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Eerste hoofdstuk
Gedroomd traject
Van Rome naar Spoleto
WANNEER wij ons reisboek beginnen met onze voorkeur voor bepaalde landstreken
voorop te stellen, wil dat niet zeggen, dat anderen er niet anders over mogen denken
of dat wij hun persoonlijke hartsaangelegenheden minder ernstig zouden nemen dan
de onze. Gods welgeschapen wereld is wel overal zò apart, dat er geen hoek of kant
aan te bekennen valt die niet op zijn manier indrukwekkend, bewonderenswaardig
of aantrekkelijk is.
Limburg, Ierland en Umbrië zijn de landstreken die ons hart hebben of - met een
qualificatie die niet uitmunt door oorspronkelijkheid - de drie vaderlanden zijn onzer
keuze.
HOE dikwijls hebben wij, dromers die we zijn, zitten zinnen dat een mens, na in de
ene landstreek zijn dagen op min of meer bevredigende wijze voleindigd te hebben,
in de andere opnieuw moest kunnen beginnen; dat hij, na met name in Limburg de
pen te hebben neergelegd, het penseel moest kunnen opnemen in het land van Cimabue
en Giotto of met cither en psalter, als bard en monnik, door Ierland trekken in de
voetsporen van Colomb-Kill!
Neen, aan onze eerste illusie zijn wíj niet bezweken en aan onze laatste zijn wij
vermoedelijk nog niet toe. Doch wie uwer is er die ons daarin de hand niet reikt?
Alle wensdromen echter zijn elkanders zusters óók in deze zin, dat ze allen evenzeer
- en de bekoorlijkste en heetst gekoesterde het eerst - gedoemd zijn om, gehuld in
sluiers van herinnering, in heimwee gesmoord en begraven te worden in het hart dat
hen verwekte. Een troostende omstandigheid voor de ruimtezuchtige, ongemeen door
landkaarten en namen van vreemde werelden geboeide mens, is het dan nog, dat zijn
geest geen afstanden kent en dat die geest hem, terwijl hij thuis met de voeten bij
het haardvuur te verkommeren zit, tenminste nu en dan een vleug der gebraden
kwartels toevoert uit het land van zijn dromen. Dat dit zijn geeuw-
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honger naar de verten niet vermag te verzadigen, belet hem niet zich aan zijn
fantasieën te blijven overgeven en, bij gebrek aan stenen woningen, zich in
luchtkastelen te blijven verlustigen. Totdat de ene zowel als de andere over hem
instorten en hij zich op hetzelfde ogenblik de eindeloosheid weet ingedragen... die
eindelijke eindeloosheid, waarvan hij dan plotseling beseft dat zij het is die hem, van
vóór zijn geboorte misschien al, verontrust en getrokken heeft. Welk een geluk voor
zulk een viator aan wie dan, in vespere vitae tendentis ad occasum, de gelegenheid
nog geboden wordt de reisstaf ter hand te nemen en als vreemdeling en pelgrim
voorbij te gaan aan die oorden, die hem van zijn jeugd af geboeid en gekweld hebben!
En zie hem daar nu staan, die benijdenswaardige man in wie gij misschien min of
meer u zelf herkent, met - figuurlijk gesproken - de reisstaf in de hand, de schelp aan
de schouder en met de liefde tot de dingen die hem trekken in zijn hart; met die liefde
die de toversleutel is, zowel tot de schatkamers van de geest als tot de ware zin der
historie.
Het waren Frédéric Ozanam en vooral le Comte de Montalembert in zijn Les
Moines d'Occident die, vroeg al, onze verbeelding hadden meegevoerd naar het land
der ronde torens, naar Ierland. En dan niet allereerst naar het Ierland woest en leeg
van de voortijd, van de druïden en sagen waaraan Adriaan Roland Holst zijn hart
verpand heeft, doch naar dat der barden en der monniken; naar het groene eiland der
heiligen.
En waar, tegen het einde der vorige eeuw, de Franse dominée Paul Sabatier, een
geschiedschrijver uit de school van Renan, reeds heel de toenmalige beschaafde
wereld met zijn uitermate suggestief en mannelijk-gevoelig geschreven Vie de Saint
François opnieuw had weten te begeesteren voor de figuur van de Poverello van
Assisië, was het de Deense bekeerling Joannes Jörgensen die, op zijn beurt en
orthodoxer dan Sabatier, wiens boek om bepaalde rationalistische tendenzen op de
Index geplaatst moest worden, met zijn Leven van Sint Franciscus en zijn
Pelgrimsboeken de sublieme verschijning van de Joculator Dei voor onze
bewonderende blikken opriep tegen de fel bewogen achtergronden van zijn tijd en
binnen het kader van prachtig gestoffeerde landschappen.
Alhoewel met verloop van tijd de franciscaanse bronnenstudie
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nauwelijks onderbroken was geworden en deze vooral bij de verschillende takken
van Franciscanen immer haar ijverige, wel eens naijverige, beoefenaars had gevonden,
had dit alles samen, mét de minder of meer geslaagde biografieën van de Heilige die
er vrij regelmatig, nu eens in deze dan weer in die taal, ter tafel gekomen waren,
nimmer dát succes kunnen boeken waarmee Sabatier en Jörgensen hun werk bekroond
hebben gezien.
Aan deze schrijvers immers komt de eer toe verwekkers te mogen heten van een
nieuw franciscaans élan en het franciscaans ideaal van evangelische eenvoud, armoede
en eerbied voor alle leven in nieuwe luister gezet te hebben voor een wereld die altijd
weer bij zijn beste schatten in slaap schijnt te moeten vallen als een oud man bij zijn
vuur. Wie zal daarom zeggen kunnen, welk een invloed deze mannen door hun
geschriften op het geestelijk en ook monachale leven van hun tijd hebben uitgeoefend
en in hoeveel ontvankelijke jeugdige harten zij in alle stilte de kiem gelegd of
ontwikkeld hebben van een roeping tot een hoger leven, een meer volmaakte staat?
Aan de tweede, aan Joannes Jörgensen, in ieder geval dankt schrijver dezer regelen
een der meest vervoerende verwonderingen die hij ooit smaakte en die, met verloop
van jaren, niets van haar oorspronkelijke frisheid verloren heeft; zich integendeel
verdiept en verinnigd heeft. Telkens opnieuw weer moest hij, vooral ‘als zorgen zijn
herte verslonden en hij moe was van 's werelds vertier’, terug grijpen naar de boeken
die eenmaal zijn beste deel over laagten en toppen hadden meegevoerd naar een
wereld waar het goed was in gedachten te nestelen; waar dood en liefde elkaar tot
broer en zuster geworden waren en geen enkele zekerheid zó zeker bleek als die
onzer onsterfelijkheid. En nu hij druk in de weer is de laatste toebereidselen te treffen
voor ‘de reis van zijn leven’, zijn schouder met een rood kruis te tekenen, de drinknap
aan zijn gordel te knopen en wat nogal meer, staat hij - in zijn verbeelding, dat vat
u wel - keer op keer weer met Jörgensen door een der vensters van de Vaticaanse
bibliotheek verlangend uit te zien naar de Sabijnse heuvelen.
En het kan dan geschieden dat hij, over deze voorposten heen uitziende naar de
zich in de hemelen verliezende achterhoede der stenen reuzen, langzaam de hand
ten groet beurt naar de bergen,
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de oudste bewoners der aarde... En dat hij, nietig mensenkind die hij is, er zich reeds
enigszins vertrouwd mee voelt.
Aan hun met steeneiken, beuken en ceders beboste flanken weet hij als
zwaluwnesten ginder de eeuwenoude verweerde eremo's en santuario's hangen, uit
wier namen alleen al een lied te dichten zou zijn.
Zijn zwaarste bagage is reeds de last zijner jaren en met weemoed beseft hij dat
hij een toon lager zal moeten zingen dan hij aanvankelijk gedroomd had toen hij,
van het ene ezelspad naar het andere, de steilten der bergen nog met zijn voeten had
willen bedwingen. Hij moet er van afzien in de voetsporen te stappen van die kleine,
barrevoetse man die, groot in het gaan, daar met zijn gezellen en met de goedkeuring
van hun evangelische levenswijze door paus Honorius in zijn blij hart, de heilige
stad verlaat, een eindweg de loop van de Tiber volgt en dan door wijn- en olijfgaarden
rechts afslaat naar het dal van Riëti.
Zelfs zal hij het tegen zijn voorganger Jörgensen moeten afleggen; nog van een
moderner vervoermiddel gebruik moeten maken dan deze benijdenswaardige man,
om hem, na hem het stationnetje van Greccio te hebben zien verlaten, gepakt en
gezakt en in een druipende regen de modderige kalkweg te zien opgaan naar San
Francesco di Greccio, het franciscaanse Betlehem dat de herinnering aan Franciscus'
kerstviering herbergt. Rasser en moderner mogelijkheden benuttend en aan geen
weersomstandigheden schatplichtig, zal hij hem echter een groot stuk vóór zijn te
La Foresta, het in een liefelijke dalkom verscholen franciscaanse Cana waar Franciscus
de verwoeste pastorale wijngaard zegende op zijn laatste tocht door de Valle Santa;
te Fonte Colombo, zijn Sinaï, waar hij in 1223 zijn definitieve regel schreef en te
Poggio Bustone, het grauwe arendsnest in de bergen, waar de verzekering hem van
Boven ten deel viel dat zijn zonden hem vergeven waren. Maar aan de voet van de
stugge basaltrots waarop Poggio Bustone, ruig en gram als de berg zelf, zit vastgeklit,
zal de pelgrim in Borgo San Pietro afstappen, een dronk nemen uit de bron die zich
daar in het monumentale waterbekken stort en zeer zeker naar de Matteucci's vragen,
de gastvrije familie, die de Deense schrijver met de sombrero en de gouden
neusknijper eenmaal herbergde. Ook zal hij niet nalaten naar de hulpvaardige zoon
van de Sindaco te infor-
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meren en, indien het niet ongelegen komt, naar de man die, van San Félice in Cantalice
over San Liberato tot Borgo San Pietro, stomdronken aan Jörgensens schouder hing
en al die tijd zijn hart in wartaal bij hem luchtte.
Dan zal hij, zo vermoeden wij, weer in zijn wagen stappen en, na nog met een
laatste blik het ontzagwekkende bergmassief dat voor hem opdoemt gemeten te
hebben, zijn machina een bemoedigend woord toespreken en haar brullend de helling
injagen naar Poggio Bustone.
Franciscus lijfde er een zekere Philippo, bijgenaamd de Lange, bij zijn keurbende
in. En het zou de pelgrim verbazen indien hij er diens evenbeeld niet in de een of
andere steenhouwer of ezeldrijver tegenkwam.
In ieder geval stelt hij zich voor er, hoog in de rotsen, de plekken te vereren waar
de Heraut van de grote Koning zijn openbaringen ontving en hem een blik gegund
werd in de toekomst van zijn orde.
En vanaf een dier gezegende, tussen wind en sneeuwwater verloren, plekken zal
de pelgrim, diep beneden hem in het dal van Riëti, de hemel tot almaar glinsterende
scherven zien breken in de kleine meren waarrond, met hun bespiegelende koppen,
de schapen van Umbrië grazen. Maar vandaar ook, dat wil zeggen: van een der ruige
uitlopers van de Terminillo, die weer een voorpost is van de trotse Gran Sasso d'Italia
en van wiens flanken Poggio Bustone als een versteende kudde in paniek naar beneden
hobbelt de groene diepte der olijfbossen in, zullen wij Signor Giovanni het nakijken
geven en ons, na nogmaals een lange en vermoedelijk wat weemoedige want
allerlaatste blik op de Valle Santa met haar eeuwenoude door Franciscus' bidden en
boeten geheiligde santuario's, over de Velino spoeden en langs het meer van Piedeluco
naar de zuidelijke toegangspoort tot de vlakte van Umbrië, Spoleto.
‘Addio, sor Giovanni mio!’ zullen wij met Pasqua Matteucci uit Borgo San Pietro
de Deense bekeerling toeroepen: In Assisië zien wij u weer! En was het alleen uw
schim maar die daar door de nauwe straten en de van geheimzinnig leven vervulde
schemer der vele heiligdommen rondwaart: Wij zien er u weer en zullen niet nalaten
u dankbaar en - vrees niet! - met de nodige gentilezza de
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hand te kussen en u te vragen wat gij denkt: of er voor een schrijver een groter
beloning denkbaar is dan zich, door zijn geschriften, een plaats verworven te hebben
in het hart van een mens?

Van Spoleto naar Assisië
CHE bello! zullen wij onze vriend, de schilder, horen uitroepen als zich, even buiten
de grimmige oude vestingstad Spoleto, de vallei van Umbrië - de schoonste der aarde,
hebben wij haar horen roemen - tot onder de muren van haar noordelijke sluitsteen
Perugia voor onze blikken zal openen.
Het wordt de hoogste tijd dat de pelgrim hem aan u voorstelt, de
schilder-wagenmenner, die dan van Maastricht naar Rome en van Rome door het
dal van Riëti naar de vallei van Umbrië, reeds 2000 km achter het stuurrad van zijn
wagen zal hebben gezeten en, alhoewel een vijand van kloven en ravijnen, dag aan
dag onze lofzangen op die chaotische scheppingen lankmoedig heeft ondergaan. Met
geen ogen voor de schone dingen van aarde en hemel, doch met de blik standvastig
op de zich maar wendende en kerende en soms in de hemelen wegschietende
bergwegen vóór zich, verpersoonlijkt hij een uiterste aan deugd van voorzichtigheid,
waaraan hij bovendien een haast grenzenloos altruïsme paart. Blijkbaar zonder
voorkeur in de doeleinden die wij najagen, neemt van uur tot uur een bijna stoïcijnse
resignatie in hem toe en terwijl hij met schijnbare doodsverachting de ene vuurproef
na de andere doorstaat, kan het gebeuren dat hij, unisono met de motor van zijn
wagen, een lied bromt waar kop noch staart aan zit.
Neen, in vele van zijn gedragingen is onze vriend niet zonder magnanimiteit. Zo
immers stellen wij het ons gaarne voor. De trek van ons hart is richtinggevend voor
hem: een ideaal gezelschap!
Houd echter voor ogen, goede lezer, dat de taferelen die de pelgrim hier ophangt
en de beschouwingen die hij eraan vastknoopt, nog slechts deel uitmaken van een
gedroomd traject. Doch dat alle kansen aanwezig zijn, dat zij ook hun grond zullen
vinden in de werkelijkheid, is nauwelijks aan twijfel onderhevig.
Daarbij: een geschikter tijd om naar het hart van Italië te reizen konden wij moeilijk
gekozen hebben. Het voorjaar is er verrukkelijk; met bloemen langs alle wegen en
met de geur der bloeiende bonenvelden die ons bedwelmt.
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Bovendien is het weer dat wij treffen onveranderlijk schoon: Godsweer, zoals de
mensen in Limburg zeggen.
Iedere avond, precies als thuis onder ons venster, roepen de kikvorsen er in het
maanlicht en het is, precies als bij ons, iedere avond een dikke koster van een kikvors
die de ballade opent. En overal waar wij ter verpozing onze wagen in een bosje of
onder een pergola van rozen of blauwe regen sturen, begroet ons een nachtegaal.
Wel staan de witte en roze oleanders nog niet in bloei en zijn de druiven en de
watermeloenen - o die goede moederlijke watermeloenen! - nog niet rijp, doch de
sinaasappelen en de citroenen zetten al aardig aan; de kastanjes en de noten beloven
een gunstig jaar en de Chianti, waarin de gloeihitte van de Italiaanse zomer paars en
geel gevangen zit, blijkt keer op keer weer een hartverkwikkende drank. Een stuk
brood in wijn gedoopt: hoe voortreffelijk! En hoe nobel verdragen die beide zich in
een mensenmond; hoe broederlijk vullen ze elkaar aan!
Wijn en brood, bruids- en wijgeschenken der mensheid uit de morgen van haar
bestaan...
Zo dromen wij op de komende dingen vooruit, terwijl wij verslonden kunnen staan
voor een beduimelde landkaart; met onze ogen het hart van Italië aftasten en in de
wirwar van groene, zwarte en rode lijnen en stippels met de vinger de doeleinden
aanwijzen waarop onze verwachtingen zijn gesteld. Dat, hetgeen wij ons voorstellen,
misschien méér is dan een gemoed kan verwerken en een vrij smal budget aan tijd
en deviezen ons permitteert: daar bekommeren wij ons voorlopig niet om. Het is nog
immer tijd genoeg om water bij de wijn te doen! En is iedere versnijding niet een
schennis? Inmiddels is die wijn een drank die van dag tot dag straffer wordt: een
vermetele en dronkenmakende drank. Een Est! Est!! Est!!! En nog slechts een
voorproef.
Dat wij, onze vriend en wij, bij dat alles een meer dan alledaagse aanspraak maken
op een goedgunstige hemel die een wakend oog over ons openhoudt, grenst misschien
aan vermetelheid. Maar God zij ons dan genadig! Geroutineerde reizigers immers
zijn wij geen van beiden; met de mond méér nog dan met het hart. En wat de geest
en de verbeelding aangaat: met deze houdt niemand ons bij.
Geroutineerde reizigers derhalve zijn wij niet; wij hebben dat
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nooit beweerd. En stellig zijn wij geen hanige of handige jongens. Wij bezitten alleen
maar - en gave God, in voldoende mate! - de vermetelheid der argeloze harten. Zoals
alle argelozen - want dit is aan onze argeloosheid eigen - hebben wij ons vele en
grote dingen in het hoofd gezet: dingen van allerhande en niet bepaald op de eerste
plaats van aesthetische aard. Al zou men dat van een schilder en een dichter misschien
verwachten. Trouwens, onze vriend kent zichzelf genoeg om te weten dat een land
als Italië, met alles wat eraan en erop zit, de schilder in hem zal overdonderen. Die
daar van zijn schilderkist dan ook geen schatkist verwacht. Een open vraag blijft
echter, of de dichter zichzelf voldoende kent...
Onze tocht derhalve werd ons niet door aesthetische oogmerken ingegeven. En
ook met romantische heeft hij nagenoeg niets te maken. Een hulde aan enkel de
broeder en lofdichter van al het geschapene, die Franciscus was, bedoelt hij zeker
niet te zijn.
Onze bedoelingen gaan een eind verder en - houdt nu uw hoofd maar vast - een
eind dieper. Wij behoren tot het getal dergenen die betogen - en daar niet verder over
polemiseren - dat ieder natuurgevoel, wil het gezond en geordend zijn en niet tot
sentimentaliteit ontaarden, zijn wezenlijke grond moet vinden in een innige
verbondenheid met de bovennatuur en derhalve christelijk of, wat hetzelfde is,
franciscaans moet zijn. Dit evenwel tussen haakjes; en niet om er ons op te beroepen
dat òns natuurgevoel reeds zo zuiver zou zijn. Ons gevoel van de bovennatuur is het
wellicht nog minder. Maar toch gaat onze trek méér uit naar de heilige in Franciscus
dan naar de dichter. En misschien méér nog naar de mens in hem dan naar de heilige.
Doch daarin moeten wij goed begrepen worden! In ieder geval gaat onze trek méér
uit naar heilige plaatsen dan naar musea en overal waar wij de eerste zullen betreden,
zullen wij dit met méér verwondering en verering dan met nieuwsgierigheid doen.
Zo is voor iedere kerk of kluis, voor iedere plek en steen door Franciscus geheiligd,
de aestheet in ons reeds op voorhand het zwijgen opgelegd. Die aestheet in ons, aan
wie het dàn pas, als hij zijn mogelijke prioriteitswaan aan Franciscus' voeten heeft
afgezworen, nu en dan vergund zal worden met de Giotto's, de Della Robbia's, de
La Spagna's en hoe zij allemaal heten mogen, een straatje òm te maken.
Dat hij ons op onze verkenningstocht door die wonderlijke we-
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reld, welke men de franciscaanse noemt, bij tijd en wijl als gids van pas zou kunnen
komen, is intussen niet helemaal denkbeeldig.
Wij hebben ons vele dingen in het hoofd gezet, is zoëven gezegd. Welke die dingen
nu precies allemaal zijn, zal u in de loop van dit verhaal gaandeweg duidelijk worden.
Zelfs hebben wij ons in het hoofd gezet, het reisverhaal van Signor Giovanni te
vervolledigen die er immers, een halve eeuw geleden nu al, niet in geslaagd was zijn
voorgenomen tocht door de franciscaanse provincies: Umbrië, Toscane en de Mark
Ancona, te voltooien en het slechts tot La Verna gebracht had. Wij nu willen wel
zeker dieper de Chianavallei indringen en er zal een felle tegenwind moeten staan
om ons te verhinderen naar Monte Casale en over Borgo San Sepulchro of Gubbio
naar het land der Fioretti te reizen: naar de eenzame bergweiden en de barre
steenachtige teelgronden van die verrukkelijke, zij het af en toe stekelige, bloemen
van franciscaanse spiritualiteit.
Che bello! hoe schoon! heeft de pelgrim de schilder bij het aanschouwen van het
dal van Umbrië laten uitroepen en daar doemt alweer reeds, op de oevers van de
schichtige forelachtige Topino, het middeleeuwse Foligno voor ons op. Onze vriend
zou geen schilder en de schilder zou waarachtig onze vriend niet langer zijn, indien
hij zich niet bewegen liet minstens één keer in dat van buiten haast tot poeder gevallen
kalknest te overnachten.
Op nadrukkelijke wijze wil de pelgrim er de heilige vereren die er de grote roem
van uitmaakt: Angela de Foligno, een derde ordelinge van Franciscus met een naam
als een bloem, aan wie wij dat allermerkwaardigste, allerorigineelste boek danken:
Memoriaal geheten, waarmee Jörgensen onze jeugdige verbeelding in gloed zette
toenhij er ons - hoe lang geleden alweer! - bij het kristallen schrijn waarin de Zienster
als voor onze ogen lag opgebaard, een paar fragmenten uit voorlas. Wie er tijd en
talent voor heeft, zou onze mystieke litteratuur ten zeerste verrijken als hij Angela's
vizioenen voor het Nederlands publiek in een goede vertaling toegankelijk maakte.
‘Vers 1285,’ zo begint Paul Doncoeur, de textkritische bewerker van het
Memoriaal, in een archaïserend Frans om zo dicht mogelijk de toon van het
oorspronkelijk geschrift te benaderen, de geschiedenis van Angela's leven.
‘Vers 1285, une jeune femme, possédant domaines ruraux et
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palais, vivait à Foligñes dans un milieu mondain, entourée d'une mère frivole, d'un
mari et de garçons qui menaient grand train. Elle même, nous dit elle, vivait dans le
péché...’
Doch wij hebben hier de tijd niet bij boeken noch zelfs bij heiligenschrijnen lang
stil te staan. Bovendien zullen wij verder reizend, steeds dieper het dal van Spoleto
in - en meer en meer bekoord, in ieder gelaat waarin wij kijken, de beschroomde
melancholie te speuren van Raphael's Madonna's uit zijn Umbrische tijd - haast geen
stad of plaats meer passeren waarvan de naam niet met die van een heilige verbonden
is. Want als wij Foligno verlaten, wenken ons in de verte alweer de torens van
Montefalco, een stadje met de herinnering aan de Heilige Clara. Een andere Clara
evenwel dan haar edele en lieftallige naamgenote van Assisië, doch op haar wijze
ook weer een grote middeleeuwse vrouw. Met een enkele groet uit de verte echter
zal zij, zoals ook haar bekoorlijk gelegen stedeke, voorlopig moeten volstaan. Want
wij koersen reeds in de richting van Spello; rijden dit met cypressen gekroonde
woonnest rakelings voorbij maar houden, verrukt door zijn landelijke architectuur
en ligging, even halt bij een verlaten en aan een jammerlijk verval prijsgegeven
kerkje, zoals er heel dit land door overal verloren liggen.
Als wij enkele kilometers verder de dalweg verlaten en de heuvels inzwenken,
steekt plotseling de Monte Subasio, met Assisië als een glinsterend schelpensnoer
op de borst, zijn met een brokkelige burcht gehoornde kop ten hemel. Even later
liggen wij weer op de dalweg, in de richting Perugia en schieten het, wat zijn uiterlijk
aanzicht aangaat, weinig aantrekkelijke Rivo Torto voorbij. En onder de stralende
Umbrische hemel blaast, daar recht vóór ons uit het groen der vlakte, de basiliek van
Santa Maria degli Apgeli als een reusachtige ballon opeens haar glinsterende koepel
op. Een mens schiet nu ogen tekort; want aan zijn rechterhand, naar Assisië toe, zijn
tegelijkertijd de ivoren campanile, de witte muren en grijze schoorwallen van het
Sagro Convento beginnen te schitteren. Het is de geniale, doch Franciscus' liefste
ideaal verpletterende, schepping van fra Elias, de volgens sommigen beroemde,
volgens anderen beruchte Cortonees; een man aan wie men in ieder geval, zoal geen
kwaad geweten, dan toch een slecht geheugen mag toeschrijven, daar hij maar al te
spoedig vergat dat de
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orde der Minderbroeders tien jaar oud was toen zij alleen nog maar in rotsholen,
schuren en loofhutten huisde en slechts één boek bezat: het Nieuwe Testament.
Voordat wij nu Assisië zelf aandoen en door de Porta Nuova onze blikken gaan
laten weiden over de verrukkelijke Umbrische vlakte - door dezelfde poort waaraan
de jonge Francesco di Bernardone, toen hij na zijn ziekte weer voor het eerst op de
been was, kwam adem scheppen - zullen wij afstappen bij Santa Maria degli Angeli,
zo stellen wij ons voor. En zeer zeker geïmponeerd door de ivoorkleurig glanzende
basilica, zullen wij onder haar koepel een gebed storten in de Portioncula om daarna
de cel te gaan vereren waar, in zijn omhelzing met moeder aarde, de zoon van de
lakenkoopman Bernardone met het zonnelied op de lippen de geest gaf.
Weer buiten, zullen wij omzien naar de bosjes waar zijn broeders eens hun
loofhutten hadden; maar tevergeefs naar bosjes en loofhutten zoeken. En het zou dan
kunnen zijn dat één van ons beiden, de aestheet dan toch nog in ons, geïrriteerd zou
worden bij de aanblik van de, van weinig originaliteit en nog minder maatgevoel
getuigende basilica die, op de grote basilieken van Rome geïnspireerd, een al te
aperte wedijver aan de dag legt met de San Francesco, de kerkenburcht op de berg.
Onafscheidelijk van de artistieke betekenis van het trots gebouw, zal de vraag zich
dan wellicht opdringen, hoeveel grootheid en schoonheid er in de doofpot - die de
menselijke geest op zijn beurt zijn kan - zou zijn gebleven als er te allen tijde onder
mensen geen heilige en onheilige rivaliteit had bestaan? Volkomen ijdel echter zal
het zijn de vraag ook te stèllen, daar er op dat ogenblik op het plein voor de Santa
Maria vermoedelijk niemand zijn zal die naar ons luistert. Het mattenkapittel
daaromtrent is reeds eeuwen opgeruimd en van al de duizenden die het bijwoonden
is niemand meer over. Velen zullen wij er dan ook missen, die wij er gaarne ontmoet
hadden. Nooit en nergens zal er een plein geweest zijn, dat ons zo leeg heeft geschenen
als dit plein.
In sierboompjes te vertoeven lust onze zusters de leeuweriken niet. Daarom zullen
wij, weinig getroost door haar aanblik, de ogen snel afwenden van de pompeuze
basilica, van haar wit, - al te wit - schitterende façade en ze richten naar de stad ginds
op de berg, vanwaar, ondanks alle menselijke tekorten, naast die der eerste
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evangelieverkondigers, de meest regenererende beweging over de aarde is uitgegaan.
En méér dan voorheen nog zullen wij, bewonderend opziende naar de stad waar het
heden nog zo wonderlijk en organisch geworteld staat in het verleden en met onze
voeten in de rozentuin, wiens bloemen na zeven eeuwen de bloedvlekken nog dragen
van de kleine arme Man die zich, om zich de duivel die hem in zijn vlees tempteerde
van het lijf te schudden, in hun dorens wentelde, beseffen: dat het alleen het hart is
dat wonderen werkt. En hoe groter hart dan, hoe groter wonderen.

Van Assisië naar La Verna
‘IK weet, dat ik een groot man zal worden,’ moet de roemzuchtige Francesco di
Bernardone hebben uitgeroepen toen hij, door zijn makkers bespot, als een haveloos
avonturier weerkeerde in zijn stad en de krijgsroem, waarin hij een compensatie
gezocht had voor zijn erbarmelijke innerlijke leegte, hem voor de tweede maal in de
steek had gelaten.
Met dat profetisch woord van de zwierige Francesco, met weinig godsdienstige
grond toen nog, maar met de wetenschap toch al dat uitspattingen tot niets anders
voeren dan tot walg van zichzelf, zullen wij te voet ditmaal, als echte pelgrims
derhalve, de weg opgaan naar zijn stad.
En bij alles door zijn geest en zijn leven in haar gekentekend, zal dat woord ons
telkens weer te binnen vallen: bij zijn graf in de crypte van zijn kerk; bij zijn brevier,
door broeder Leone voor hem geschreven; bij het Byzantijns kruisbeeld, dat tot hem
sprak; bij het graf van Sint Clara; bij zijn portret, door Giconto Pisano geschilderd
en bij de doopvont in de San Rufino, waar hij gedoopt en Joannes genoemd werd.
Het zal ons voor de geest staan langs alle deuren der huizen, waar hij bedelde; bij
San Damiano, waar hij de troffel hanteerde; te Rivo Torto, waar hij met zijn broeders
bij de boeren op de akker werkte; en in de holen der Carceri, waar hij zich terugtrok
om te bidden en te vasten. Een groot man, één die maar niet ophoudt groot te zijn,
ook nu bij velen zijner volgelingen zijn ideaal - dat hem groot en de Kerk gezond
maakte - schijnbaar nog slechts voortleeft als een herinnering.
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Misschien dat ik hem een ogenblik zal zien staan, klein en grauw en met het stof van
alle Godswegen bestoven, voor het Minervatempeltje op de Piazza Grande, waarvoor
een ander ook groot man, Goethe, zoals Jörgensen te vertellen weet, speciaal naar
Assisië reisde.
Hoe verscheiden is eigenlijk dat ‘groot-zijn’ van ons; en hoe betrekkelijk! Ik meen,
dat wij, om nóg juister maatstaven ervoor te vinden, nóg verder dan Assisië zullen
moeten; naar La Verna.
Na Signor Giovanni, zoals wij ons voorgenomen hadden, dankbaar met een handkus
vereerd en hem vaarwel gezegd te hebben - ‘Addio e ci vidremo in cielo!’ - zullen
wij de civitas sancta, civitas sanctorum verlaten. En, zoals het zich vooruit zien laat,
met een bloedend hart. Spoedig zal dan, bij Ponte San Giovanni, de oude vader Tiber
gepasseerd zijn en het manhaftige Perugia in zicht komen, wiens geharnaste hand
zo vaak vuistrechterlijk in het bestaan van buurtsteden en staten heeft ingegrepen.
Francesco zat er een jaar lang op water en brood om er voor zijn krijgszuchtigheid
te boeten.
Heuvel op en heuvel af zal onze tocht ons voorts langs het Trasimenermeer naar
Cortona, de stad van de rouwmoedige minnares Margaretha, voeren. Franciscus
bekeerde er in 1211 de reeds eerder genoemde fra Elias, wiens as er ook begraven
ligt in de kerk die hij er bouwde en toewijdde aan de Serafijnse Vader. In Celle in
het Chiana-dal, ‘een der meest fantastische oorden die ik ooit zag’, zoals Jörgensen
schrijft, is zijn sterfcel. Wij zullen er de bidcel van Franciscus bezoeken. Doch voor
wij Celle aandoen, zal eerst nog, hoog boven Cortona, dat er zich op beroept de
grootmoeder van Rome te zijn, de Santa Margarita aan de beurt zijn met tenminste
een kort gebed bij de glazen sarcofaag waarin haar overblijfselen rusten.
Stellig zullen deze ons een diepere indruk van de vergankelijkheid van al het aardse
weten mee te geven, dan de wassen namaakskeletten van allerlei benaamde en
naamloze heiligen die wij, sierlijk op fluwelen kussens neergevlijd, van teen tot
schedel overdadig met valse flonkerstenen gesmukt en tot de vingerspitsen geringd,
verleden jaar uitgestald zagen liggen op de barokke altaren der rococo-kerken in
Beieren.
Of wij hier en daar in deze stad, waarvan Signor Giovanni's pen de perfecte vuilheid
weigert te beschrijven, nog achter verspreide
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jeugdwerken van Fra Angelico zullen gaan jagen, staat nog te bezien. En ook of wij
ons, ter ere van de poete laureate, Petrarca, in Arezzo langer zullen ophouden, dan
nodig is. Want zo dicht reeds bij de trotse Penna-top, waarover als gouden
droomeilanden en witte koninkrijken de avondwolken Oostwaarts drijven, hebben
wij haast om vóór de nacht nog, op 15 km van Bibbiena, La Verna, ‘dier uige rots
tussen Tiber en Arno’, waarvan Dante zingt, te bereiken.
‘Als vrienden der Orde’ hebben wij - niet minder dan Signor Giovanni in zijn tijd
- via de H.E. Pater Provinciaal der Nederlandse Franciscanen een
aanbevelingsschrijven van de Generaal der Orde op zak; een soort paspoort derhalve,
dat ons, naar wij hopen, hier en daar vrijwaren moge geconfronteerd te worden met
‘de Volmaakte Vreugde’ waarover Franciscus zo lang en loffelijk tegen broeder
Leone uitweidt in de Fioretti en waartegen wij ons, gewone stervelingen, eerlijk niet
opgewassen voelen:
‘Wanneer wij nu te La Verna komen, nat van de regen, versteven van de koude,
met het slijk der wegen bemorst en uitgeput van honger; als wij zo aan de
kloosterpoort kloppen en de portier komt en zich kwaad maakt en zegt: Wie zijt gij?
en wij antwoorden: Wij zijn twee van uw broeders! en hij ons toesnauwt: Gij liegt!
- twee straatrovers zijt gij, die rondloopt om de mensen te bedriegen en de armen
hun aalmoezen te ontstelen - pakt u weg! Als hij zo spreekt en niet open doet, maar
ons hongerig buiten laat staan in de koude sneeuw en de nattigheid, en de nacht valt,
en wanneer wij dan zulke schimpwoorden en dusdanige boosheid en mishandelingen
over ons heen laten gaan, zonder ons kwaad te maken en tegen hem te morren, doch
integendeel ootmoedig en liefdevol denken, dat deze portier ons inderdaad goed kent
en dat God het is, die hem aldus tegen ons doet spreken...
- O, broeder Leone, weet wel, dat zó iets de ware vreugde is... En klopten wij,
door honger, koude en regen genoodzaakt nogmaals aan, hem smekend met hete
tranen ons toch even binnen te laten onder het dak, en indien hij dan nog driftiger
werd en tierde: Dat zijn waarlijk twee schaamteloze vlegels, nu zullen zij eens loon
krijgen naar werken! En als hij dan met een knuppel naar buiten stormde en ons, bij
de kap pakkend, op de grond wierp en in de sneeuw rolde en ons met zijn stok van
katoen gaf en als wij dat alles dan geduldig en met vreugde verdragen en de smarten
Christi be-
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denken, de hooggeprezene, en hoezeer het ons betaamt uit liefde fot Hem te lijden O, broeder Leone, weet wel, dat daarin de ware vreugde bestaat!’
Mochten wij derhalve te laat bij San Francesco di Alverno aanlanden, dan kunnen
wij, echte straat-rovers die wij zijn, nog altijd, om de scheldwoorden en de knuppel
van de portier te ontduiken, naar Bibbiena terug of misschien te Rassina, Becchia of
Chiusi overnachten.
In het uiterste geval hebben wij onze wagen nog en ieder een deken, waarvan wij
ons uit voorzorg voorzagen, daar de nachten in April nog vrij koud kunnen zijn op
de ‘Winterberg’. Zeer zeker zou het, voor ons althans, zijn bekoring hebben een
morgen wakker gezongen te worden door de vogelen op de plaats zelf, waar
Franciscus door hen verwelkomd werd toen hij met zijn broeders bezit kwam nemen
van de berg, hem door graaf Orlando di Chiusi in 1213 ten geschenke gegeven en
die hij daarna nog zes maal bezocht: de laatste keer in 1224, twee jaar voor zijn dood,
om er op 14 September van dat jaar de stigmata te ontvangen.
Een andere, wellicht meer vervulbare wens van ons is om van de drie dagen, die
wij binnen het versterkte slot der heilige Armoede hopen door te brengen, de eerste
dag de H. Mis te kunnen opdragen in Le Stimmate, de kapel der kruiswonden; de
tweede dag in de Chiesina, de kleine kerk, door graaf Orlando voor Franciscus
gebouwd, en de derde dag in de voorname, in sobere veertiende-eeuwse stijl
opgetrokken Chiesa Maggiore.
Ondertussen zullen wij zoeken ons in te leven in de mysteries van deze berg die
tegelijk Franciscus' Golgotha en zijn Thabor was; wij hopen er vriendschap te sluiten,
zowel met broeder Leone, Angelo, Masseo, Silvestro, Illuminata, als met broeder
valk. En waarom zouden wij, na zo hoog geklommen te zijn onder de wolken, niet
verwachten - waar tenslotte toch alles om draait - enig antwoord van hem te ontvangen
op de vraag, die Santa Chiara aan broeder Ginepro placht te stellen: ‘Wat nieuws
van God?’

Van La Verna naar Siëna
Op een ezel, hem door zijn grafelijke vriend Orlando ter beschikking gesteld omdat
de wondetekenen in zijn voeten hem het lopen
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onmogelijk maakten, vertrok Franciscus tegen het einde van September 1224 van
La Verna. Zich op Monte Casale omkerend, groette hij voor de laatste maal de zich
reeds in najaarsnevelen en regensluiers hullende stomme getuige van de magnalia
Dei die zich, in een verschrikkelijk zaligmakende pijn, aan zijn geest en zijn ledematen
voltrokken hadden en hief hij, van zijn lastdier gestegen en de handen zegenend en
dankend ten hemel geheven, zijn vaarwel aan: ‘Vaarwel, gij berg Gods, gij heilige
berg. Vaarwel Alvernaberg - God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest
zegene u! Leef in vrede, nooit zie ik u weer!’
Ook wij zullen de Verna vaarwel moeten zeggen. Al te spoedig, stellen wij ons
voor; en dus alweer niet zonder heimwee. Maar dankbaar! Dankbaar voor de genade,
dat wij hem betreden mochten. Want op geheel de aarde is er geen heiliger berg ‘Non est in toto orbe sanctior mons,’ schreven in bijna vermetele wedijver de
monniken er boven hun deur. Dankbaar vooral voor het nieuws van God dat wij er
beluisteren mochten en van hem mee zullen voeren, trekken wij het groene en
rumoerige dal weer in van de tijd. Dankbaar zullen wij afscheid nemen van de
gastvrije vriendelijke observanten met allemaal even heilige en welluidende namen:
mannen, waarvan het waar blijft wat Sabatier hun reeds nagaf, dat zij niet allemaal
heiligen waren, maar die allen dan toch hun uren van heiligheid en hun buien van
zuivere liefde en goedheid hadden. Heel hun leven bezig met het alleen-noodzakelijke
en schatten op schatten stapelend zoals alleen maar een leven naar het Evangelie te
schenken heeft, zou het diep te betreuren zijn, als sommigen van hen de kans zouden
missen zich aan het brood der Armoede tot engelen te eten.
In onze oren en ogen zullen wij meedragen de als tot binnenmondse rommelingen
uitstervende dreuningen en woedende flakkeringen van het cyclopisch dispuut, waarin
de berg, gedurende een kort en fantastisch onweer, gewikkeld lag met de elementen.
En zeer lang nog, dunkt mij, zullen wij hem, met tussenpozen van een ondraaglijke,
haast onwereldse stilte, met de wind in zijn steeneiken en beuken, horen
voortpsalmodiëren in de nacht.
Met La Verna zal het hoogste en eigenlijk ook meest wezenlijke van onze tocht
bereikt zijn. Wij zullen afscheid nemen van onze broeders, de roodborstjes - want
wij kunnen ons niet voorstellen,
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dat zij niet in een ankergat onder ons celvenster zouden nestelen - en hun groeten
meenemen voor al hun broertjes van Limburg.
Daarna zal het snel naar beneden gaan, de Rassina over, het Casentinodal in; na
dat van Riëti en de vallei van Umbrië, reeds de derde, rijkelijk met wijnranken,
allerhande loofbomen en verrassend schilderachtig gelegen stedekens gestoffeerde
hartkamer van Italië's wonderlijk hart.
Sasso Feltrio, met de roemloze resten van de burcht van graaf Orlando, die
Franciscus, toen hij er in de Meimaand van 1213 op één zijner apostolische tochten
aankwam, in volle feest vond en waar hij de stoute schoenen aantrok om er een keur
van ridders en edelvrouwen, daar voor een steekspel verzameld, zijn speculum
perfectionis voor te houden, zullen wij laten voor wat het is om - ofschoon het hart
er nog wat zou willen talmen - ons hoofd en onze zinnen resoluut naar het Westen
te wenden. Want voorbij Bibbiena, op weg naar Florence en Fiesole, zullen wij er
ons van bewust worden de eigenlijke voetsporen van Sint Franciscus meer en meer
kwijt te raken.
Een andere en op haar wijze zeer beminnelijke gedaante zal zich dan in onze
verbeelding voor die van de Poverello van Assisië schuiven; een witte voor een
bruine; en onze ontroering om de engelachtige zoon van Dominicus, Fra Angelico
di Fiesole, zal zich gaandeweg - en niet eens zo hinderlijk misschien - vermengen
met die om de Serafijnse Franciscus.
Laat dan voortaan, met zijn kennis en bewondering, meer dan tot nog toe het geval
was, onze vriend, de schilder, aan bod komen. Indien het de schrijver slechts
geoorloofd zijn moge af en toe de sneeuw en de bloesem, wanneer die al te rijkelijk
beginnen te dwarrelen en hem tot een Dominicaan dreigen te vermommen, Franciscus
van de schouders te kloppen. Of de verwarring die zich, naarmate wij de stad naderen
waar Gezag en Vrijheid om beurten hun schone overwinningen en bloedige nederlagen
vierden, van onze gedachten en gevoelens zal meester maken, tot zinvolle disputen
aanleiding zal geven, staat nog te bezien. Misschien ook zal de aanhef van Potgieters
‘Florence’, die wij op zeker moment op onze lippen zullen vinden, onze vriend
irriteren en hem de vraag ontlokken, of wij geen andere terzinen tot onze beschikking
hebben om onze aankomst in de stad van Dante te vieren, dan die van
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een man, wiens naam op zulk een plastische wijze het Hollandse polderland oproept.
Goede hoop echter koesteren wij, dat én de verwarring, waarvan wij spraken, én
de niet denkbeeldige verschillen zich zullen verzoenen voor de overrompelende
pracht van de Duomo met Campanile van Giotto en zeker in de schaduw van zijn
ongeëvenaard Battisterio. In volkomen samenklank dan ook verder weer, zal Florence
de scliilder en de schrijver van de Allerheiligenkerk naar de Maria Novelli zien gaan;
in eerbiedige, alhoewel enigszins critische bewondering, voor Angelico's fresco's in
het oude San Marcoklooster zien staan en van het Palazzo Vecchio langs de Loggia
dei Lanzi naar de Logge Bianchone zien dwalen.
Dan, als onze gemoederen zo sereen zullen geworden zijn als alleen maar een
dichter zich een lentemorgen in Italië dromen kan, zullen wij Fiesole bezoeken.
Anders niet. De stemming, waarin wij Quaracchi zullen aandoen, de villegiature van
Torquato Tasso in zijn tijd, hoeft zo bizonder niet te zijn. Dat niet vanwege het oeroud
ressentiment in ons tegen zijn Verlost Jeruzalem, dat onze jeugd met geen
mogelijkheid onder de knie kon krijgen.
Dronken van indrukken, dromen wij voort, zullen wij de stad aan de Arno verlaten
om ons door het Chianti-land naar Siëna te begeven. Indien er dan nog plaats in ons
over is voor verrassingen, zullen wij halverwege die twee steden afslaan naar San
Geminiano, om de trots en de wedijver die er eenmaal onder zijn burgers heersten
versteend en vereeuwigd te zien staan in toren naast toren.
In Siëna, dat ons reeds vertrouwd is vanwege de twee heiligen van die naam,
Bernardinus en Catharina, zullen wij, na voor de laatste maal naar herinneringen van
Franciscus gevraagd te hebben, de vroeg-gothische Mangia met de 100 meter hoge
klokketoren en de Duomo bewonderen en, vermoedelijk dodelijk vermoeid, nog een
dag uitrusten voor wij de autobaan over Pistoja nemen naar de kust van de
Middellandse zee, om over de kustweg naar Frankrijk en verder huiswaarts te jagen.
Zo heeft de schrijver, vooruitlopend op de komende gebeurtenissen, dan min of
meer geografisch zijn programma voor u opengelegd; u van zijn voornaamste intenties
in kennis gesteld en u tevens een voorsmaak trachten te geven van een hopelijk
boeiend,
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vooral geestelijk, avontuur waartoe hij zich, na er jarenlang van gedroomd te hebben,
eindelijk opmaakt. Het leven heeft hem antwoord gegeven op bijna al zijn vragen;
al was het meestal met een ‘neen’. Hij is er niet rouwig om. Waarom immers zou
een ‘neen’ niet iemand ten zegen kunnen zijn, gezien de grenzeloosheid onzer
verlangens? Des te feestelijker is nu het gevoel waarmee de schrijver zijn koffers
pakt. Of de uitkomsten niet beneden zijn verwachtingen zullen blijven? Hij zal zijn
verrassingen noch zijn teleurstellingen voor u bewimpelen, maar er u een getrouw
en eerlijk relaas van bieden.
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Tweede hoofdstuk
Het dal van Riëti
Lof van Italië
OMDAT de particuliere audiëntie bij de Heilige Vader, welke ons door vriendelijke
bemiddeling van de vertegenwoordiger van het Nederlands Episcopaat bij de Heilige
Stoel verleend zou worden, even op zich liet wachten en wij er prijs op stelden onze
pelgrimstocht door franciscaans Italië onder de bizondere zegen van Christus'
Stedehouder te stellen, duurde ons verblijf in Rome een paar dagen langer dan wij
beraamd hadden.
Dat oponthoud kwam ons echter uitstekend van pas. De dagen buitten wij uit om
ons begrip van de Euwige Stad nog wat te verrijken en de avonden vonden ons achter
onze schrijftafel om, terugblikkend op de weg die reeds achter ons lag, de indrukken
welke wij van Italië opgedaan hadden schriftelijk te verwerken. De neerslag van die
Romeinse avonden en nachten vindt de lezer in dit retrospectief kapittel, dat wij bij
hem aandienen bij wijze van voorspel op het geestelijk avontuur dat pas na Rome
beginnen zou.
Onze tocht, in guurheid van afwisselend natte sneeuw en regen, over de St. Gothard
is voor ieder, waarin een laatste vonk van sportiviteit nog niet gedoofd is, een
belevenis apart. Een ervaring, die echter reeds veel van haar avontuurlijkheid verloren
heeft als men tussen Bologna en Florence, achtereenvolgens de Passo Pretioso en de
Futapas gepasseerd is. Geen droom kan zo woest, zo leeg en onherbergzaam zijn als
de adembenemende chaos die hier Aarde heet en zich in majestueuze toppen kil en
groots boven haar vruchtbaarheid verheft. Neen, niets moederlijks is er meer aan
deze, in een onaandoenlijk zwijgen gehulde, aarde tegen wier flanken dan nog hier
en daar, als een gigantische grauwe rups, een stadje de eeuwigheid in kruipt.
Oppervlakkig en door een romantische bril gezien, is Italië het land ‘wo die
Citronen blühen’, of, zoals weer een ander schwärmerisch lied het uitdrukt:
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‘wo die Menschen ewig läch'len
und der Himmel nimmer weint.’

Italië is oneindig méér dan dat; véél meer dan het kerkhofachtige cypressenland dat
de Dichter-Mahler Arnold Böcklin ervan heeft opgeroepen; véél meer dan Rilke er
van onderging en véél meer zelfs dan Goethe er zocht en vond. Shelly tenslotte is er
niet alleen letterlijk doch ook figuurlijk verdronken.
Italië is meer dan de majesteit van zijn bergen, de vruchtbaarheid van zijn dalen
en de wonderlijke waterspiegels van zijn meren.
Dit van drie kanten door zeeën omspoelde schiereiland is méér dan zijn zuidelijke
natuur, zijn loofbomen, ceders en cypressen, zijn aangenaam klimaat; méér dan zijn
strandleven en zijn heilzame akalische bronnen. Het is van eeuwen her het Walhalla
der Germanen en het Mekka der Angelsaksers. De Gothard van Sint Goar heeft de
rug gekromd onder de voeten van heiligen en krijgers, van keizers en bedelaars: een
onophoudelijke stroom van voeten op weg naar het eeuwige Rome. Van eeuwen her
is het de leerschool der schilders; de trekplaats der lieremannen; de trefplaats van
allen die iets te zeggen, te zingen of te musiceren hebben. Het is nationaal en
internationaal; men voelt er zich thuis en tevens vrij genoeg om er zich onbelemmerd
te kunnen bewegen. En terwijl een lied er het beste middel is om zijn zorgen en
dagdromen te verdrijven, delft men er onvermoede schatten.
Italië is het klassieke land der schoonheid en wie er, van waar ook, niet
onvoorbereid binnenkomt, komt er als in een museum waarin een van God
uitzonderlijk begenadigd menselijk genie, eeuw op eeuw, zijn schatten heeft
opgestapeld tot een verbijsterende veelheid en verscheidenheid.
Wil men er de genade der verwondering en daarmee die der innerlijke verrijking
niet missen, dan dient men er, zoals in ieder museum, op voorhand zijn richting
bepaald, zijn keuze gedaan te hebben en, op straffe van er zijn hoofd te verliezen of
er een warwinkel van te maken, zijn maat te kennen. Niemand is beter af, dan die
zich door studie vlijtig heeft voorbereid en er in de doolhoven van historie en
schoonheid zijn eigen gids weet te zijn.
De schoonheid die er onmiddellijk in het oog valt is, behalve die der alle menselijk
gebeuren overlevende, indrukwekkende
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landschappen, een vervallen schoonheid; een schoonheid zó prachtig vervallen dat
die vervallenheid haar weer een aparte luister verleent: een Vorstin, die zo oud is dat
zij haast geen leeftijd meer heeft en telkens opnieuw weer op een andere wijze
verrassend en koninklijk is.
Jean Cocteau kwam het vóór, dat zij verkozen had tussen Ventimiglia en Napels
te leven. ‘Zij regeert er incognito’, schrijft hij, ‘haar koffers vol met verrukkelijke
lompen, met zijden japonnen, met voorwerpen die spreken volgens en luisteren naar
gulden regels.’
Wie echter de Middellandse zeekust verlaat en dieper het land binnendringt zal
haar overal, bij iedere kromming van de weg haast, ontmoeten; tot in het verst verloren
bergdorp der Apennijnen toe.
Alhoewel het zich nimmer verloochenende, ongemeen productieve enprogressieve
Italiaanse genie haar ih tal van confortabile, van een gezond en evenwichtig
uitgebalanceerd modernisme getuigende nieuwbouwen te herbergen zoekt, geeft zij
er de voorkeur aan in oude met armuren beslagen palazzo's, in schilderachtige
volkswijken, monachale kruisgangen en schaduwrijke loggia's te huizen.
En in weerwil van een uitgebreid net van luchtlijnen, luxueuze electrische treinen
en autobanen dat haar ten dienste staat, gelieft het hare majesteit op een muilezel het
land te doorreizen, met een even bizar als imponerend gevolg van eeuwig-voedende
wolvinnen, gevleugelde draken en etruskische leeuwen met door de eeuwen
gepolitoerde koppen. Een stoet van muilezels en een bonte trein van met
trotsgehoornde, melkwitte ossen bespannen karossen, vervoeren haar bagage in
zeldzaam antieke koffers; met sleutelgaten als van oude poorten. En als zij, onder
de umbrella van een ceder, neerzit in de schoot van een helling of op de knie van
een berg, valt haar olijfgroen, met ivoorkleurig kantwerk kostelijk overtrokken
gewaad in wijde plooien neer over haar met schoenen van florentijns goudleer
geschoeide voeten.
In Florence, dit Hellas van het Westen, noemt men haar Pallas Athene en elders
weer anders. In Rome heet zij Genade en draagt zij een tiara; een driekroon, waarvan
de onderste een romeinse is, de middelste een Grieks-Byzantijnse of oud christelijke
en de derde een middeleeuwse: een koperen, een zilveren, een gouden.
Haar omgangstaal is die van het volk dat haar zijn lijfeigenen ter
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beschikking heeft gesteld om haar te gerieven en engelen van Fra Angelico om voor
haar op tamboeretten te slaan en snaren te tokkelen.
Maar op plechtige momenten kan het zijn dat haar nog wakkere geest, waarin alle
schatten van het oude Latium besloten liggen, zich bevrijdt in Latijn. Dan spreekt
zij in gedichten en heel het bucolische land door, tot op Sicilië toe, beuren dan overal
de schapen hun koppen naar haar op en luisteren naar fluiten.
Weet gij niet waar gij haar vinden zult, vrees niet: op ieder ogenblik staat op iedere
straathoek een man voor u klaar die zijn lied onderbreekt en u terecht wijst naar het
tempeltje van Vesta, naar de Termen van Caracalla, naar de tombe van Caecilia
Dometilla of, hoffelijk als hij is, met u meegaat naar de Santa Maria in Cosmedin of
naar de Santa Praxede, helemaal in de buurt van de Maria Maggiore. Vermoedelijk
komt gij dan - langs een omweg, dat spreekt - ergens aan de Via Appia met hem
terecht, dicht bij de Hortus Galatheae en de graven der Scipiones (lieden waar gij
allicht een zwak voor hebt); dichter nog bij de plek waar een verlaten kerkje de
herinnering tracht levendig te houden aan het feit dat Sint Petrus, van Ostia, van de
zee, komend, er zijn zakdoek verloor. En tien tegen één verzeilt gij er in een rustiek
trattoria onder wingerdranken waar, aan ruwe tafels, de frascati zich het best en
goedkoopst van heel Rome drinken laat.
Want, alhoewel nog geen zomer, is het reeds warm in Rome. En het wandelen
achtcr de schoonheid maakt even dorstig als het bladeren in oude folianten. Indien
de hemel zich niet ontfermt, zullen op alle pleinen de fonteinen het dra begeven bij
gebrek aan water. Dan zullen de Tritons en de Neptunussen daar voor schut staan;
de nymfen, van haar natuurlijke sluiers beroofd, er in kuise naaktheid staan; en alle
kinderen van Rome, altijd even verrukkelijk en speels, zullen paardje rijden op hun
dolfijnen en zich te slapen leggen in hun schelpen.
Doch stel, dat alle fonteinen van Rome en die van de ganse aarde zouden
versmachten, dan nog zullen op het plein voor de Sint Pieter, tussen de colonnaden
van Bernini, de fonteinen blijven zingen; alleen al omdat het ongehoord zou zijn dat
de levende wateren ooit zouden ophouden uit de rechterzijde des tempels te vloeien
en de Stad Gods te verblijden. Neen, niemand zegge ons dat de
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Sint Pieter niet schoon is; dat dulden wij niet meer. Schoon van een andere schoonheid
dan de aestheten aan dat begrip geven en die zich, op dat punt, wel eens degelijk
herzien en verbreden mogen. Het hart is er in ieder geval thuis; het vindt er alles wat
het zoekt. En misschien waren de twee mannen uit Johannesburg er niet eens zó ver
van huis, die er ons de weg vroegen naar de Rots van Petrus.
Breed neergezeten op de bouwvallige banken van ons Trattoria aan de Via Appia,
hebben wij onze Virgilius desgevraagd verklaard, dat wij zijn land een voortreffelijk
land vonden en zijn volk een voortreffelijk volk. En voorts hebben wij hem, voor
zover onze kennis en ervaring vooralsnog reikten, ook de reden opgegeven waarom.
Wij hebben hem gezegd, dat wij er een hoffelijk volk hadden aangetroffen en dat,
wanneer het waar was wat Franciscus betoogd had, dat de hoffelijkheid een goddelijke
deugd was, het Italiaanse volk wel bizonder rijk met die deugd was gezegend. Een
volk bovendien, dat zich opvallend sierlijk voortbewoog. En dat niet in Rome en
Florence waar de elegantie, waarmee de mensen en vooral de vrouwen daar hun
menselijkheid weten te dragen, ongemeen voornaam is, maar tot in de geringste
woonnesten die wij aangedaan hadden toe. En wij zeiden hem, dat wij koninginnen
der schepping zich zelden zo voornaam hadden zien voortbewegen als die twee
vrouwen van Montefiascone, die zich daar, ieder met een mand mest op het hoofd,
de heuvels in begaven naar akker of wijngaard.
Voorts hebben wij onze Virgilius, alhoewel niet zonder een zekere schaamte,
beleden dat de reiziger die zich naar het Zuiden begaf, bij ons - een volk van zuiver,
wel eens bekrompen denken en van eerlijk, wel eens krenterig handelen - de nodige
aanbevelingen meekreeg op zijn hoede te zijn. Wij voegden er echter onmiddellijk
aan toe dat, naar het ons voorgekomen was, deze aanbevelingen, zo niet geheel en
al overbodig, sterk overdreven waren; dat ons zelfs keer op keer het tegenovergestelde
ervan was gebleken. En met enige pathos hebben wij hem, terwijl hij zijn ogen langs
de wingerdranken liet waren waarin nu en dan een verkoelend briesje schommelde,
gevraagd, waarom men zich bijvoorbeeld in Florence en Rome méér in acht zou
hebben te nemen dan in Am-
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sterdam en Maastricht; méér in Lombardije en Toscane dan in Zeeland en Limburg?
Tegenover de medemens op zijn hoede zijn, moest men immers overal; en de
voorzorgsmaatregel zijn koffers niet open en zijn wagen niet onbeheerd langs alle
Gods straten en wegen te laten staan, bleef overal van kracht om diegenen niet in
verzoeking te brengen die handig zijn met de sleutels - en die er overal zijn.
Over wegen en straten sprekend, moest ons van het hart dat die ons tot dusver
boven verwachting gebleken waren: de wegen breed en uitstekend verzorgd; tot op
de hoge bergkammen soms met bloemen gezoomd en zich hier en daar wel tientallen
kilometers lang verliezend in schaduwrijke platanen-, ceders- en populierenlanen;
de straten niet zelden met dubbele rijen palmen, rood en wit bloeiende oleanders of
sinaasappelbomen versierd; gestoffeerd als voor een processie met het Allerheiligste;
een lust voor het oog. Bovendien opvallend proper.
Op de vraag van onze Virgilius of wij dan, op onze omzwervingen door zijn land,
in het geheel niets waren tegengekomen dat ons gehinderd had, hebben wij hem
geantwoord dat wij, op onze lofspraak op wegen en straten, één voorbehoud wensten
te maken. Dit voorbehoud namelijk dat ze - en méér nog de soms onbeschrijflijk
schone landschappen - op vele plaatsen op brutale wijze ontsierd worden door
reclameborden; metershoge duivelsdingen soms, in daverende kleuren, waarvan men
echter ook weer niet zeggen kan dat ze stuk voor stuk, qua vormgeving en uitvoering,
niet voortreffelijk zijn en uit reclamekunstig oogpunt de roos niet raken. Tot grote
en groeiende ergernis van de reiziger evenwel; vooral wanneer, bij het naderen van
een stad van enige betekenis, de Il mio sogno's, de Esso's, de Motta's, de Notte di
Roma's e tutti quanti hem in verhevigd tempo tegemoet springen; hem radeloos
maken en hem tenslotte dwingen zijn verzet tegen de duivel der suggestie op te geven
die dan, als hij 's nachts wakker wordt op zijn bed van het hameren in zijn hoofd,
nog bezig blijkt zijn onderbewustzijn met reclameborden te betimmeren.
Neen, mijn Virgilius, geef ons dan de duiven van uw San Marco maar en die van
al uw pleinen samen, waaraan geen oog zich bezeert. Waarover men wel struikelen
kan doch zijn hals niet breken. Een aristocratisch soort dametjes met herinneringen;
die, klein,
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oeroud en gebronsd, uw rijkste en schoonste palazza's en monumenten bewonen en
die, wanneer zij niet vanaf het hoofd van een heilige of vanaf de seHouders van
eenkoning neer te turen zitten op hct wereldgebeuren, zich met haar reticuletjes
profijtelijk tussen het volk begeven alsof zij de tijd op ons vóór hadden en de
eeuwigheid met zich mee.
Geef ons, liever nog dan uw duiven, uw kinderen maar die er van Chiasso tot
Rome ravotten in al uw parken; in al uw sloppen en stegen; al die verrukkelijke
grootogige, olijfoliekleurige rakkers. Of geef ons van hen allen die éne maar die daar,
in het feestelijk hart van Florence, op de Piazza della Signoria, terwijl de transen en
de toren van het trotse gebouw de nacht met flakkerende toortsen verlichtten, tussen
de sneeuwwitte benen van de David van Michelangelo, verstild te luisteren stond
naar het lied van zijn vader die zich, zo maar om der lieve levensvreugde wille,
daarbij op de luit begeleidde.
En geef ons, doch nu met mate, uw kostelijke wijnen maar die, ieder van hen,
gedronken en genoten willen worden in de streek zelf waar ze gewonnen worden;
zodat de waard uit Reggio Emilia, die u vergasten wil, zich wel wachten zal u op
een andere wijn te onthalen als hij u regaleren kan uit zijn eigen wijngaard.
Geef ons daarom, gij vlugvoetige loonslaaf in uw onberispelijk wit jasje, die
zo-even al de wijnen van Italië zo keurig op deze tafel voor ons in kaart hebt gebracht,
geef ons, onze Virgilius en ons, nóg een frascati!...
Maar toen wij daar aan de rand van het eeuwige Rome - nadat wij de zware
voetstappen van Sint Petrus hadden horen verklinken in de richting van de immense
koepel die de stad beheerst - afrekenen wilden, legde onze Virgilius ons een arm om
de schouder en bleek het dat wij - en daar deed geen vader of moeder wat aan! - ook
nog zijn gast waren geweest.

Naar Riëti, de umbilicus Italiae
WIJ hadden ons vast voorgenomen ons, bij ons bezoek aan de Paus, niet door weidse
antichambres, statige monsignori en stramme edelwachten te laten imponeren en in
algehele onafhankelijkheid van alle ceremonieel, ja van de verschijning van de Heilige
Vader
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Poortwachter van de Dom (Foligno)
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zelf, te ervaren of het waar was wat men ons verzekerd had: ‘Dat wij er klein van
zouden worden’. Toegegeven moet worden, dat onze zegslieden gelijk hadden. Wij
zijn er klein van geworden. Want van het ogenblik af, dat Zijne Heiligheid de
troonzaal binnen trad en zijn handen zegenend over ons uitstrekte, waren wij een
verloren man. Een man, verloren aan de heiligheid; aan de Plaatsbekleder van Jesus
Christus; doch ook verloren aan een mens; en aan wélk een menselijke mens! Als
ons gevraagd was geworden op stond voor hem te sterven, zouden wij niet geaarzeld
hebben. Het werd ons niet gevraagd. Maar onze bereidheid om, méér dan wij tot
dusver gedaan hadden, voor Hem te leven, mag wel zeker als de grote genade gelden
van onze audiëntie. Méér kunnen wij er niet van zeggen om niet nóg persoonlijker
te worden.
Het was half één toen wij het Vaticaan verlieten. Opgetogen als kinderen, dat
verstaat u wel. Want waarom niet als kinderen? En goede maatjes met de Zwitserse
gardisten: jonge frisse borsten in hun spectaculaire kledij. Welk een blijde noot
verschaffen deze met zon gestreepte wachters aan de grijze wijze ernst der poorten
en trappen die zij bewaken; welk een gevoel voor tegenstellingen bij de oude
schildermeester die hun uniformen ontwierp! En hoezeer moet het Anton van
Duinkerken aan begrip van dit alles en zelfs aan begrip van Carnaval geschort hebben,
die er in zijn Begrip van Rome slechts een permanente verkleedpartij in vermocht te
zien!
Bij het vallen van de avond waren wij wéér in de Sint Pieter. Wij hadden gemeend
ons afscheid van Rome niet beter te kunnen vieren dan met een laatste kus op de
voet van de Prins der Apostelen. Toen de bronzen poorten achter ons gesloten werden
en wij op het plein kwamen, lag dit reeds in de schaduw der machtige basilica en
nagenoeg verlaten. In het verlengde van de Via di Risorgimento, de geniale doorbraak
van Mussolini naar de Tiberbruggen, stonden de engelen van Bernini met de
weerschijn op vleugels en wangen van de oranje vuren, waarvan verweg de Sabijnse
bergen nog ontstoken stonden. En op zeker ogenblik verscheen er aan een der hoge
vensters van het Vaticaanse paleis, waarachter men ons de vertrekken van de Heilige
Vader had aangeduid, het bleke moede gelaat van een mens, waarin wij toen heel
langzaam de zon zagen ondergaan.
De volgende morgen hebben wij de Eeuwige Stad verlaten en
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ops langs de met platanen geflankeerde Via Salaria voorgoed in de voetsporen van
Sint Franciscus begeven; met als voorlopig doel de ‘Navel van Italië’, zoals Riëti
genoemd wordt; het hart van de Valle Santa.
Even buiten de Porta Pia zagen wij, onder een kreukloze voorjaarshemel, in de
verte reeds de met sneeuw gekruinde kammen der Apennijnen voor ons oprijzen uit
een schoot van ravijnen en dalen.
De bedding van de Tiber volgend die, van zijn wortels af, in het voorjaar nog door
duizenden alle even kalkachtige, wateraders gevoed, ons rumoerig en troebel tegemoet
sprong, koersten wij, van het ene aantrekkelijke landschap in het andere, rustig
Noordwaarts, onze aandacht en bewondering om beurten lenend aan de soms drie-,
vierdubbele witte ossenspannen die er voor de ploeg gingen; aan het vettig glanzen
der vers opengescheurde aarde; aan de zwermen vogels die er op neerstreken en aan
de in de allerkleurigste manufacturen uitgedoste vrouwen die, bij tientallen tegelijk
hier en daar en op de maat van een melodieuze en, naar ons scheen, weemoedige
wijs, met hakken en houwelen de vettig glimmende bruine aarde bereidden voor het
hoopgevende zaad.
Vriendelijke rivierdorpen wisselden zich af met lommerrijke landhuizen en
schilderachtige boerenhofsteden en de mensen die onze weg kruisten en ons soms
lachend een groet nawuifden, hadden blijkbaar haast noch bekommering.
De wijngaarden immers zaten al dicht in hun lover, de olijven zetten al aardig aan
en de zon en de goede God zorgden wel voor de rest.
Zonder haast of gejaagdheid zijn ook wij, na bij Passo Corese de rivieroever
verlaten te hebben, de heuvels ingeslagen in de richting van de 2213 meter hoge
Terminillotop. Klimmend en dalend in onze als van dierlijk welbehagen knorrende
machina die ons, wij bekennen het zonder schaamte, nu en dan het gevoel gaf van
een niet alledaagse persoonlijke prestatie, zijn wij van Fara Sabina naar Torricella
gekoerst en hebben wij, langs onbeschrijflijke slingerwegen door een wildrijk en van
wijn en honing overvloeiend land, tenslotte Riëti bereikt.
Zonder evenwel de worsten van Salisano, de kaas van Rocca-Sinibaldi en de ham
van Cittaducale geproefd te hebben. Doch dát voor later!
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Door de Porta Romana zijn wij Riëti binnengereden. En wie nu menen zou, dat deze
in de vlakte gelegen doodoude, stevig door muren ompantserde stad, geen benedenen bovenstad zou hebben, vergist zich deerlijk. Riëti heeft die wel zeker en
schilderachtige straten en straatjes houden het (lustig) verkeer tussen beide gaande.
Ook dient de lezer, voordat wij er onze verkenningstochten gaan voortzetten, zich
een idee te vormen van wat hier een dal is: een in een onbenaambare voortijd
uitgedroogd bergmeer dat nu - een kleine zevenhonderd meter boven de zeespiegel
- allervruchtbaarst en als een weelderige groene schommelwieg tussen de bergen
hangt. Zijn aangenaam klimaat maakt het dan ook in de hoogzomer tot een geliefd
toevluchtsoord van Rome, waar de zon dan als op eieren zit.
Voor wie Riëti aandoet, staat bij de eerste beste halte de Ente Provinciale per il
Turismo in de persoon van een keurig uitziend en welbespraakt heer klaar om u
wegwijs te maken en u de voortreffelijkheden aan te prijzen van provincie en stad.
En wie de dikke map opent die hem gratis ter hand wordt gesteld en even de kleurige
uitstekend verzorgde folders inziet, krijgt de indruk niet alleen in een land van cultuur
en beschaving doch tevens in een lustoord voor lekkerbekken verzeild te zijn.
Dat dit laatste nu niet precies het eldorado was dat wij er zoeken kwamen, doet
evenwel niets af aan onze waardering voor de fierheid en de ijver waarmee de
Riëtanen hun schatten voor de vreemdeling weten ten toon te spreiden. Van hun kant
brengen zij dan ook weer voldoende begrip op voor wie met andere dan lucullische
of sportieve oogmerken hun dal bezoekt.
Wie de naam van San Francesco voor hen uitspreekt, mag zich er van verzekerd
houden door hen met een welwillend, bijna broederlijk, oog bekeken en met bizondere
distinctie behandeld te worden. Met de voorkeur, die de grote Umbriër voor hun dal
gekoesterd heeft, steken zij zich gaarne een pluim op de hoed en met rechtmatige
trots wijzen zij u naar de vier hoeken van de Valle Santa waar, tussen rotsen en
bossen, de vier franciscaanse santuario's waaraan zij haarnaamvan ‘Heilige Vallei’
ontleent, verscholen liggen: San Francesco di Greccio; Fonte Colombo; La Foresta
en Poggio Bustone.
Zó ook de portier van het Ristorante waar wij afstapten; en zo niet minder de
eigenaar van dat eethuis die ons, met nauwelijks de
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voeten onder tafel, begroeten kwam alsof wij oude bekenden waren.
Vlak voor de deur stond, tussen het stadhuis van welks loggia's de blauwe regen
in trossen neerhing en de twaalfde-eeuwse Dom met zijn waardige campanile, de
Giardinetta, een miniscuul parkje, in volle bloei. Kinderen speelden er op de banken
en een eerbiedwaardige oude vader zat er zich te koesteren in de zon.
‘San Francesco?’ zeide hij ons: ‘Wel, daar staat hij!’ En na met de punt van zijn
baard haar de Dom gewezen te hebben, vroeg hij ons, wie wij warén. En toen wij
Olandesi en amigi di San Francesco waren, knikte hij goeddunkend en rees hij op
om met ons mee te gaan. ‘Ja, ja, die San Francesco die maar niet ophouden wil een
groot en beminnelijk man te zijn!’ En daar stond zijn beeld dan op een schriel verhoog;
schriel uitgevallen, vonden wij, tegen de Noorder zijbeuk van de kathedraal en met
een schriel gebaar het dal zegenend: een schrielheid alles samen, waaraan het klimop
waarin het waadde niets verhelpen kon.
De ontroering echter van zijn beeld te zien staan vlak bij de ingang van de onder
het pontificaat van Bonefatius VIII gebouwde bisschoppelijke residentie, in wier
trappenhuis de voetstappen van de Poverello zo vaak geklonken hadden, was er niet
minder om.
Dat trappenhuis zijn wij toen binnengegaan met de oude baas achter ons aan. En
met een hand aan de oude waterput daar in die voorhof, tussen de oude grijze, geen
enkel geluid verwekkende muren, hebben wij lang staan luisteren naar de stilte.
Het was elders in dit stadje, doch in een misschien nóg grijzer, nóg doodstiller
huis dat, in een nacht lang geleden, Franciscus, doodziek in zijn lichaam, doodziek
in zijn ogen, te luisteren lag naar de stilte. En de eeuwen houden het niet op te
verhalen, dat hij zin kreeg in muziek en dat hij zijn metgezel, de ridderlijke, trouwe,
de ridderlijk-trouwe Angelo Tancredi, vroeg voor hem op de luit te spelen. Maar
toen deze, die zelf een Riëtaan was en zijn medeburgers kende, bedenkingen maakte
en vroeg wat de mensen er wel van denken zouden als ze hen daar, midden in de
nacht, zo jolig hoorden zijn, moet het gebeurd zijn dat een Engel, alleen maar bedacht
op wat God er van zeggen zou, de liereman Gods met muziek is komen verkwikken.
En dit moet gebeurd zijn - historie of legende, wat doet het er toe als de eeuwen het
niet willen vergeten - in het huis van een, in de artsenijkunde bedreven
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Moor, waar Franciscus gekomen was om te genezen. Doch in het trappenhuis van
de bisschop klonk geen hemelse muziek; alleen maar droog en hardnekkig een krekel.
Moe van alle krekels als wij waren, hebben wij ons toen, diep onder de Dom, naar
de crypte begeven waar de Heraut Gods, als hij in Riëti kwam, placht te preken: een
in het halfduister gehulde ruimte, door edelvormige pilaren in drieën verdeeld en
van zulk een geheimzinnig leven vervuld dat men aanvankelijk niet weet of men er
alleen is of met duizenden samen.
Bij de ingang had de oude baardman, die ons tot daartoe vergezeld had, ons
achtergelaten. Met een verontschuldiging, dat hadden wij wel begrepen. Maar of het
over de graflucht was, die hij niet verdragen kon of over de tijd, die hij nog altijd
had om een graf te zoeken, hadden wij uit zijn gefluister niet verstaan.
Zo waren wij dan alleen (of met duizenden?) op de plaats waar Franciscus gepredikt
had en het deed vreemd aan zo alleen te zijn. Ons concentreren konden wij er niet
en bidden viel ook niet mee. Ofschoon wij er niets te vrezen hadden, hadden wij er
een bang gevoel. En terwijl het zweet ons uit de poriën brak, hadden wij het er koud.
Wij dachten aan de krekel in het trappenhuis van de bisschop en verlangden zeer
naar een menselijke stem.
Dan vroeg iemand binnen in ons, hoe de stem van Gods Heraut daar in dat
kerkgeraamte geklonken mocht hebben en - kwajongensachtige reactie - : wij hoestten!
Wij hoestten; maar doken tegelijkertijd in ons zelf onder het antwoord, dat uit de
kelen van - wie zal zeggen hoeveel - duizendjarige Riëtanen bars rond ons losbrak.
Gaarne hadden wij ons verontschuldigd voor de ophef die wij ontketend hadden;
doch bij wie? En met de verwachting, dat de zon er een remedie voor zou weten,
kwamen wij met ons schuldgevoel weer buiten en wiesen wij onze handen aan de
bron die daar, onder een stenen leeuw, (alweer) uit de zijde des tempels vloeide.
Bij het voorportaal van de Dom stond een ezel met de neus op de tenen. En metde
neus naar de aarde ging een stokoude kanunnik met een regenscherm over het plein.
Toen wij hem naar het huis van Angelo Tancredi vroegen, beurde hij met moeite
het hoofd om ons aan te zien: ‘Wie is Angelo Tancredi?’
‘Een ridder hier vandaan, een fijne jongen!...’
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‘Dat zal wel zijn, als u van zover gekomen bent om hem te bezoeken!’
‘Een der eerste volgelingen van San Francesco die, toen de Godsman hem
aangezien en tevens lief gekregen had, van zijn paard sprong en minderbroeder
werd...’
‘Fra Angelo bedoelt gij?’
‘Die bedoel ik, monsignore!...’
‘Maar die is al lang dood; reeds, laat eens kijken: zeven eeuwen geleden
gestorven...’
‘En trouw tot in de dood, zoals een ridder trouw pleegt te zijn, begraven in Assisië;
zij aan zij met Leone, Masseo en Rufino; bij zijn serafijnse vader.’
‘Maar waarom vraagt gij dan naar de bekende weg?’
‘Pardon, monsignore, ik vroeg alleen naar zijn huis!’
‘Dan heb ik u niet begrepen... een oud man, ziet u... maar kom mee; het is biechtdag
voor de zusters en ik ben juist op stap naar hen toe.’
‘Dat is wel toevallig, monsignore.’
‘Laat ons zeggen, dat het Gods Voorzienigheid is, die alles leidt...’
Met zijn hand - een kleine kille hand - in de onze, zijn wij toen bij de Giardinetta
de trappen afgegaan naar het benedenkwartier en voetje voor voetje, door allemaal
even nauwe en gezellige straatjes vol babbelende vrouwen en ravottende kinderen,
gevorderd tot bij de hoge blinde muur waarachter de dochters van de Heilige Clara
het ridderlijk erfgoed van Angelo Tancredi bewonen.
Doch wat zouden wij, vreemdeling, begonnen zijn aan de groene buitenpoort,
zonder onze geleider? Wij zouden er voor schut gestaan hebben en, op een bescheiden
ruk aan de bel, zou de poort na enig wachten door middel van een vernuftig koord
zijn open gegaan en zouden wij ons bevonden hebben in een armzalig schuurachtig
voorgeborchte, waar wij aan een buitenzuster achter tralies onze wensen kenbaar
gemaakt konden hebben.
Onze wensen! Maar de zusters leven in pauselijke clausuur, waarvan alleen de
bisschop van Riëti, stel dat hij dat zou doen, dispensatie kan verlenen. De bisschop
is echter voor onbepaalde tijd afwezig; naar Ancona, voegt men er ten overvloede
aan toe. Voor de tweede maal zouden wij dan gestaan hebben voor een andere
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groene welgebarricadeerde poort en goede raad zou dan pas duur zijn geweest.
‘Laat ons zeggen dat Gods Voorzienigheid ons leidt,’ had onze begeleider ons
voordien gezegd. Daaraan moesten wij denken, toen deze, door zijn bemiddeling bij
de Madre Abdessa, tenminste zover aan onze wensen tegemoet was kurmen komen,
dat de poort voor ons geopend en ons een blik gegund werd in de voorhof van
Angelo's paleis. Een allervriendelijkste voorhof, dat moeten wij erbij voegen; waar
de Madonna's in haar fresco's stil zaten te glimlachen naar haar bambino's; voorts
volkomen onzakelijk en, na eeuwen van stilte, als buiten de tijd.
Na ons haar spijt betuigd te hebben, dat zij niet verder gaan kon, werden wij nog
naar de sacristie van de aanpalende kerk verwezen waar wij, vanuit een smal venster,
een kijk kregen op de Zuidzijde van het gebouw en zijn verzorgde tuin.
Dat was alles wat wij te weten konden komen van het huis waar, zeven eeuwen
geleden, een jong ridder zich de wereld van de lenden stroopte om zich, per amore
di Dio - dat toverwoord van vervlogen tijden - in lompen te hullen. Doch dat was,
voor wie ook het weinige kostbaar kan zijn, al veel.

San Francesco di Greccio
PELGRIMS waren wij en het besef dit te zijn deed ons besluiten, liever dan in het
overigens aanlokkelijke Quattro Stagioni, onze tenten in het naburige Greccio op te
slaan. Echter wisten wij toen nog niet in welk een primitieve mensengemeenschap
wij belanden zouden. Hadden wij er onze hotelgids op nageslagen, dan hadden wij
geweten dat er geen bed beschikbaar was.
De dag was reeds ver verstreken toen wij, na nog een groet aan het huis van de
artsenijkundige Moor in een onherbergzaam straatje, de Porta Concha uitreden in de
richting van Greccio.
Na het smalle spoorlijntje en een riviertje dat zich met de wijdse naam van Fiume
aandiende, gepasseerd te zijn, bereikten wij spoedig de heuvels en ging het, draaiend
en slingerend langs een kwaadaardige knarsende kalkweg, almaar de hoogte in. De
kleine bouwvallige huizen, die wij zoëven nog hoog boven ons hadden zien liggen,
verdwenen, het een na het ander, onder ons in de diepte.

Jacques Schreurs, Pelgrimstocht door Franciscaans Italië

40
Tweemaal, blijkbaar hevig onder de indruk onzer hemelvaart, sloeg onze schilder
de schrik zodanig om het hart dat de motor afsloeg, de wagen stokte en een rotsblok
onder zijn achterwiel, haastig aangesleept, hem bedwingen moest zich niet
achterwaarts in de afgrond te storten.
Op zeker ogenblik was mens noch dier meer ergens te bespeuren en over de steeds
grauwer, met ezelspaden getatoueerde bulten, leek het, naar het pal op een voorpost
gelegen Greccio, nog een adembenemend karwei.
Doch die waagt, die wint. En zonder schram en scheur dan nog strandden wij, na
nog een laatste roekeloze ruk, in het reeds in de slagschaduw der bergen
versomberende nest. ‘Vollendet war das grosze Werk,’ en wij waren er! Doch waar?
Het pleintje, met de gebruikelijke fontana, zag ons verwilderd aan toen wij, vlak
voor de op hoge schoorwallen tegen een nog van gloed tintelende avondhemel
opgeschoorde kerk, waren uitgestapt en om ons heen keken. In minder dan geen tijd
echter was nagenoeg heel de goed honderd koppen tellende gemeenschap rond onze
machina te hoop gelopen: mannen met borstelige borsten; vrouwen met kinderen op
de arm; jonge snuiters; veel kleine snaken en tenslotte, een beetje schoorvoetend en
behaagziek, de schonen van het dorp. Onze machina, die aller aandacht had, werd
met de ogen gekeurd en met de handen betast, zoals wij het, lang geleden, een oom
van ons, die een kenner was, met paarden hadden zien doen. Op een wenk van een
soort dorpspatriarch, waaraan het te zien was dat hij meer brood in de pap te brokken
had dan al de anderen samen en die allicht gemerkt had dat de schilder bekommerd
was om een nachtverblijf voor zijn wagen, werd inderhaast een geitenstal uitgeruimd
en de machina onder dak gebracht. Met een zwaar woord, tot alle aanwezigen gericht,
werd voorts de veiligheid van de wagen verzekerd, daar de sleutel van het hok ontbrak.
Daarna richtte de aandacht der inboorlingen zich op de nog van hun eerste
verbouwereerdheid niet geheel en al bekomen vreemdelingen die, verplaatst als zij
zich plotseling gevonden hadden in een volmaakt verleden tijd en in een wereld die
schijnbaar geen enkel aanknopingspunt meer met de hunne bood, op menige vraag
het antwoord schuldig bleven en zeker, in die omstandigheid, die belangstelling voor
al de moederkindjes niet aan de dag legden die
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redelijk van hen verwacht werd en welke die kleinen stellig verdienden.
Een kleine dreumes echter was er, met zulk een grappig hoedje op en met zulk
een profijtelijk schortje aan dat het, meer dan alle anderen, onze opmerkzaamheid
getrokken had. En terwijl wij in een kring van al maar babbelende vrouwen en
in-de-ruimte-weg gebarende en elkaar om de haverklap om de hals vallende mannen,
de moeder van het blondje stonden te beloven, dat wij de volgende morgen een foto
van haar Rosanna zouden nemen, zagen wij onze schilder in de ban van een soort
kolenbrander - zijn ogen gloeiden in ieder geval als kolen - die wij op zeker moment
een bidprentje van Mussolini van onder zijn bezweet boezeroen te voorschijn zagen
halen en er onze vriend mee bedenken. Veel van de quiproquò's, waarmee hij de
schilder aan de haak hield, ontgingen ons; doch iets meenden wij er toch van begrepen
te hebben; deze met een Savonarolaanse verontwaardiging voorgedragen pathos:
‘Als uw San Francesco's u ontnomen zijn, waarom, rampspoedig Italië, ruimt gij dan
óók nog uw Benito's op?’ Want:
Democratia Christiana - Niente!
Togliatti - Niente! Niente!! Niente!!!
Benito!
Plotseling viel het ons in, dat het de hoogste tijd was om naar een nachtverblijf uit
te zien. En nadat de schilder beslag gelegd had op het enige in heel Greccio
beschikbare bed, besloten wij onze toevlucht te nemen in het aan de andere kant van
een smal dal gelegen santuario di San Francesco en de gastvrijheid in te roepen der
Minderbroeders.
Zo stapten wij dan weer in onze wagen en zette onze, alleen al om zijn
welwillendheid, onvolprezen vriend ons, na het nodige dalen en stijgen na een tiental
minuten af aan de voet van de steile rots vanwaar, op middelhoogte, het santuario
San Francesco di Greccio de vallei van Riëti beheerst.
Hoog boven onze hoofden, tussen de eeuwenoude steeneiken die de rots
omkroezelen, begon een klok het Engel des Heren te klingelen toen wij, voorzien
van de allernoodzakelijkste bagage, over onbehouwen steentrappen, onze klim naar
het kloostertje begonnen.
Van binnen een suite van rotsholen vormend door mensenhan-
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den vaardig en niet zonder originaliteit voor menselijke behuizing pasklaar gemaakt,
laat het, vanuit de verte gezien, niet na te imponeren en is het, voor wie het nadert,
van buiten niet zonder charme. Niet zó aantrekkelijk evenwel dat zijn binnenste de
vreemdeling, die hct betreedt, niet als een pak op zijn hart zou vallen. Want de eerste
indruk die men er opdoet is, in een rovershol te zijn geraakt.
Na eerst door een grote witte, kwispelstaartende waakhond, op de voet gevolgd
door maar eventjes drie miauwende en vleiende katten, vrolijk verwelkomd te zijn,
daagde eindelijk op ons herhaald en steeds hardnekkiger rakken aan de bel, uit de
holste holte van het eremitorio, over allemaal losse planken naderbij klossend, de
nagenoeg in lompen gepakte gedaante van een oude baardige baas voor ons op.
Terwijl hij zich met handen en voeten de blijkbaar in een uitgelaten bui verkerende
huisdieren van het lijf trachtte te houden, stond hij ons te woord en nadat wij hem
aan zijn vreemd en vrij hardhorig verstand gebracht hadden dat wij de padre guardiano
wensten te spreken, trok hij een gezicht alsof dát nu niet precies datgene was wat hij
van ons verwachtte. Toen wij niet genegen bleken onze biecht bij hem te spreken en
voet bij stuk hielden - de huisdieren hadden zich intussen van onze benen meester
gemaakt - wierp hij een ijzeren hek voor ons open en betraden wij - vrees niet! - de
zogenaamde sala, de ontvangstkamer: een kale witgekalkte ruimte met een ruwhouten
tafel en stoelen met biezen matten.
Daar was het dat wij, aan ons zelf overgelaten, in tweestrijd raakten en een
antwoord zochten op de vraag: ‘Wat te doen?’ Afgezien nog van de mogelijkheid
dat men er ons niet herbergen kon, trok de omgeving ons niet aan. Doch daarbuiten
viel de avond; de dag die achter ons lag was lang en Riëti, voor een man met het stof
van vele wegen op de voeten, ver.
Eerder nog dan wij verwacht hadden, kondigde een gestommel, als uit het binnenste
van de berg komend, de komst van de gardiaan aan. Het was een hoffelijke, nog
jonge man die ons met franciscaanse beminnelijkheid welkom heette en op ons gemak
stelde. Nadat hij, doch slechts beleefdheidshalve, onze geloofsbrieven had ingezien
en hij zich verontschuldigd had vanwege de primitieve
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huisvesting die zijn eremo ons slechts bieden kon, bracht hij ons, ons trede voor trede
bijlichtend met een kaars, langs ‘een trap van steen en wolken’ naar een soort vliering
met, aan weerszijde van een smal gangetje, kleine cellen.
Het rook er aards en vergankelijk en, zo wij ons niet vergisten, naar zweet. Aldoor
bezorgd, dat wij met de voeten struikelen of het hoofd aan de hanebalken kwetsen
zouden, zeide hij ons dan ook, dat mede de knechten er hun kwartieren hadden.
Tevens om ons te verwittigen, indien wij 's nachts soms vreemdsoortige alhoewel
zeer menselijke geluiden horen mochten.
Wij dankten hem voor die - wat later blijken zou - niet geheel en al ongemotiveerde
voorzorg. En na een gammel deurtje opengeduwd te hebben, toonde hij ons, als wij
met zoveel bruine armoede en stenen eenvoud genoegen nemen konden, onze cel.
Quod isti et isti, ging ons manhaftig door de geest, et ego! Waar zoveel anderen niet
voor teruggeschrokken zijn, wij ook niet! Wij knikten tevreden en de guardiano
wenste ons goede nacht.
En terwijl de drie katten: de twee grijze gluiperikken en de zwarte mollige
moederkat, zich snauwend en klauwend achter ons tegoed deden aan het restje
proviand, dat ons door een bezorgde vriendschap in Rome was opgedrongen, en de
oude, met zichzelf in dispuut getreden knecht met een niet onberispelijk laken - dat
hadden wij gauw door! - en een reeds vele geslachten gediend hebbende lappendeken
onze strozak spreidde, stonden wij door het smalle celvenster beurtelings uit te zien
naar de zich, tegen een reeds meer en meer verduisterende hemel, zwart aftekenende
kamlijn der bergen en het reeds van duizenden kleine lichten tintelende dal.
Ons bed was klaar en op een wankel stelletje stond een kom met water voor ons
toilet. De oude man was op kousenvoeten verdwenen. De katten met hem. Wij lieten
ons onder een zwak spaarlicht aan de schrijfplank neder om, zo mogelijk, onze
indrukken van de dag op schrift te stellen. Ergens, achter de met eiken, olmen en
naaldbomen omkroezelde kop van de rots, riep een koekoek. Wij dachten aan onze
moeder, die altijd blij was als zij de koekoek hoorde; alhoewel zij dan zeker wist dat
er regen ophanden was.
En wij dachten aan Limburg. Het verwonderde ons, dat wij tot dan toe nauwelijks
gedacht hadden aan de vele dierbaren die wij er
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- wanneer ook weer? - achter gelaten hadden. Met iets van met geluk vermengde
weemoed dachten wij aan Limburg; tot onder ons venster, waar de met bloeiende
muurbloemen, irissen en cacteeën weelderig begroeide rotswand pal naar beneden
schoot, een nachtegaal begon te slaan en wij opeens weer waren waar wij waren. De
menselijke geest is snel; de dood kan niet sneller zijn.
De nachtegaal zong en nog dieper dan waar hij zong: waar tussen schrale akkertjes
en met bukshout en olmengewas omgeven gaarden, de miserabele behuizinkjes der
dalbewoners verspreid lagen, riep, tussen het zingen van de nachtegaal door, soms
een scherpe vrouwenstem de avond in en mekkerden overal geiten.
Op het papier vóór ons stond nog slechts deze bemerking, dat wij, aangeland in
een der meest merkwaardige menselijke onderkomens, nu en dan het gevoel hadden
niet meer van deze tijd en niet meer van deze wereld te zijn, toen onder aan het trapgat
de etensbel rammelde teri teken, dat wij aantreden moesten voor het avondmaal en
aanzitten aan de tafel der Armoe.
En over de zolder strompelend, waar de vleermuizen ons hoofd omfladderden en
op iedere bruine balk haast een kat groen zat te loeren naar die gevlerkte kruisels
van vogels en muizen, bereikten wij, met handen en voeten voorzichtig onze weg
aftastend, de sala waar, op een blauwgeblokte handdoek, de dis voor ons gedekt
stond: een bord spaghetti, een homp brood naast een karaf wijn, een bord van olijfolie
glimmende groente en - de gast ter ere - een ei als toespijs.
Met de overgave van de pelgrim schoven wij bij - alhoewel zonder diens eetlust
- en begonnen te tafelieren. Het was echter niet de kost die ons, midden in onze
spaghetti, deed passen. Het was heel iets anders; het kwam van binnenuit: een
overweldigend gevoel van eenzaamheid met een begin van tranen. Daarbij begonnen
wij opeens te rillen van de kou en naar vuur te verlangen. Broeder Vuur! Gelukkig
kwam spoedig een knecht, een andere, een jongere nu, om de gast naar zijn
compartiment te leiden. Onderweg moest deze alleen maar van ons weten, hoe wij
gekomen waren: per machina of per trein. En toen wij zeiden: per machina, klakte
hij met de tong.
Een tijdlang stonden wij nog voor ons venster te luisteren naar de nacht, waar nu
de uilen aan het woord gekomen waren. De
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wind, die uit de bergen aanwoei, rook naar water en andermaal begonnen wij te rillen
onder de lappendeken die wij ons schamel om de schouders geslagen hadden. Dan,
overgegeven aan de wijsheid van de nacht dìe zegt, dat elke dag genoeg heeft aan
zijn eigen leed en vreugde, sloten wij het venster en keerden wij ons onze strozak
toe. Pax et bonum! Met deze franciscaanse wens voor allen die ons dierbaar waren,
besloten wij ons avondgebed en begaven ons ter ruste - let wel! - in dezelfde cel,
waarin de Heilige Bernardinus van Siëna een goed deel van zijn leven doorbracht
en van waaruit Sint Bonaventura eenmaal dezelfde sterren zag flonkeren die ook wij
zagen blinken. En was dat niet veel méér dan wij hadden verwacht?

In het hart van de rots
DE oude wijsheid van onze moeder was niet te schande gemaakt: de koekoek had
antwoord gekregen: regen! In de na-nacht reeds was het begonnen met een regelmatig
tikken naast ons op de celvloer en toen wij in de grauwe dag naar buiten keken, zagen
wij dat het mis was. Ook naarmate de dag vorderde, bleek er van opklaren voorlopig
geen sprake. Zwaar geladen wolken bleven aan-enen-door vlak over de bergkammen
roken. Zwarte vrouwen hurkten onder zwarte regenschermen en hoedden haar zwarte
geiten die lamentabel blaatten en rond de miserabele hutten hing overal de dikke
rook der vuren, uit rottig hout en stinkende afval gestookt. De heuvels heinde en ver
hadden zich met weemoed omhangen en de anders zo lachzieke vallei zag bedroefd.
Geen vogel die een bek opendeed. Zelfs de bijl van de houthakkers was stil gevallen
in de laagte.
Vroeg in de morgen hadden wij de H. Mis gelezen in de van kaarsenwalm zwart
beslagen krocht, il Presepio genaamd, waar Franciscus in 1223 zijn symbolische
Kerstnacht gevierd en boven de steen waarop het Kindje gerust had.
Op zijn terugtocht vanuit Rome, waar hij van paus Honorius III de goedkeuring
van zijn regel verworven had, was hij, zijn gewone weg naar het dal van Riëti volgend,
daags voor Kerstmis met een blij en tevreden hart in Greccio aangeland. Het zullen
de vreugde over zijn geslaagde reis, de poëzie van het aanstaand heilig gebeuren
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en de eenzaamheid der plaats geweest zijn, die zijn tot dramatiseren genegen, aan
geniale invallen zo rijke geest, de idee van zijn originele viering hebben ingegeven.
Achter het eenvoudig altaar houdt, in een halve cirkel, een door ouderdom en
vochtigheid aangevreten fresco de herinnering aan deze gebeurtenis levend. Het
middelste gedeelte stelt het opdragen van het H. Misoffer voor op het moment dat
de diaken Franciscus het evangelie zingt. Rechts beurt Maria, door een aanbiddende
Voedstervader en een vrome herder geflankeerd, de goddelijke Bambino uit de
voederbak en houdt hem moederlijk een fopspeen aan het gulzige mondje.
Links ligt weer Franciscus in vrome aandacht geknield voor het Kindje, terwijl
achter hem zijn ridderlijke beschermheer en gunstverlener il gentiluomo Giovanni
Vellita, diens echtgenote en enkele van de van alle kanten toegestroomde landlieden
hun verwonderde ogen aan het heilig gebeuren verzaden.
De krocht is toegewijd aan God: ‘Dedicato a Dio in onore della Beata Maria’. Een
oorkonde maakt er de celebrerende priester opmerkzaam op, dat paus Pius IX hem,
bij datum van 20 Mei 1867, de gunst verleent een ziel uit het vagevuur te verlossen.
Na onze Mis hebben wij daar zitten peinzen over de verhouding van Franciscus
tot het Kind in het algemeen, of beter nog: over het ontbreken - in zijn geschreven
levensgeschiedenis tenminste - van iedere verhouding.
Er zijn weinig heiligen, waarvan de verschillende levensfeiten, de dicta et gesta,
ons zo omstandig, van dag tot dag haast, zijn overgeleverd als die van de Kleine
Arme. Tevergeefs echter zoekt men naar het Kind in zijn leven, terwijl wij toch
moeilijk kunnen aannemen, dat het er geen plaats in zou hebben gehad. Doch
nogmaals: nergens de geringste aanduiding, dat de lofzanger van alle schone en
goede, uit Gods Vaderhand gekomen, dingen, teder een hand op een kinderhoofd
heeft gelegd; dat hij met zijn zo licht verwonderde ogen bewonderend in die van een
kind heeft gekeken. Nergens een kinderpreek van deze prediker voor de vogels. En
geen enkel woord over het Kind; alleen maar over de vogelen des hemels en over de
leliën des velds. Hoe zit dat?
Er bestaat een Franciscusprobleem - de biografen zitten er elkander nog steeds
over in het haar - en er zijn andere problemen rond de figuur van de Poverello,
psychologische zowel als historische,
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die allen met minder of meer geluk, met minder of meer waarschijnlijkheid zijn
opgelost of opgelost staan te worden: in de verhouding van Franciscus tot het Kind,
alhoewel door sommigen aangevoeld, heeft, bij ons weten, niemand zich nog ernstig
verdiept.
Volkomen denkbeeldig is het intussen, dat zijn eerste biografen: Thomas van
Celano, Bonaventura en broeder Leo met zijn groep met opzet daarover gezwegen
zouden hebben. Over vele andere feiten in het leven van de heilige, zelfs over zijn
bekoringen en zwakheden, schrijven ze eerlijk en zonder voorbehoud. De oplossing,
dat Franciscus het Kind over het hoofd gezien heeft, omdat hij het te druk met de
prediking en de bevestiging van zijn orde had, bevredigt zeker niet. Zijn tederheid
voor vissen, duiven, valken en fazanten is daar, om voorts de mening te logenstraffen,
dat hij zich voor kinderen niet geïnteresseerd zou hebben, en staat gelijk met het
miskennen zijner persoonlijkheid. Maar, wat dan?
Zou de opgeworpen kwestie niet eerder langs psychologische en ascetische dan
langs historische weg benaderd dienen te worden? zo hebben wij ons afgevraagd.
Heeft, met andere woorden, de heilige Speelman afstand genomen van het kind, zoals
hij afstand genomen heeft van de vrouw, omdat hij er een te groot geluk en dus een
gevaar in zag?
Dat hij, zèlfs hij, op zijn hoede had te zijn, daarvan getuigen - dramaturg die hij
was! - de sneeuwpoppen en de rozen in Santa Maria ter Engelen. Heeft, om het
probleem weer anders te stellen, Franciscus - niet omwille van de vrouw, maar
omwille van het kind - de, van alle edelgeaarde mensen zo natuurlijke, pijn gevoeld
het vaderschap gemist te hebben en zag hij in zijn genegenheid tot het Kind een
beletsel voor zijn innige omgang met God?
Dit zijn allemaal tere zaken doch die, naar het ons voorkomt, in de lijn liggen van
zijn wezen en persoonlijkheid en die, teer behandeld, een stap nader kunnen brengen
tot de oplossing van een, alhoewel niet kwellend, dan toch belangrijk franciscaans
probleem.
In de sala vonden wij, wéér op de blauwgeblokte handdoek, ons ontbijt gereed
staan en nadat wij, bij de obligatoire homp brood en een kom koffie, waarvan de
kleur goed, de smaak ondefinieerbaar en alleen de warmte deugddoend was, ontbeten
hadden, hebben wij onze verkenningstocht door de door slechts vijf venerabili servi
di Dio bewoonde rotswoning voortgezet.
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Toen wij buiten de overigens heldere, nu door laaghangende wolken versluierde,
sala traden, stonden wij meteen in het halfduister van een laag vrij ruim vertrek,
waarvan de naakte rots de achterwand vormt en de spookachtigheid nog verhoogd
werd door het spaarlichtje dat er brandde.
Gevloerd met ruwe alarmverwekkende planken bij iedere voet die men er verzet,
dient het als doorgang van buiten naar de verdere kwartieren en naar de trap van
steen en wolken waarmee wij reeds kennis maakten. Wanneer men zijn ogen aan de
schemer, waaruit men, door heel het santuario, dat door gaten in de binnenmuren
zijn licht ontvangt, niet loskomt, gewend heeft, ontdekt men er, behalve een wankele
kast, een houten verhoog en een deur naar allicht nog raadselachtiger zaken, een paar
nagenoeg vergane fresco's. Van het ene, het grootste, waarop kleine engelen de
zweetdoek van Veronica openspreiden, ziet men alleen nog maar het ontdane
Christusgelaat en een paar springlevende engelenbeentjes. Op het andere maant een
monnik, die in zijn betere dagen vermoedelijk Sint Bernardus na heeft gestaan, met
de vinger op de lippen tot silentium in dit oord van afgetrokkenheid en stilte waarvan
blijkbaar alleen de menselijke stem de wijding verstoren kan, terwijl kat en hond er
kunnen huishouden van je-welste en de ratten en muizen er aan hun laatste charge
nog lang niet gestorven zijn.
De oude kast bergt, naast het minusculeuze draagbare altaar, de reisbeeldjes die
de Heraut van de Grote Koning op al zijn tochten vergezelden; het edele hostie-ijzer,
dat hij aan zijn broeders ten geschenke gaf, opdat zij schone en gave hosties zouden
bakken: eerbiedwaardig getuigenis, voorwaar, van de eerbied en ijver die de Poverello
bezielde voor het Allerheiligste en voor alles wat er met het opdragen van het H.
Sacrificie en het bewaren der geconsacreerde species verband hield!
Voorts bewaart de kast het tafelblad ‘cui mangiara il nostro serafico padre San
Francesco’ en, bijeengebundeld in een houten schrijn, het muisgrijs habijt van de,
van ketterse sympathieën verdachte, zalige Joannes van Parma van wie men u, even
buiten het convento, de rotsholte toont waarin hij onafgebroken 32 jaren kluizenaarde
en in Godsbeschouwing en verwachting opging.
Door een luik in de celbodem op te lichten kan men, een paar meter dieper, in de
slaapplaats afdalen en het huiveringwekkende
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steenbed ‘bewonderen’, dat hem al die jaren tot rustplaats diende.
Links van de reliekenkast praalt, op een natuurlijk stenen verhoog, een gammel
getimmerte van onversneden, van ouderdom gebarsten steeneiken planken dat, lang
geleden, de preekstoel van Bernardinus van Siëna was.
Bijna gelijkvloers bevindt zich daar verder nog een smalle rotsgang die doodloopt
in een met doodshoofden en andere menselijke overblijfselen gevulde open put,
waarin het u geoorloofd is u even te spiegelen: het cimitèro van het convent.
Het is nu zó met ons gesteld, dat wij een aangeboren afkeer hebben van macabere
en lugubere dingen of van die ons als zodanig voorkomen; een enigszins decadente
afkeer misschien, maar die wij toch alle hoop hebben opgegeven nog ooit te
overwinnen. Heel even hebben wij ons dan ook aan ons toekomstbeeld gespiegeld
en ons toen, langs ‘onze’ trap naar ‘onze’ vliering begeven. Hulpeloos naar onze
weg tastend, was ons die morgen gebleken dat zich, aan het dormitorio palend,
achtereenvolgens het koor, de capella met het Allerheiligste en de, door een schot
op manshoogte daarvan gescheiden, bidplaats voor de leken bevonden.
Wij vonden ze alle drie even schemerduister, bewalmd en benepen; doch ook alle
drie even eerbiedwaardig vanwege hun ouderdom en de zielsgeschiedenissen die er
zich hebben afgespeeld. Heiligen immers hadden aan die oude koorstoelen en banken
een glans verleend; hadden er gebeden, geleden en gestreden. Ja, ook geleden en
gestreden. En daarbij dachten wij niet enkel aan een Bonaventura, een Bernardinus
van Siëna, een Joannes van Parma - mislukt minister-generaal - doch ook aan die
anderen die er de simpele maar indrukwekkende woorden gezocht en gevonden
hadden om de idealen van hun serafijnse vader te verdedigen en er tegen de eigen
kinderen des huizes mee in het krijt te treden.
Aan merkwaardigheden trok in het koortje, behalve de kreunende pupiter waarop
het rustte, een uit de hand geschreven, zestiende-eeuws psalterium onze aandacht en
in de capella, naast een paar nauwelijks meer te ontcijferen fresco's, een kleine
Madonna met Kind van Fra Philippo Lippi, de ontspoorde barrevoeter.
Het altaar was zonder enige pretentie, doch het zuivere linnen waarmee het gedekt
en de frisse bloemen waarmee het versierd was, gaven het een aangenaam aanzien.
Het rustte op een (alweer)
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wankel suppedanium, waarop een versleten tapijtje, een schootsvel groot.
De bidplaats voor de mensen van buiten was volslagen duister - duister als een
zondig geweten - en mondde uit in een veel later gebouwde, vrij ruime, vrij
verwaarloosde chiesa.
Tot de schatten van het santuario behoort tenslotte het, boven het altaar dezer
chiesa aangebrachte, naar een zeer oude traditie wil, ‘vera effigies’ en sprekend
gelijkend portret van de Kleine Arme, op last van zijn grote vriendin en weldoenster,
Giacomo di Settisoli, geschilderd. Het stelt een bedremmeld links mannetje onder
een monnikskap voor, dat met de linkerhand een doek aan de ogen houdt waarin het
zijn tranen opvangt; tranen, waarvan men niet weet of ze van pijn in zijn ziel of van
de pijn in zijn ogen komen of van beide.
En ons almaar vragen stellend, waaronder ook deze (volmaakt ijdele) vraag: of er
wel ooit een groot dramaturg - van de maat van Franciscus - geweest was, wiens
leven niet op de ene of andere manier een drama was of op een drama was uitgelopen,
zijn wij, met een kaars in de hand om in haar duisternis enigszins wegwijs te worden,
in de bidcel van de Poverello terecht gekomen. Aan onherbergzaamheid gaf zij die
van Jan van Parma niets toe, aan indrukwekkendheid zeker niet. Doch - o, die eeuwige
vragen in ons nieuwsgierig hoofd! - waar ligt nu precies het geheim van zulke
krochten, waarin mysterieuze lichten ten leven kwamen die vandaar uit de harten
van millioenen doorstraalden? En in wie van beiden het meest: in God of de mens?
En dan lag daar aan de ingang van het eremo, onder de afhang der rotsen nog dat
rozenhofje met zijn pergola, zijn rustiek poortje en zijn gele tulpen; maar o, zo
verregend! En toen wij met een voldaan gemoed - ook al omdat de oude knecht tegen
ons gelachen had - na afscheid van het eremo en zijn bewoners genomen te hebben,
de trappen weer afzakten naar de voet van de rots waar de schilder ons reeds met
zijn wagen te wachten stond, vonden wij op onze lippen de Benedizione di San
Francesco, die wij op een der deuren van het franciscaanse Betlehem gelezen hadden:
‘Il Signore ti dia la sua benedizione e ti dia pace’, en schroomden niet er het santuario
en zijn venerabili servi di Dio mee te zegenen.
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Fonte Colombo
DE franciscaanse santuario's van de Valle Santa liggen, behalve La Foresta dat zo
ongenaakbaar als de drie andere niet is, bij de wonderlijke voorkeur van il padre
notro Francesco zo dicht mogelijk bij de hemel. De wegen, die erheen voeren ezelspaden oorspronkelijk, waarmee de groene en paarse hellingen van dit prachtig
golvend bergland nog naar alle zijden grillig gemerktekend zijn - hebben met onze
klassieke weg naar de hemel dan ook gemeen, dat ze allemaal smal en scherp zijn
en lastig te beklimmen.
Wie in God opgaat omgeeft zich met afgronden, hebben wij eens ergens geschreven
en dit woord, zowel in zijn figuurlijke als letterlijke zin bizonder toepasselijk op de
Poverello, werd voor ons bizonder aanschouwelijk toen wij, na een tijdlang langs de
voet der met olijfbomen beplante hellingen Zuidwaarts gekoerst te hebben, de bergweg
te bestijgen kregen naar Fonte Colombo, de franciscaanse Sinaï en de door
regenwolken verdonkerde vallei van Riëti bij iedere bocht die wij namen, al dieper
en dieper onder ons verdween. Het santuario San Francesco ligt op de rand van een
750 meter hoog opgaand en weelderig met beuken, eiken en allerhande naaldbomen
begroeid plateau van rotsen, vanwaar allerzijds het water naar beneden ritselt, of zich
in verbluffende witte sprongen neerstort in de kloven.
Grauw en bonkig steekt overal het skelet der aarde door de mosgroene of
roestig-bruine huid en gelukkig prijst zich de langs steil optorenende steenwanden
en verbijsterend diepe ravijnen heen en weer geslingerde pelgrim als eindelijk het
doel van zijn tocht in zicht komt en de wagen kokend tot stilstand komt op een klein
voorplein, met links op de rand van de afgrond het strakke houten kruis dat de
franciscaanse eremo's uit de verte reeds kenmerkt en de bergtoppen beheerst. Een
ogenblik wordt de pelgrim gegrepen door het volkomen zwijgen waarin het eremo
verstorven ligt; een zwijgen door het druppelen van de regen en het aanhoudend
roepen van de koekoek nog verdiept.
Het santuario van Fonte Colombo is ‘menselijker’ van aanzicht dan dat van Greccio
en maakt met zijn sobere loggia zelfs aanspraak op architectuur. Duivenbronne,
herdoopte Franciscus het eertijdse Fonte Raynerii, vanwege de helderheid ener bron,
die de lofzanger
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van zuster Water er ontdekte, nadat hij er met broeder Leone de reeds bestaande
kluis, hem door genoemde heer Raynerius ten geschenke gegeven, in bezit was komen
nemen.
Nat van de regen en huiverend van koude laten wij de klopper vallen op een oude
bruine deur en, nadat wij ons kloppen nog eens en nog eens herhaald hebben, komt
een stokoud broedertje aansloffen dat ons, nadat wij hem onze bedoelingen kenbaar
gemaakt hebben, vóór wij er erg in hebben, een kus op de hand drukt als welkom.
Hij voert ons naar een steenkoud vertrek dat naar roet en armoede ruikt. Daar
ijsberen wij heen en weer, terwijl de broeder de gardiaan van onze aankomst gaat
verwittigen. Intussen wordt ons geduld (of ongeduld) op de proef gesteld, wordt het
vertrek ons te eng en breken wij uit naar het heel wat aanlokkelijker lijkende
binnenpand met de eerste voorjaarsbloemen, de prachtige dadelpalm en de waterput.
Boven ons onder de wolken zwalkt een roofvogel en de zwaluwen, die het rondom
druk hebben met nestelen, kwetteren vrolijk ondanks de regen.
Beiden evenzeer voelen wij ons als een kat in een vreemd pakhuis en pas als de
dik in zijn mantel gewikkelde gardiaan ons met eenvoudige ongeveinsde hartelijkheid
begroet heeft en onmiddellijk drie paar voeten in beweging raken om ons van
mondkost te voorzien, komen wij wat op ons gemak rond de tafel, waarop in een
ommezien van tijd ons maal staat opgediend. Het beste van wat zij bezitten blijkt
voor deze waarachtige zonen van Franciscus nog niet goed genoeg voor de gasten,
want telkens komt men weer met een ander gerecht, tot met een schotel dikke schijven
worst toe, aangesleept.
Aangemoedigd door het oude broedertje, doen wij de tafel al de eer aan die wij
kunnen opbrengen en, van binnen verwarmd door een glas eigengewonnen wijn,
strekken wij na tafel onze door en door verkleumde ledematen gretig uit naar de
vlammen die een pater met opgeschorte pij voor ons blijft stoken uit harsige
takkenbossen en zegenen wij intussen broeder Vuur uit de grond onzer harten.
De hemel echter wil van geen opklaren weten en als de laatste
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restjes stookvoorraad verkoold liggen in de haard en de roetgeur, die reuk van kilte
en onherbergzaamheid bij uitstek, ons weer áánvaart, volgen wij de gardiaan van
een bezoek aan de plekken, door Franciscus geheiligd.
‘Ontdoe u van uw schoeisel, want deze plaats is heilig’, zo luidt de inscriptie boven
de ingang van het santuario en wij laten niet na haar overal, tenminste figuurlijk in
acht te nemen, terwijl wij, na een kort bezoek aan het in 1450 door kardinaal Nicolaas
van Cusa ingewijde kloosterkerkje, aldoor dieper de steentrappen afdalen naar de
kille, vochtige, keer op keer weer even huiveringwekkende spelonken door Franciscus
en zijn gezellen als bid- of slaapplaatsen gebezigd.
De onderste van deze krochten, de voor een menselijk wezen minst herbergzame,
is die waar Franciscus, na er veertig dagen en even zovele nachten biddend te hebben
doorgebracht, in 1223 de Regel zijner orde schreef; of beter gezegd aan broeder
Leone dicteerde. ‘Neem pen en inkt, Broeder Leone, en schrijf wat de Heer ons
openbaren moge te schrijven.’
En de overlevering verhaalt, dat hij woord voor woord dicteerde wat de hemel
hem ingaf.
Een marmerplaat houdt de herinnering aan deze voor het franciscaanse leven zo
gewichtige gebeurtenis levend met de woorden: ‘Hic locus est in quo evangelica
renovata est vita. Hic a Deo data est regula Fratrum Minorum.’
De geschiedenis verhaalt, dat er nagenoeg terzelfder tijd sommige ministers van
zijn Orde waren, die zijn evangelische levensregel te zwaar achtten voor menselijke
krachten en die, aanleunend aan de sterke gestalte van broeder Elias die op zijn beurt
weer door de Romeinse Curie geruggesteund werd, de geleerde Cortonees naar Fonte
Colombo zonden om de heilige ordestichter van zijn onverbiddelijk radicalisme te
genezen.
‘Goed dan,’ had Elias tot de provinciale ministers gezegd, ‘goed dan, ik zal gaan.
Het is billijk en de wens der broeders tevens, dat wij onze vader daarginder in Fonte
Colombo ertoe bewegen zich te matigen. Ik zal gaan, maar niet alleen!’ En de
ministers die de koppen bij elkaar gestoken hadden, sloegen de handen nu ineen en
togen mede op reis.
Wat was het dan dat Elias afschrok; wat had - om van de anderen
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nog te zwijgen - die broeder, die groot van lichaamsbouw, gezond, allicht ál te gezond
van constitutie, sterk in de dialectiek en met gezag bekleed was, te duchten van een
kleine, zieke, zwakke man die bovendien - zoals die edele Masseo hem eens voor
de voeten wierp - heel niet schoon om te zien, niet geleerd en niet van adel was? Wat
had de man van de wereld te duchtfen van de man van God?
Onze begeleider, die tot nu toe in sobere bewoordingen van dit alles melding
gemaakt heeft, blijkt een zekere heimelijke binnenpret niet te kunnen onderdrukken,
als hij ons schildert hoe Elias, na een vroegere door Franciscus geschreven regel
reeds verdonkeremaand te hebben, te Fonte Colombo de kous op de kop kreeg. Zijn
gelaat wordt ongemeen expressief onder de kap, als hij met plastische gebaren
aanduidt, hoe Broeder Elias, met een klein gevolg van trawanten, de berg op kwam
klauteren en hij ons de plaats wijst waar het gezantschap gestaan moet hebben om
de Minnaar der evangelische armoede tot de orde te roepen.
‘Even uitblazen,’ zal Elias die aan het hoofd van de troep trok, gezegd hebben.
En men ziet ze daar in de berghelling staan: stram in de benen van de lange voetreis
en óp van de klim; zwijgend, het (angst)zweet op het voorhoofd.
En Franciscus verhief zijn blikken ten hemel, declameert onze gardiaan, en sprak:
‘Heb ik het U niet gezegd, o Heer, dat ze me niet geloven zouden?’ Prompt daarop
zou Christus hem verschenen zijn in de kroon van de steeneik waarvan de dode
basaltgrijze worteltronk daar nog zichtbaar is, en geroepen hebben: ‘Niets van wat
er in de Regel staat is van jou, Franciscus; alles wat erin voorkomt is van Mij! Ik
wil, dat het letterlijk worde nageleefd, sine glossa, sine glossa, sine glossa!’
Overdonderd door de goddelijke Stem - en wij stellen ons voor hoe indrukwekkend
haar driewerf herhaald ‘sine glossa’ tussen de rotskloven weerschald moet hebben
- zouden de onfortuinlijke pleitbezorgers dan ook beduusd de berg zijn afgedropen
‘als tranen van een gelaat.’
Tenslotte toont, met een lichtelijk ironiserende glimlach, de gardiaan ons de deuk
die, volgens de legende Broeder Leone, op enkele passen vandaar in zijn lage
bidspelonk vertoevend en plotseling opschrikkend, met zijn hoofd in de rots gestoten
zou hebben toen de stem schalde.
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Een vrij knappe, door een minderbroeder vervaardigde uitbeelding van deze
gebeurtenis vindt men in het stemmige kloosterkerkje; en beweerd wordt, dat zij
gesneden werd uit het hout van de steeneik waarin Christus verscheen om persoonlijk
de verdediging op zich te nemen van het desondanks in de loop der tijden en door
allerhande invloeden van binnen en van buiten - naar ons voorkomt - ál te zeer
gemodificeerd franciscaans ideaal.

Betoon u hoffelijk, broeder vuur
DIEP onder de indruk van de grimmige holen waarin, zeven eeuwen geleden, mensen
van vlees en bloed als wij, door hogere bezielingen gedreven, hun droombeelden
van een geheel uit Christus levende vernieuwde mensheid zo hartstochtelijk najoegen,
stijgen wij langs de door oeroude knoestige loofbomen overlommerde steentrappen
weer naar boven en betreden, na een kort bezoek aan de capella van Sint Michaël een arm uit ruwe rotsstenen opgetrokken gebouwtje met een latere schildering op
koper versierd - de uit de dertiende eeuw daterende kapel waarin de godvruchtige
holbewoners zich plachtten te verzamelen als het oude, nu nog in de kleine campanile
hangende, klokje hen samenriep tot gebed.
Deze in al haar eenvoud gracieuze bidplaats, die, oorspronkelijk aan Benedictijnen
toebehorend, eerst aan de Heilige Caecilia, daarna aan de Heilige Maagd en tenslotte
aan de Heilige Maria Magdalena werd toegewijd, is door de Poverello hersteld en
bevat, naast een rijkdom van jammer genoeg veelal vergane fresco's uit de school
van Giotto, een schat van herinneringen uit Franciscus' tijd.
Op een zuilfragment rust de stenen altaartafel waarop, door de priester onder zijn
broeders, het heilig Misoffer werd opgedragen en links van het altaar ontwaart men,
in rode verf aan de wand der kapel, de zinnebeeldige Griekse T, die de heilige er
eigenhandig aanbracht en waarmee hij, in zijn liefde tot de gekruisigde Christus,
gewoon was zijn verblijfplaatsen te tekenen.
Op bizonder gelukkige wijze verluchtte een onbenaamd hedendaags glazenier de
smalle kapelvensters met verrukkelijke composities van zwierende zwaluwen en
flonkerende roodborstjes en vervolmaakte; hij aldus het geheel tot een even
eerbiedwaardig als vriendelijk franciscaans tempel,tje waar, dat voelen wij, het goed
is
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te bidden en te zijn. Even knielen wij neer, niet zozeer om een gebed te storten dan
om - wat onze voortdurende bezorgdheid uitmaakte - in nader geestelijk contact te
komen met de man, die niet enkel dit kleine heiligdom, doch heel de wereld met zijn
geest bevruchtte.
En een kleine, arme hals van een man, met ogen ziek van het wenen, is het die
ons tegemoet treedt, zoals hij eergisteren en gisteren te Greccio vóór ons stond in
het portret dat zijn weldoenster Giacomo di Settisoli van hem liet conterfeiten en
zoals hij ons het liefste is: bedroefd, bedremmeld en met de zakdoek om zijn tranen
te wissen hulpeloos aan de ogen. En méér dan ooit werd het ons plotseling weer
hevig duidelijk dat, voor wij iets van de Poverello van Assisië en zijn logische
combinatie van broeder-altijd-vrolijk willen verstaan, wij allereerst het Evangelie
moeten begrijpen en zijn verbijsterende paradoxen.
Onze verkenningstocht voortzettend met die verering voor gewijde herinneringen
welke onze nieuwsgierigheid, menen wij, rechtvaardigt, bereiken wij, na terloops
een blik geworpen te hebben in het columbarium, dat de gardiaan in de kloostermuur
voor ons openwerpt en waar ditmaal een nog gaaf skelet rechtstandig de scepter voert
over een macabere chaos van als takkenbossen op elkander gestapelde menselijke
overblijfselen en doodskoppen, het oudste gedeelte van het santuario en de eigenlijke,
latere, meer huiselijke kluizenarij van Franciscus en zijn gezellen.
‘Ici’, zo maakt een opschrift in het Frans de bezoeker wegwijs, ‘le saint entrait en
conversation spirituelle avec ses confrères.’
De kluizenarij bestaat uit drie nederige cellen, door de huidige bewoners van Fonte
Colombo tot bewaarplaatsen van min of meer merkwaardige kloosterschatten
ingericht, en een soort opkamer, vermeldenswaardig en enigszins berucht meteen
vanwege de geschiedenissen die er zich afspeelden. In dat vertrek immers was het
dat de oogzieke, bijna blinde Poverello zijn, hem door de bisschop van Riëti aan de
hand gedane en van Rome overgekomen, oogarts ten eten verzocht. Schraalhans
evenwel was zodanig keukenmeester in Fonte Colombo, dat de broeders met de
handen in het haar zaten en niet wisten hoe zij de gast zouden regaleren. Franciscus
zou toen, zo verhaalt de legende, de Goddelijke Voorzienigheid in vertrouwen
genomen hebben en op eenmaal moet daar een vrouw aan
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de kloosterpoort verschenen zijn en de maat der benodigdheden zelfs rijkelijk hcbben
doen overlopen.
Daar ook heeft de Heilige zich kort vóór zijn dood, in 1225, aan een
afschrikwekkende oogoperatie onderworpen waarbij hij, volgens de wetenschap dier
dagen, van beide zijden, van slaap tot oog, met een gloeiend ijzer werd bewerkt.
Chesterton geeft deze pijnlijke historie op de volgende wijze weer:
‘De ogen van Franciscus sluiten zich voor het aardse licht. Het schijnt, dat elk lid
van zijn lichaam het moe wordt, zo onophoudelijk meegesleept te worden door zijn
veeleisende ziel die zonder behoefte aan verademing als een kameel van bergtop
naar bergtop, boven zwarte afgronden voortholt.
De geneesheren bezoeken hem te Fonte Colombo en putten hun therapeutisch
arsenaal op hem uit. Pleisters, verzachtende zalven, alles is tevergeefs om aan zijn
blik te hergeven die zachte en ondragelijke glans, die allen tot inkeer voert waarop
hij komt rusten. Om de genezing te forceren blijft er nog één middel over: het Vuur!
- O, Franciscus, die naar de kwellingen der martelaars snakte, hier zijn ze!
De vuurpan verschijnt. Een helper, op zijn knieën, blaast in de gloeiende kolen en
bidt tegelijkertijd, ontsteld. De broeders druipen af, beducht om wat er gebeuren
gaat. De vlammen slaan op en het ijzer, dat de slapen moet branden, is nu vuurrood.
En Franciscus treedt naderbij en zegt: ‘Mijn broeder Vuur, ik weet, dat gij veel edeler
en nuttiger zijt dan de meeste andere schepselen. Ik bewonder dit bouquet van laaiende
bloemen, dat gij me aanbiedt. Gij weet hoezeer ik u altijd heb liefgehad: Wees mij
genadig in dit uur en betoon u hoffelijk jegens mij vandaag. Ik zegen u!...‘
Daar vat één der artsen tussen de kaken der tang de tak van gloeiend karmijn en
in één oogwenk herziet Franciscus met een bovennatuurlijke preciesheid de luister
van aarde en hemel, de kleur en het vormbeeld van vogels, dieren en bloemen; de
zin van wegen en rivieren en het diepste waarom van bomen, bossen en bergen.
De broeders komen schoorvoetend terug, maar Franciscus stelt hen gerust; hij
heeft niets gevoeld, daar de extase zich gesteld heeft tussen hem en de pijn...’
Met minder dichterlijke bewoordingen, maar even direct en met
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iets van een bijna barse begeestering doet de gardiaan ons hetzelfde verhaal terwijl
wij het schemerdonker vertrek rondturen als bijziende uilen en intussen, onlesbaar
door 's levens raadselen geboeide passanten, met ons zelf in het reine zoeken te
geraken over de vragen die ons hart ook hier weer bestormen.
Dan is onze tijd op Fonte Colombo verstreken en nemen wij afscheid van onze
gastheer en gids.
Addio, duivenbronne, heldere hemelspiegel, ook al zagen wij niet alle hemelsterren
in u weerkaatst!
Het regent nog altijd en, verkleumd in onze wagen stappend, beginnen wij, vol
nog van de zegeningen en kwellingen van broeder Vuur, de afdaling van de Mons
Raynerii.
Onze vriend is ditmaal van een irriterende voorzichtigheid, merken wij op. En
langzaam heen en weer naar beneden schuivend tussen hemelhoog optorenende
rotsen en grijnzende afgronden, voegt de schilder op zijn beurt ons toe, dat wij beter
doen onze rozenkrans te grijpen dan hem, met onze bewondering voor al die diluviale
krochten en gedrochten, van zijn tekst te praten. Wij zwijgen dus stil en staren naar
de watervallen en luisteren naar de merels in het loof en zien hoe langzaam de wereld
der stervelingen ons weer van alle kanten tegemoet komt. De olijfbomen zijn er weer
en de wijnstokken; de hier en daar verspreide eerste lammeren. En dan opeens daar
weids en waarachtig vóór ons de groene vlakte weer.
En eenmaal behouden de Turino over, geeft de schilder vol gas en stuiven wij
recht in de richting van Riëti, waar wij een onderkomen zullen moeten vinden voor
de nacht die reeds aangrauwt van achter de bergen.

San Antonio al monte
OMDAT de schilder het zonder meer zinloos vindt om, voor wij zekerheid hebben er
een onderkomen te vinden, zijn wagen de top op te sturen waarop het klooster in zijn
witte rust te schemeren ligt boven Riëti, maken wij, terwijl de vriend aan de voet
van de heuvel de wagen blijft bewaken, van de nood een deugd en beginnen wij,
vergetend dat de kortste weg naar een doel soms de grootste omweg is, ons langs
rotsblokken en over krijtsteen op-
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waarts werkend, per pedes patris nostri Sancti Francisci, de heuvel te beklimmen
naar San Antonio al Monte.
Het imposante gebouw, dat een seizoenshuis is en plaats biedt voor een goede 150
pelgrims of retraitanten, ligt, op een vijftal religieuzen en een paar laiechten na, leeg.
Wij worden er door de plaatsvervangende gardiaan, die ons onmiddellijk een
ongemeen joviaal en rijk met spraakwater gezegend man blijkt te zijn, met open
armen ontvangen.
Zonder zich van de geldigheid onzer identiteitspapieren, die wij bescheiden gereed
houden, te vergewissen, grijpt hij een kleine zwartharige knaap die, sine patre et sine
matre, door de paters van de straat werd opgeraapt en in het klooster kleine
handlangersdiensten bewijst, bij zijn nekvel en stuurt hem holderdebolder de berg
af om ‘de machina’ te gaan verwittigen.
Op een borstwering staande aan de rand der diepte, wachten wij intussen af hoe
de gebeurtenissen daar beneden zich zullen ontwikkelen. Wij horen de motor aanslaan
en enkele minuten later rijdt de donkere Mario wel de meest triomfantelijke tocht
van zijn Ieven als hij, aan de zijde van de schilder in de machina gezeten, de berg
op komt stomen. Prompt stopt de wagen voor de ingang van het Convento - dat
vanwege zijn gebrek aan de nodige traditie niet tot de eigenlijke franciscaanse
santuario's van de Valle Santa gerekend wordt - en (bijna) in de lawaaierige armen
van de gardiaan.
Een gedienstig, maar slordig uitziend équipe van nieuwsgierig toégestroomde
knechten maakt zich, op een imperatief gebaar van de in één adem door
voortorakelende vicarius, meester van onze bagage; en de nummers onzer kamers
mitsgaders de namen der heiligen onder wier schutse deze gesteld zijn, schallen door
het kloosterpand.
Padre Alfonso, de keldermeester, een oude slof van een man met een zwijgzaam
en geduldig hart, duikt naar zijn kelder en nadat met brede armzwaai de ene deur na
de andere voor ons is open geworpen en wij in het zog van de vicarius eindeloos
door allemaal even winderige gangen gedwaald zijn, komen wij, overdonderd door
het koeterwaals van dooreengehaspeld Frans, Italiaans en Latijn waarmee onze
geleider ons zonder respijt blijft bestoken, in de refter van het gastenkwartier. En
daar zitten wij, nog vóór wij ook maar enigszins tot ons zelf zijn kunnen komen,
verdronken in een
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immense lege ruimte en steenkoud achter een ijskoud glas rose Chianti.
Prosit! wuift met beide handen de vicarius, leider van bedevaarten naar wij
vernemen, ons toe en Prosit! knikt de, als stom protest op de lawaaierigheid van de
ene, zo lijkt het ons, des te meer woordkarige Padre Alfonso. Op onze beurt halen
wij onze sigaren voor den dag en als de vicarius ons verzekerd heeft, dat hij nagenoeg
alles doet behalve roken en zijn keldermeester met zichtbaar welbehagen wat
rookgerief tot zich genomen heeft, trekken de Minderbroeders, die uiteindelijk toch
allemaal evenzeer blijk geven te beseffen wat gasten toekomt, zich terug en laten zij
ons aan onze gepeinzen - aan onze eigenaardige gepeinzen, dat verzekeren wij u over.
Niet lang genoeg echter om ons, ordelievende denkers die wij zijn, in staat te
stellen onze gedachten netjes op een rijtje te zetten. Want nauwelijks op adem
gekomen, zien wij, met een hand om ons glas om de goddeloos-kille chianti een
beetje te chambreren, de deur openwaaien en de vicarius weer verschijnen om ons,
ditmaal met onthutsende betuigingen van welmenen en alsof hij heel een bedevaart
en geen twee vermoeide pelgrims te dirigeren had, naar onze kamers te brengen.
Even komt de vraag bij ons op, of en hoe il padre nostro San Francesco zulk een
stormachtig element als de vicarius gepacificeerd zou hebben - of hij hem naar 't hof
van de Sultan of naar de binnenlanden van Germanië gezonden zou hebben - maar
voordat wij een niet al te onbevredigend antwoord gevonden hebben, moeten wij de
vraag laten vallen voor de aanhoudende, met kwinkslagen en volkswijsjes gekruide
monoloog waarmee onze gastheer ons overlevert aan onze vertrekken.
Met een zucht van verlichting slaan wij een kruis. Wij staan nog waar wij
vanmorgen stonden, aan - wat de pastoors in Limburg noemen - ‘den groten aperi’.
En beginnen te brevieren.
Veel te spoedig echter alweer luidt de kloosterbel. De schilder klopt aan onze deur
en beiden weten wij niet beter dan ons naar de plaats des alarms te begeven. Door
stikdonkere gangen tastend en langs levensgevaarlijke trappen, bereiken wij eindelijk
de kapel waar, in koorstoelen tegenover elkander, de kleine communiteit plus een
niet bijster verstandig gebarende jongeman en de genoemde kroesharige knaap zich
reeds verzameld hebben.
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Als wij gezeten zijn, heft de vicarius op pathetische toon en als van ieder woord een
gebaar makend, het gebed aan dat, door diepe zuchten begeleid, door de overigen
grommend wordt beantwoord en waar kop noch staart aan valt te onderkennen. Dan
- en alweer bij monde van de vicarius - volgt de voorlezing van een stuk meditatie
waarna de monniken zich in hun koormantels wikkelen en een indrukwekkende stilte
invalt, waarin de knaap Mario zich van zijn monachale zitplaats verheft, op zware
spijkerschoenen wegklost, het licht uitdraait en hemel en aarde tegelijkertijd in een
volslagen beklemmend duister verzinken.
In een suizende stilte die haast niet meer van deze wereld is doch die, gelukkig
voor ons, nu en dan door een hoestbui en een schop tegen hout door de zich dodelijk
vervelende Mario verstoord wordt, varen wij als door een grondeloos zwart water,
met in de verste verte nergens een oever of horizon, eindeloos voort. Hoe kort kan
soms een eeuwigheid zijn en ook soms hoe lang!
Gedreven door dezelfde impulsen waarschijnlijk maken wij, beiden overigens
evenmin voor een kleintje vervaard, er een einde aan en bevrijden ons uit de impasse
door ons op de tast af een uitweg te banen.
Enkele ogenblikken later volgt ook de communiteit en worden wij, in de tocht
alweer van de vicarius, de eetzaal binnengeloodst waar deze aan de hoofdtafe! plaats
neemt en hier en daar aan een monumentale tafel spaarzaam een monnik verdwaald
achter zijn eetgerei zit: Padre Alfonso, in zijn ondefinieerbaar gekleurd gewaad en
met de stropdas om, achter zijn wijnflesje tegenover ons.
Pater vicarius heft het tafelgebed aan, geeft op zijn onnavolgbare wijze een stuk
geestelijke lezing ten beste waarbij allen eerbiedig toehoren, klapt het boek toe en
eert de gasten door gelegenheid tot praten te geven: een gelegenheid die hij zelf
onmiddellijk aangrijpt en die hij van dan af tot aan het einde van de maaltijd geen
enkel ogenblik loslaat. Het souper is copieuzer dan wat wij tot nog toe in de santuario's
gewoon zijn en de paters participeren zelf ook, na de gebruikelijke potige portie
spaghetti, in de met een dikke bruine olijfolie-saus overgoten toespijs van rijkelijk
met knoflook en astisjokken gegarneerde schapenbout.
Een zacht bijna meewarig hoofdschudden van Padre Alfonso nu en dan bij het
trommelvuur dat van achter de hoofdtafel in onze
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richting gelost wordt, schijnt er ons van te willen overtuigen, dat wij, zonder aan de
beleefdheid te kort te doen, de slagzinnen van de vicarius over ons heen kunnen laten
gaan.
Heeft de goede oude man gemerkt dat wij, meer vermoeid dan hongerig, aan het
verwerken van onze mondkost de handen reeds meer dan vol hebben? Hij heeft
medelijden met ons en als hij ons toevoegt, dat het onmogelijke van ons niet gevergd
wordt, is zijn woord met goddelijk zout gekruid.
Na het eten is er een meer dan gewone overredingskunst nodig om de vicarius
ervan te overtuigen, dat wij liefst zodra mogelijk onze slaapplaatsen willen opzoeken.
En dan nog blijven er op onze kamer, waar hij ons gevolgd is om zich, met grote
passen de ruimte metend, van de toestand der ons toegewezen gebruiksvoorwerpen
te overtuigen, nog genoeg handgrepen nodig om hem af te remmen en de deur uit te
loodsen.
Eindelijk met vrede gelaten door de stellig welmenende, gastvriendelijke, maar
onbedaarbare, slaapverwekkende man, werpen wij de ramen onzer kamer - de
bisschopskamer en de weelderigste derhalve van het huis, alhoewel iedere weelde
naar Nederlandse begrippen er volkomen zoek is - open op de nacht: een prachtige,
door wind en regen schoongewassen nacht vol flonkerende sterren, met rondom
tegen de hemel de vage kimlijn der bergen en diep beneden ons de stad Riëti, als een
meer van licht in de slapende dalkom.

Van tranen, snoepjes en kloosterschatten
DE morgen breekt aan met een onthutsend lawaai van op klompen vluchtend
kindergeschrei dat zich, nu hier dan daar, door het gebouw verplaatst en zich eindelijk
ergens een uitweg baant. Wij beiden, de schilder en ik, die de koppen bij elkander
gestoken hebben, vermoeden, dat de kroesharige Mario de oren gewassen gekregen
heeft omdat hij niet op tijd op zijn post was om ons de Heilige Mis te dienen. Even
later, als wij achter een kom koffie en keihard brood te vroegmalen zitten, komt pater
vicarius, met duidelijk een vleug opwinding nog op zijn gelaat, ons begroeten. Bloed
kleeft er echter niet aan zijn handen!
Voortvarend als hij is, haalt hij ons van achter onze koffie van-
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daan om ons buiten het klooster naar een punt te voeren, vanwaar men in de verte
de vier franciscaanse santuario's, twee aan de linker- en twee aan de rechterzijde van
de Valle Santa, in hun ongestoorde rust kan zien liggen. Heel het dal baadt in een
nevelige zonneschijn en de sneeuw op de Terminillotop glinstert oogverblindend.
Onze gastheer triomfeert, want de vorige dag heeft hij ons met ondubbelzinnige
zekerheid - de goede man schijnt alleen maar van zekerheden te leven - een zonnige
dag voorspeld en de uitkomst is verrassend. Ons vertrouwen in hem herstelt zich en
als hij ongevraagd en met de flair van een organisator een dagprogram voor ons
ontwerpt, lijkt dit ons zonder meer aantrekkelijk en efficiënt. Onder de voor ons doel
veelal nutteloze ballast, waarmee hij ons sedert onze aankomst beladen heeft, zijn
er voornamelijk twee zaken, die ons bizonder boeien.
Gevraagd of het convento nog herinneringen aan Franciscus of andere
merkwaardige kloosterschatten bewaart, antwoordt hij ons, wat het eerste punt
aangaat, van niet en verwijst hij ons, wat het tweede betreft, met spijtige verachting
voor het anti-kerkelijk bewind dat het klooster in de vorige eeuw zo goed als van al
zijn kostbaarheden beroofde, naar de pinacotheek van Riëti waar, onder meer, enkele
aan San Antonio al Monte toebehoord hebbende schilderijen van bizonder maaksel
zouden zijn opgeborgen.
Als interessante bizonderheid steken wij verder van hem op, dat een uit het Riëti-dal
stammend romeins prelaat, die zich met franciscaanse bronnenstudie bezig houdt,
een boek in het licht heeft gegeven waarin hij met, volgens de vicarius, onomstotelijke
argumenten de stelling staaft, dat Franciscus zijn Zonnelied in La Foresta - het derde
santuario dat op ons programma staat - en niet, zoals tot nog toe algemeen
aangenomen wordt, te Assisië en meer bepaald te San Damiano, zou hebben gedicht.
Wat er van áán is kunnen wij niet uitmaken, daar wij tot dusver bedoeld boekwerk
niet in handen konden krijgen en het voor en tegen dan ook niet wikken en wegen.
Uit de woorden van onze gastheer maken wij schetsmatig op dat, uitgaande van
de juiste tijdsbepaling waarop het in het bewustzijn van Franciscus langzaam tot
volle rijkdom gegroeide Zonnelied ontstaan moet zijn, de geschiedenisschrijvende
prelaat tot de locali-
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sering ervan in La Foresta komt waar, tegen het einde van zijn leven, de zo goed als
blinde zanger op zijn gang naar de folterkamer te Fonte Colombo arriveerde en, tot
rust gekomen in het gastvrije huis van de pastoor, op zekere dag de zon zo weldadig
op zijn gelaat zou hebben voelen schijnen, dat zijn boordevolle ziel zich plotseling
in sterke jubilatie om alle Gods wonderlijke scheppingen bevrijdde.
Afgezien van het geschut dat de geschiedschrijver ter verdediging van zijn stelling
aanvoert en waarover wij - wij herhalen het - ons geen oordeel vormen kunnen, lijkt
ons voorlopig de vraag gewettigd, of een heilige, doch daarom niet minder onstuimige,
naijver tussen de santuario's van de Valle Santa en die van de vallei van Spoleto, in
dit alles geen rol speelt; of de begeerte; zulk een kostbare nalatenschap als het
Zonnelied aan zijn land van herkomst te verpanden, de prelaat niet al te hoog inzijn
penhouder dreef en zodoende, ook in deze materie, de wens niet tot vader werd van
de vondst.
Rukken wij het lied der broederschap met al het geschapene dan ook zomaar niet
los van de plaats waar de eeuwen het gesitueerd hebben: te San Damiano, onder het
balkon waar Santa Chiara, de onverdroten verdedigster van het versterkte slot der
Heilige Armoede, haar lievelingsbloemen verzorgde en vanwaar zij, met alle
bezorgdheid om de onverminderde naleving van haar evangelische Regel in haar
hart, placht uit te zien over de Umbrische vlakte.
Als wij afscheid nemen, is ook de oude brave Padre Alfonso aanwezig om ons
(haast) aan zijn hart te drukken en staat daar als een martelaar tegen een poortpijler
geleund, de nog lang niet van zijn afstraffing bekomen kroesharige Mario. De handvol
snoepjes die wij hem toestoppen, bergt hij onaangedaan weg onder zijn baadje en
met de dood in de ogen ziet hij de machina vertrekken.
La Foresta, op ongeveer een uur gaans van Riëti gelegen, is ons eigenlijk doel;
maar de stad passerend, stappen wij uit voor de pinacotheek om ons van de
geconfisceerde schatten, waarvan de vicarius van San Antonio zoveel ophef
gemaaktheeft, te vergewissen.
Wij treffen er, behalve een antiek stuk museumbewaarder die er, telkens als wij
hem een vraag stellen, een dik boek op moet naslaan en dan weer zenuwachtig
voortholt om ons met aandoenlijke toewijding niets ter zake doende ophelderingen
te verstrekken, voornamelijk enkele, zowel vanwege de aard hunner voorstel-
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lingen als vanwege de meesterlijke hand waaruit zij gesproten zijn, zeer
opmerkingswaardige schilderstukken aan, waaronder één van uitzonderlijke waarde:
een prachtige ‘Kruisiging’ van Zanino di Pietro van Venetië, die dan ook de
bewondering van onze overigens niet licht ontvlambare schilder wekt. Het boek, dat
de conservator er voor ons op naslaat, vermeldt dat het stuk werkelijk afkomstig is
uit het santuario van Fonte Colombo. Meer echter dan de schone makelij van hun
doeken boeit ons de voorstelling, welke de kunstenaars er van de Poverello gegeven
hebben en met ingenomenheid constateren wij ook hier weer, met hoeveel eerbied
mannen als Luigi de Tolosa, Luca Thomae de Siëna en Marco Antonio Romano hem
genaderd zijn en hoezeer hij bezit genomen moet hebben van ook hun harten.
Een vraag, die ons de drie dagen die wij in de franciscaanse eremo's doorbrachten,
niet losliet en waarop wij ons aldoor een antwoord zoeken te formuleren, is deze:
welke geest het was, welke die vroegere minderbroeders en strenge tafelieren der
heilige Armoede overal inspireerde de wanden hunner woonstedekens, nadat zij hun
loofhutten, schuren en spelonken voor deze verwisseld hadden, met fraaie fresco's
en anderszins te doen versieren. Natuurlijk waren er weldoeners die de beste
kunstenaars voor hen aan het werk zetten, hun handen vol werk gaven somtijds; maar
zonder de diepe innerlijke behoefte hun leven in schoonheid te beleven, dunkt ons,
zou zulk een rijkdom aan geestelijke schatten als die de Minderbroeders nalieten,
nimmer mogelijk zijn geweest.
Wees niet bevreesd, goede lezer, dat wij nu in klachten gaan vervallen over de
jammerlijke toestand, waarin onze geest blijkt vastgelopen te zijn; wij zijn veel te
blij voor u te mogen getuigen van een tijd, dat er blijkbaar meer uit de behoeften van
de geest dan uit die des lichaams geleefd werd.
Dat het overigens zo rationele kloosterlingen waren, arme zonen en dochters van
de dichter van het Zonnelied die, om hun zielen vleugellicht te bewaren, zich mede
aan de schone scheppingen der mensen lesten, moge de enen misschien bevreemden,
de anderen misschien beschamen, maar verheugt ons buitengewoon.
Bedroevend echter ook weer is het te moeten waarnemen, in welk een verregaande
staat van verval en verwaarlozing de meeste kunstschatten, fresco's vooral, in de
santuario's verkeren. Van vele
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zijn nog slechts aanduidingen over; maar uit de enkele fragmenten, die ons
tegenbloeien uit het melaatse geheel: een engelenbeentje, of de wang, het oog en het
aureool van een heilige, spreekt nog duidelijk de oorspronkelijke prille frisheid,
waarmede zij, van geslacht op geslacht, een verrukking moeten zijn geweest voor
het gemoed.
Men zegt dat zij, onderworpen aan de algemene wet van bloeien en vergaan, hun
tijd gehad hebben. Wij kunnen evenwel aan de mdruk niet ontkomen dat er, wanneer
er op tijd was ingegrepen, veel gered had kunnen worden. En wat moeten wij tenslotte
doen: een kerkvijandig staatsbewind dat de kloosterstukken confisceerde en een
socialistische gemeenteraad die zich in hun bezit met recht verkneukelt, laken, of
ons nog gelukkig prijzen dat zij door averechtse handgrepen bewaard zijn gebleven?
Veiligheidshalve hebben wij dit alternatief maar niet aan het oordeel van de vicarius
van San Antonio, padre Tommaso Maggi, onderworpen! Wel aan de conservator
van de pinacotheek van Riëti, die alleen maar meesmuilde.

Santa Maria della foresta
Het was in de late zomer van 1225, dat de oogzieke bijna blinde Poverello, op weg
naar de folterkamer te Fonte Colombo, te La Foresta kwam en zijn intrek nam bij de
priester die daar een kerkje, aan de Heilige Fabianus toegewijd, bediende. De roep
van heiligheid, die van hem uitging en tot in de verste bergdorpen was doorgedrongen,
was hem vooruitgelopen en uit Riëti was een grote menigte volk hem door de Porta
Concha tot La Foresta tegemoet getrokken. De goede druiven van de pastoor hingen
doodrijp aan de wijnstokken; doch voordat deze had kuimen ingrijpen en het onheil
bezweren, lag zijn wijngaard geplunderd en totaal onder de voet gelopen. Goede
raad was duur voor de onthutste eigenaar die, zoals heden ten dage bij de dorpsherders
nog veelal het geval is, een groot deel van zijn levensonderhoud uit zijn wijnoogst
had te bestrijden. De aangerichte schade betekende ronduit een ramp voor hem.
Van dit laatste kan, na zeven eeuwen, degene zich gemakkelijk vergewissen die
zich van de toestand overtuigd heeft waarin nu nog overal de pastoors, vooral der
bergdorpen, straatarm onder
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straatarme mensen, leven. Als zonen van een volk waarvoor, in rangorde van waarde,
allereerst kleding en voedsel, dan een vespa of bromfiets, dan een hele tijd niets en
dan pas, helemaal op het einde, de behuizing komt, wonen zij in huizen die, naar
onze begrippen, die naam nauwelijks waard zijn. De inventaris ervan is uiterst
primitief en het comfort erin nul. Buiten de steden, waar wij er niet over oordelen
kunnen doch waar de clerus er over het algemeen zeer verzorgd en beschaafd uitziet,
is zijn maatschappelijke positie overal elders ver van benijdenswaardig.
Nog hachelijker en bedroevender is die, waar de clerus zijn greep op het volk zo
goed als verloren heeft en, in moordende onverschilligheid voorbijgegaan, hem de
bekoring wel eens moet bekruipen te gaan twijfelen aan de reden van zijn bestaan.
Zoals in de parochie van Santa Barbara bij Riëti, midden in de Valle Santa nog wel,
waar wij, op onze weg naar Greccio, voet aan wal zetten en Don Vittorio Giusto
midden op de dag een spelletje tafelvoetbal stond te spelen met zijn goedlachse, van
jong leven parelende kapelaan, Don Lino Baruzzi. De in allerijl door tante Sabetta
voor ons gestoomde espresso was voortreffelijk; vooral na toevoeging van enkele
druppels door Don Vittorio zelf uit landwijn gestookte likeur. Maar toen de vreugde
om de ontmoeting een beetje geluwd was en Don Vittorio met een zacht, haast
vrouwelijk en geresigneerd, licht in de ogen zijn zwaar gebruind hoofd was beginnen
te schudden over zijn ‘communisti’, scheen het ons, dat de hemel betrok en de Valle
Santa, in de zware slagschaduw van een Christoprohibito, veel van haar luister
verloren had.
Op de misschien minder bescheiden vraag van één onzer: of zij tevreden waren,
antwoordden beiden met een volmondig ‘ja’. Want waarom zouden zij het niet zijn?
Wat wensen zij méér dan aan hun min of meer agrarische of ambachtelijke bezigheden
overgelaten te worden en de wederspannige geesten, waarover zij jurisdictie voeren,
nu en dan, zo niet naar hun - laten wij eerlijk zijn óók jegens de communisti! uitgewoonde kerken, dan toch met filmvoorstellingen naar hun parochiezaaltjes te
trekken? En zijn zoveel anderen, rondom overal aan te wijzen, er nog niet erger aan
toe dan zij die, in goede kameraadschap, tenminste nog bij elkander terecht kunnen
als het bittere water stijgt? Denkt u eens aan al die eenzamen die, winter en zomer,
met hun kleine, soms uiterst
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weerspannige, kudden op hun ongenaakbare poggio's of bergtoppen zitten en niet
allemaal Franciscussen of zelfs maar vrijwillige kluizenaars zijn!
Het was dus wel een ramp voor de pastoor: die vernielde wijngaard te La Foresta!
Stelt u zich daarbij een man voor met slechts half het temperament van de vicarius
van San Antonio al Monte - met dat van Don Vittorio Giusto van Sinte Barbara bij
Riëti bijvoorbeeld - dan nóg moet daar in La Foresta de nodige rook zijn opgegaan.
Vanzelfsprekend zal Franciscus het niet aan anderen overgelaten hebben de
geruïneerde man te sussen. Doch toen de geestelijke pleisters die hij aanbracht niet
plakken wilden, zal hij zich ten einde raad tot de Voorzienigheid, die immers de
korrel in de aar en het sap in de druif doet zwellen, gewend hebben met het verzoek
er een mouw aan te passen.
Dat de hemel zich niet onbetuigd liet om beiden, zowel Franciscus als de pastoor,
uit hun verlegenheid te helpen en de laatste datzelfde jaar nog een wijnoogst boekte,
rijker dan ooit tevoren en van uitzonderlijke kwaliteit, mag niemand verbazen die
kennis nam van de ijver waarmede de latere volgelingen van de Poverello erop uit
zijn geweest om parallellen te trekken tussen gebeurtenissen uit het leven van de
Gekruiste en dat van de Gestigmatiseerde. Een heel boek vol!
De weg naar het Riëtaanse Cana hebben wij voor een goed deel te voet, in oude
stijl dus, afgelegd door een zacht gerhythmeerd, niet groots, maar bekoorlijk
landschap; een lustoord gelijk, waar op elke tien treden een nachtegaal sloeg, een
waterstraal kristalhelder uit de heuvelrand sprong en waar een landhuis met een
zonnewijzer schuil ging in een Weelde van palmen, cypressen en loofbomen.
Een tiental wegwerkers groette ons met een vrolijk ‘Buon giorno!’ en, naar de
weg gevraagd, lieten zij (vermoedelijk allemaal ‘communisti’) als één man hun
hakken en houwelen in de steek om ons tegelijk te woord te staan.
Iets verder verlustigden wij ons in drie andere rabauwen van kerels die - 's lands
wijs, 's lands eer - een onschuldige bleke melkkoe overmeesterden om haar daarna,
volgens alle regelen der kunst, de hoeven met ijzers te beslaan. Dat waren, die
wegwerkers en die hoefsmeden, allen bij elkander de enige mannen die wij serieus
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hebben zien werken in dit land waar, om het maar eens plastisch te zeggen, van alle
kanten de olijfolie dik van de hellingen druipt en in de dalen, van vijgeboom naar
vijgeboom rankend, de edele wijn groeit boven de edele nóg kostbaardere tarwe,
door soms vier dubbele rijen bloemkool en artisjokken omzoomd. Nergens zagen
wij, in ieder dorp en in iedere stad die wij tot nog toe passeerden - en dit verschijnsel
kon ons niet loslaten ten einde toe - zoveel mobiele mannen en jonge kerels in groepen
staan lummelen op straat of arm in arm, de gitzwarte haren glimmend van cosmetische
vetten, ‘spaceren’ gaan. Zo kweekt men ‘communisti’! hield onze vriend niet op te
herhalen. Wie er werken zijn ogenschijnlijk alleen maar vrouwen, oude mannen en
muilezels.
Nergens elders ook zagen wij zoveel door het leven gekneusde, aftandse vrouwen
overal haar schamele geiten hoeden, de hand opsteken om een aalmoes, hout
sprokkelen, of ‘voor den evenveel’ langs de weg zitten soezebollen.
Vele mensen, onder wie ook geestelijken, bij wie wij over zulke sterkin het oog
lopende verschijnselen als uitdagende armoe, schrikbarende lediggang en
schaamteloze bedelarij ons licht zochten op te steken, verklaarden ons, sommigen
na enige aarzeling, anderen ronduit met suggestief een hand op het hart, zich met
weemoed een zekere Mussolini te herinneren die, indien hij niet door Hitler, zijn
Satana, op een dwaalspoor gebracht was, orde geschapen zou hebben in de
economische, sociale en politieke chaos, waarvan het ‘Una Italia’ het schouwtoneel
is.
Niet de geringste behoefte hebben wij gevoeld de in haar kiem gesmoorde
verwachting dezer over het algemeen weldenkende en ernstige mensen te ridiculiseren
en ons misschien wat blind gestaard op al die schreeuwende, soms schrijnende
aanplakbiljetten en symbolen van sikkel en hamer waarmede, tot in de uiterste
bergdorpen van dit franciscaans Galilea toe, het volksbesef met zijn eindeloos
herhaalde roep ‘Palmiro Togliatti’ en ‘tegen Eisenhower’ zijn verwachtingen lucht.
Indien wij niet vreesden verkeerd begrepen te worden, zouden wij aan dit alles
durven toevoegen dat wij, door allerhande verschijnselen genoodzaakt een
gemeenschappelijke grond te zoeken voor de mystiek van de Poverello met zijn ‘Pace
e bene’ en de dynamiek van Palmiro Togliatti, deze gevonden meenden te hebben
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in de armoede van dit volk; een armoede die, ook als zij door deze Zondagskinderen,
die de Italianen blijven niet zó zwaar gedragen wordt als het de vreemdeling voorkomt,
voortaan toch iedere, vooral inwendige, luister derft...
Intussen waren wij, in onze vrij netelige beschouwingen verdiept, het meest
vreedzame oord genaderd dat men zich denken kan en zagen wij: oud, brokkelig en
roestig, beneden ons La Foresta in de welige zonovergoten dalkom liggen. Vanaf
het rustieke balkon waarop een bruine monnik, die ons even later als de gardiaan
van het santuario zou verwelkomen, groente stond te bereiden voor het middagmaal,
klonk helder, woord voor woord naar ons overgedragen door de rust van de
lentemorgen, een stemmig lied.
Een andere monnik was met de kap over het hoofd in de wijngaard doende en riep
nu en dan iets naar zijn gardiaan, die dan even zijn lied onderbrak.
Langs een veertiental glazuren kruiswegstaties in even zovele nissen, ten behoeve
van de pelgrims die het santuario op gezette tijden, soms in groten getale, plegen aan
te doen, kwamen wij aan de poort die ons door de van achter zijn groente weggelopen
kleine pientere gardiaan geopend werd. In grote tegenstelling met de rustige landelijke
structuur van zijn uiterlijk, bood het eremo van binnen een troosteloze aanblik van
opbraken, gapende zolderingen en doorbroken muren. Wij vernamen, dat een en
ander het gevolg was van noodzakelijk geworden herstellingswerken, die echter niet
wilden vlotten.
Ons over stapels vermolmd hout en steenhopen een weg banend, betraden wij de
intieme, doelmatig in het latere kloosterkerkje ingebouwde en ook al vanwege de
herstellingen geheel overhoop liggende capella van San Fabiano.
Bij de onbeschrijflijke luister waarmee heden ten dage de heiligverklaringen in
de Sint Pieter te Rome plaats grijpen, moest men in dit kerkje van La Foresta even
wennen aan de gedachte dat Dominicus, de stichter der Predikherenorde, er door
paus Gregorius IX werd heilig verklaard.
Echter was dit niet de enige gedachte, waarmee wij in dit land hadden klaar te
komen. Onze weg was ermee bezaaid. Des te verkwikkender evenwel was ons de
diepe teug water uit de bron, bij
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Togliatti, niente, niente!
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Kluis van Joannes van Parma (Greccio)
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wier aanblik Franciscus, verzonken in de schoonheid van Gods heerlijke schepping,
te La Foresta gezongen zou hebben:
Gezegend zijt Gij, o Heer,
Voor onze zuster Water;
Zij is ootmoedig en nuttig,
Kostbaar en kuis.

Poggio-Bustone
EEN ware hemelvaart alweer leek ons onze tocht naar Poggio-Bustone. Wie, na vanuit
Riëti, met de Valle Santa aan zijn linkerhand, almaar op en neer, over steeds
grimmiger wordende heuvelkammen Noordwaarts gekoerst te hebben, eindelijk in
het voorgeborchte San Pietro belandt, is er nog lang niet. Door wazige olijfgaarden
staart hij, een beetje wanhopig, ongeveer loodrecht omhoog naar het nog 500 meter
hoger gelegen, van de kale rots waartegen het zich opstapelt nauwelijks te
onderscheiden, wereldvluchtig en hemelzuchtig bergnest. Met meer transcedentale
begrippen alleen verklaart men echter de wording van Poggio-Bustone evenmin als
de algemene trek der Italianen, ook aan Franciscus niet vreemd om als zwaluwen in
zwermen op bergtoppen neer te strijken en er, uit de voor de hand liggende materialen
van rotssteen kalk en cement, die vreemde grauwe scheppingen te creëren die men
hun steden en dorpen noemt en waarvan Poggio-Bustone een der merkwaardigste
exemplaren is die wij tot nog toe zagen. Een doodnuchter nuttigheidsbeginsel zal er
voorzeker aan ten grondslag liggen. Maar welk?
Of Poggio-Bustone een stad of een dorp genoemd wil worden, weten wij niet. Ook
niet of de twee knuppels, bustone, die het in zijn wapen voert herinneringen oproepen
aan een vroegere minder vredelievende of zelfverdedigende aard zijner bewoners.
Zo ziet gij, dat men steeds te weinig tijd neemt om zich volledig te laten inlichten,
zelfs omtrent plaatsen die ons uitermate interesseren. Waarom Poggio-Bustone ons
hart had, lang voor wij er een voet zetten? Dat zal Giovanni Jörgensen op zijn geweten
hebben, vermoeden wij. Doch ook aangaande de mysterieuze middelen, waarmee
hij het klaarspeelde ons hart aan dat zwaluwennest te verpanden, tasten wij alweer
in het duister.
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Doch daar staan wij dan eindelijk aan zijn gigantische voet en schouwen naar hem
op. Stilzwijgend eerbiedigen wij intussen de tweestrijd waarin de schilder tussen zijn
wagen en de bergtop staat. Het is een voor ons betekenisvol moment en wij kunnen
een gevoel van dankhare voldoening niet onderdrukken als onze vriend plotseling
resoluut over zijn aarzeling heenstapt, achter het stuurrad plaats neemt en de wagen,
met een machtige stofbaan van kalkpoeder achter zich aan, de helling instuurt.
Met goedkeurende schouderklopjes, die zowel de motor als zijn bestuurder gelden,
moedigen wij de inspanning van beiden aan en als de eerste zich een paar maal aan
een wat schriel genomen bocht verslikt en wij, met grote behendigheid van onze
zitplaats gesprongen, rotsblokken aangesleept hebben om de wagen te ruggesteunen
en weer op toeren te laten komen, vindt de schilder het, juist voor de laatste krachttoer
die ons hoog boven de stad naar het santuario gevoerd zou hebben, méér dan wel.
Wij hebben dan de benedenste huizenvan Poggio-Bustone bereikt en stappen uit
op een kalksteenachtige landstraat die zich, enkele meters verder in een aantal steeds
smaller en steiler wordende en alleen nog maar voor mensen en muilezels bruikbare
trappenstraatjes vertakkend, naar boven wringt. Aan de rand van de helling staande,
die hij zo juist overmeesterd heeft, ziet de schilder met welgevallen neer op de
volbrachte taak en turen wij naar de rechts en links overal even onbeschrijflijk grootse
vergezichten.
Ofschoon het midden op de dag is en vrij warm, waait er een koele wind uit de
bergen met een geur van kalk en smeltende sneeuw. Wij nemen contact op met een
beschaafde jongeman, een ambtenaar ter secretarie zoals wij van hem vernemen,
wiens gemoed opengaat als wij hem het doel van ons pelgrimeren verklaren.
Het is trouwens overal dezelfde ervaring die wij opdoen dat, waar pausen, vorsten
en andere groten der aarde geschiedenis geworden zijn, de Poverello van Assisië
voortleeft in de harten van zijn volk. Spreek iemand, wie ook, op uw weg over San
Francesco en zijn oog wordt glanzend, zijn mond welsprekend.
Zich een plaats verworven te hebben in het hart van een volk is dan ook ongeveer
het hoogste wat een mens kan bereiken. Haar zeven eeuwen bewaard te hebben is
op zich zelf al een zeldzaam huldebetoon. Poggio-Bustone - en daar gaat het grotelijks
prat op -
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is de eerste plek die Franciscus op zijn evangelische tochten in het Riëti-dal aandeed
en wier bewoners hij voor eens en voor altijd voor zich innam met zijn groet: ‘Buon
giorno, buona gente - goede dag, beste mensen!’ Ieder jaar op de vierde October,
feestdag van de Heilige, trekt met slaande trom een tamboer de steile trappenstraatjes
van het stadje op en neer en roept zijn medeburgers de goedendag toe als blijvende
memorie aan diezelfde dag in 1208, dat de heraut van God bij hen binnentrok.
Wij op onze beurt menen de mensen dan ook niet beter dan met de groet van
Franciscus op de lippen te kunnen naderen en onmiddellijk komen ons van alle kanten
hun vriendelijke buon giorno's tegemoet, waarbij hun zonnige goedlachse gezichten
vreemd contrasteren met de volslagen kleurloosheid van de omgeving.
Want alles is steen en rots wat men ziet, met nergens een bloem, een struik of een
boom.
Geflankeerd door onze jongeman bereiken wij, op een steenworp afstand vanwaar
onze machina in een kring van kinderen en monsterende mannen en vrouwen
geparkeerd staat, de enige albergo van het plaatsje, waar de verschijning der
vreemdelingen, door onze begeleider als Olandesi aangekondigd, enige deining
verwekt onder een potig stel daar in een soort vooronder midden op de dag breed
neerzittende wijndrinkers.
Voorafgegaan door de waardin voert onze gids ons zonder schram of stoat tussen
de tafelende kerels door naar een wat hoger gelegen ruimere gelegenheid, waar wij
brood en wijn bestellen en, nadat men vermoedelijk heel Poggio-Bustone om een
homp brood heeft afgejaagd, eindelijk bediend worden door de waard, die wij even
tevoren een hemeltergende moord hebben zien begaan op drie onschuldige, met de
poten bij elkaar gebonden, piepjonge lammeren.
Dat de wijndrinkende gasten in het vooronder een hand hebben in het complot,
valt ons onmiddellijk in, maar kan ons, om drie uren in de middag nog nagenoeg
nuchter, onze eetlust niet bederven.
Wij eten derhalve en men laat ons met rust in de ruime gelagkamer, met als enige
versiering een reclame voor... coca-cola.
Als de kruimels verzameld zijn, stapt de schilder op met zijn schetsboek onder de
arm en blijven wij nog wat talmen om in vlugschrift onze indrukken zo vers mogelijk
op papier te leggen.
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En op zeker ogenblik staat dan daar, als een engel uit de hemel gevallen, op vuurrode
muiltjes een vriendelijke schone aan onze zijde die, vermoedelijk door onze
gedienstige jongeman op ons afgestuurd, tien knalrode vingernageltjes vóór ons op
tafel legt en ons met lippen, waarvan het radijsrood volkomen harmonieert met de
fluwelen band waar zij de gitzwarte haren mee ophoudt, vertelt dat zij tot haar tiende
jaar in Marseille was en vraagt, of ze ons met het mondje Frans dat ze nog meester
is, van dienst mag wezen.
Schuchter van nature als wij zijn, hebben wij ons antwoord nog niet helemaal klaar
of daar dient zich, minder modern en met veel minder rood, maar het steenbleek
gelaat omkranst door een wonderbaarlijke wijd uitstaande dos van flamboiante
raafzwarte haren, een tweede schone aan die ditmaal helemaal geen Frans spreekt
en zich voorstelt als de nicht van de eerste. Een beetje op sensatie belust, lijken ons
deze ogenschijnlijk tot het betere deel der bevolking behorende, zich misschien in
dit bergnest doodvervelende kinderen. Als wij hen verklaren dat wij maar een armzalig
schrijvertje zijn, doch dat onze vriend een kunstschilder en dus een groot man is,
klaagt onmiddellijk Sottana, Maria Giuzeppina, het noodlot aan vanwege haar
versleten permanent en staat Solfanelli, Anna Maria, opeens als voor een denkbeeldige
spiegel dansend. Mortando Giërminio, de neef van beiden, die op de hielen der
Solfanelli is binnengeslopen, schraapt de keel op de dingen die staan te gebeuren,
als enkele ogenblikken later, de gelagkamer in een atelier herschapen zijnde, de
schilder, altijd even meegaand van aard, zich in een van spanningen krakende stilte
neerlaat voor zijn eerste model.

Santuario di San Giacomo
TERWIJL Mortando Giërminio en Sottana stilzwijgend op het wordende werkstuk
van de schilder toezien en de poserende Solfanelli de schilder een gelaat toewendt
dat ons met zijn van verwachting gespannen ogen aan de aardse engelen van een
Botticelli denken doet, begeeft het schrijvertje zich naar buiten, waar hij wordt
opgevangen door een krans van kinderen, die zich aan zijn zijde plaatsen en zonder
opdringerigheid of drukte met hem de hobbelige trappenstraatjes beginnen te bestijgen:
eerst naar de Du-

Jacques Schreurs, Pelgrimstocht door Franciscaans Italië

75
omo - een veel te weidse naam voor het eenvoudig, vervallen dorpskerkje met zijn
magere campanile - die hij afgesloten vindt en voorts naar het nog verder
bergopwaarts, op enige afstand van het stadje tussen kale rotswanden geborgen,
convento.
Onder groezelige guirlandes van overal te drogen hangende lompen door, trekt de
zich gaandeweg vermeerderende stoet, van alle kanten door de ‘buona sera's’ - want
de middag vordert reeds - der allemaal even zonnige, op hun drempels levende
inwoners begroet, van het ene straatje naar het andere. Langzaam - want de padre
Olandese heeft met zijn adem rekening te houden - gaat het de berg op; een
moorzwarte garde van bijna allemaal blootvoetige rakkers voor hem uit. De
oudemannetjesernst waarmee ze zich aanvankelijk van hun taak als geleiders kwijten
is voorbeeldig; maar daar is er één die al spoedig uit de toon valt en die, beginnend
met verbluffende kuitenflikkers voor ons te slaan, de bende in beroering brengt: een
stevig op zijn poten gezet kort duivelskind met een vierkante kroesharige kop.
Blijkbaar uit de hel gekropen toen zijn moeder sliep, haalt hij de anderen één voor
één over de hekel en hangt hij de - overigens onschuldige - vuile was van ieder zó
grappig in het zonnetje, dat geen van allen zich gedeerd voelt en eenieder ermee
lacht.
Lachend en grapjassend trekt de stoet, waarbij kleine naaktlopers zich soms een
eindweg aansluiten, de steeds onbehouwener voorwereldse trappen op. En dan staat
daar - hem aanzien is vrienden met hem worden - onze vriend, de slager: een pracht
van een jonge kerel, met het bloed van de moord op een varken vers op de schoenen.
Het zwijn hangt klaar om opengesneden te worden, een vlammende strowis heeft
de haren van zijn body geschroeid, de stank heeft zich door het straatje verspreid en
het mes flikkert vlijmscherp in de hand van de joviale moordenaar. Na ze rakelings
langs zijn broek te hebben afgestreken, reikt hij ons een hand, klopt met het mes op
de buik van het varken en zegt ons de voortreffelijkheden van zijn beestje ver boven
die onzer dik in lappen spek gepakte kortpotige dikbuiken te verkiezen. Ook ondergaat
het, voordat het in de mond komt, een heel andere behandeling; een
speenvarkenachtige behandeling, mogen wij wel zeggen. Opengesneden van kop tot
staart en zorgvuldig uitgehold wordt het, nadat
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het van boven tot onder met gekruide lamsbout en allerhande groente is opgevuld,
met rijggaren weer toegehaald en, zichzelf bedruipend, aan het spitge braden. Zo
komt het goudkleurig en nog warm genoeg om de vliegen voorlopig op afstand te
houden, naast een vervaarlijk snijmes op de toonplank te liggen en wie er een moot
begeert, wijst de dikte ervan aan, betaalt de prijs en is koopman. Helaas! hebben wij
de tijd niet om het ritueel af te wachten en ónze moot te bepalen. Dus klimmen wij,
na onze slager het beste gewenst te hebben, weer voort. Zwaar met takkenbossen en
andere ballast beladen ezeltjes komen, met de deugd der voorzichtigheid in de voeten,
op hun eentje naar beneden gestrompeld en overal liggen honden, katten en kinderen
zich te koesteren in de zon.
Wat (behalve de schoenmaker, die wij achter zijn pikdraad zagen zitten en
genoemde slager) al die mannen nog méér uitvoeren dan op straat staan en disputeren
voor hun dagelijks brood, is ons opnieuw een raadsel. Vanwaar is het, vragen wij
ons af - ons, om weer op verhaal te komen, over de afgrond, waarop het straatje
doodloopt, buigend - van welke kant hier komen de gebraden kwartels de mensen
in de mond gevlogen? Wie nimmer te Poggio-Bustone was, was nog nooit buiten de
wereld!
Dan begaan wij (misschien) de driedubbele domheid een snoepwinkeltje binnen
te lopen, een zak zuurtjes te kopen en de kinderen één voor één de mond vol te
stoppen. Op datzelfde ogenblik ook zijn wij omringd door bijna evenveel oude
vrouwen en moeders met babies op de arm als kinderen; en als de zak leeg raakt en
de stoet zich weer in beweging zet, is het een ganse processie aan wier hoofd zich
dan onverwacht een oude man geplaatst heeft die, met de armen wijduit de zwerm
kinderen voor zich uitdrijvend en klaarblijkelijk naar links en naar rechts de positie
verdedigend die hij heeft ingenomen, voortstapt.
Zo gaat het, overigens zonder veel drukte en gedruis, nu door aldoor hoekiger en
nauwer wordende steegjes naar boven. Tot onze spijt merken wij, dat wij ons met al
ons ten dienste staande middelen, slechts moeilijk verstaanbaar maken aan ons geleide,
dat nochtans met oren, mond en ogen naar ons luistert. Telkens als wij de mond
opendoen, kijken zij, vrouwen en kinderen evenzeer, of ze ergens vogeltjes zien
vliegen; of schudden zachtjes het hoofd. Jam-
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mer genoeg, peinzen wij, heeft Sottana, Maria Giuzeppina, de tolk, ons allemaal aan
haar ijdelheid verraden.
De gedachte is evenwel nog niet koud, of daar komt op machtige bergschoenen
en met grote geoefende stappen een steenhouwer de straat af, het houweel over de
schouder: een prachtige jonge kerel, weg geroepen van achter de rotsen door de
gemeentesecretaris, die ons, bij ontstentenis van de Sindaco, een uur geleden in het
Albergo is komen verwelkomen en danken voor de eer, die wij Poggio-Bustone door
ons bezoek bewijzen.
Battisti Felice was lang krijgsgevangen tussen Tedesci, spreekt een mond Duits
en stelt zich, hoffelijker dan men, zeker bij ons, van een steenhouwer verwachten
zou, tot onze beschikking.
Hij is een verstandige jongen en een warm patriot. En dat niet alleen, omdat hij
het land heeft aan de communisti en een voorstander van de democratia Christiana
is, die zijn stadgenoot Picioni onlangs naar de kamer van afgevaardigden zond. Hij
beweert, dat de Italianen zich op de eerste plaats zelf uit de put moeten helpen en
vraagt zich tegelijkertijd af, of ze, zonder van zichzelf een beetje te genezen, te helpen
zijn. Voor het overige wèrkt Battisti Felice en doet het graag; houwt hij stenen uit
de rotsen voor huizen en wegenbouw en vindt hij dát de beste manier om aan politiek
te doen en voor alle mensen een betere wereld te helpen verwezenlijken. De naam
van San Francesco, in dit verband uitgesproken, is voldoende om hem in gloed te
zetten en zijn jammerlijk Duits nu totaal door een stortvloed van Italiaans te doen
overstromen, terwijl hij ons, ondanks onze verzekering dat de geschiedenis ons niet
geheel en al vreemd is, schildert hoe de heilige man, vanuit het Noord-Westen
Poggio-Bustone naderde, er voet aan wal zette, er nabij de kleine capella, aan San
Giacomo gewijd, zijn eerste kluis in het Riëti-dal betrok en er broeder Philippo,
bijgenaamd de Lange, als zevende in zijn Orde opnam.
Intussen hebben wij, even voorbij de Duomo, waar sedert de dood van de laatste
parocho alleen nog maar des Zondags door een pater van het convento gecelebreerd
wordt, het ganse stadje aan onze voeten en trekken wij over een ruw pad van steenslag,
met aan onze rechterhand het ravijn en aan onze linker een stortbeek, die zich bruisend
in een massief waterreservoir stort waaraan een twintigtal vrouwen en meisjes naarstig
de was staan te doen, de
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majestueuze bergwereld, in de richting van het santuario, tegemoet.
Ongelooflijk grijs, oud en brokkelig en bovendien van binnen door een aardbeving
ruïneus uit zijn voegen geschud, ligt daar, door slechts twee paters bewoond en naar
alle kanten open voor mens en dier, het convento van San Giacomo temidden van
een even grandioos als ruig en woest panorama van bergen. Over hopen afval, overal
opgestapeld, strompelden wij - de man met zijn houweel over de schouder voorop door de kruisgang langs nog vrij gave en fraai geschilderde taferelen uit het leven
van San Francesco en doorlopen, door niemand gehinderd, van onder tot boven het
ganse gebouw.
Vanaf een soort loggia tussen twee bergwanden door, waar bij een daverende zon
de sneeuwkristallen ons om de oren waaien, hebben wij een onbeschrijfelijk uitzicht
op de Valle Santa met ver weg haar blikkerende waterspiegels. Eerbiedig betreden
wij, na buiten het convento enige tientallen trappen afgedaald te zijn, de eerste cel
van de Poverello met de simpele plank op de ruwe boomtronk als altaar en het houten
kruis op de plaats, waar hij op de knieën lag in gebed.
In het convento bewonderen wij terloops een bekoorlijk fresco uit de veertiende
eeuw, met een voorstelling van de Heilige Maagd; wijden de aandacht, die het ons
waard is, aan een winderig vertrek met relieken en allerhande kloosterlijke
merkwaardigheden en beginnen dan, de steenhouwer en wij - want de processie heeft
zich langzamerhand in en rond het convento verspreid - het smalle steile bergpad te
beklimmen dat ons, langs de Monte Rosato omhoog, naar de eigenlijke, uit de barre
rots geboren, kluis van Franciscus voert.
Daar was het dat hij, die nooit hoog genoeg kon klimmen, bij het overweldigende
schouwspel van aarde en hemel, met zijn Heer en God in gebed en beschouwing, de
eenmaking zocht waarnaar hij haakte; daar ook, waar hij in een visioen de
wonderbaarlijke uitbreiding van zijn Orde aanschouwde en vanwaar hij zijn eerste
discipelen de wereld inzond om het Evangelie - en dat alléén - te preken.
En daar ook was het, dat de Engel tot hem kwam met de boodschap, dat al zijn
zonden hem vergeven waren.
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Fonte Colombo
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Margarethakapel, Fonte Colombo
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Daar is het, dat wij even neerknielen, de steenhouwer op zijn houweel als een ridder
op zijn zwaard, en wij; en waar ons als een gebed de versregel op de lippen gegeven
wordt van Rilke:
Armut ist ein groszer Glanz aus Innen.
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Derde hoofdstuk
De vlakte van Umbrië
De stad van de heilige Angela, Foligno
POGGIO-BUSTONE: geen enkel kwaad woord er over! Zelfs niet over zijn schonen
en minder schonen die, op zeker ogenblik, allemaal om door de schilder geportretteerd
te worden, het Albergo tot een showroom maakten, maar waarvan niet ene zich,
anders dan Pasqua Matteucci het in haar dagen over dat van Signor Giovanni
Jörgensen deed, over het toch aanzienlijke gat in onze kous ontfermd heeft!
Poggio-Bustone en het Riëti-dal liggen reeds een heel eind achter ons. In het
Albergo, waar wij met een onbescheiden blik in het achterruim nog even de drie
geslachte lammeren boven de gootsteen zagen hangen, hebben wij afscheid genomen
van onze vrienden en vriendinnen en hun, met de gemeentesecretaris aan het hoofd,
moeten beloven terug te komen. En dat hebben wij om Gods wil dan ook maar gedaan.
Over veertien dagen!
Een groet hebben wij er achter gelaten voor Battisti Felice, de steenhouwer, die
wij niet meer gezien hebben en die nochtans afgesproken had er, na volbrachte arbeid,
een glas wijn met ons te komen drinken. Een man die, bij zijn hard bestaan, een
rijkdom van gemoedsschatten cultiveert en er waarheden op na houdt als onder andere
deze: dat ons de hemel gegeven is, maar dat wij de hel moeten verdienen, is waard,
dat men apart een kaars voor hem brandt.
Voorzichtig zijn wij de rots afgeschoven waartegen Poggio-Bustone arm, doodarm,
zit vastgekorst en langzaam de olijfgaarden ingegleden naar Borgo San Pietro, waar
wij, na inlichtingen omtrent de Matteucci's ingewonnen te hebben, hun woning kregen
aangewezen, van waaruit zij naar elders - naar Rome, meende men te weten vertrokken waren. Blauw, zilverig en onstuimig was het sneeuwwater dat zich
bruisend onder de landelijke bruggen doorwrong waarover wij, eenmaal beneden,
in Noordwestelijke richting aanhielden: nieuwe, nu veel tammere heuvelkammen
tegemoet.
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Agaven en paarse irissen omzoomden de door vruchtbare dalen en beboste hellingen
rustig voorwaarts slingerende doorlaataders naar Italië's tweede hartkamer: de
Umbrische vlakte, met als ingangspoort Spoleto. Een naar alle kanten verrassend
landschap is het dat wij doorwandelen; dat slechts nu en dan even een meer dan
gewone inspanning van de autobestuurder vraagt en zich plotseling verwijdt tot een
bergkom, waarin onbeschrijflijk blauw of groen en pril als op zijn eerste
scheppingsmorgen, het meer van Piedeluco te blinken ligt. De Heraut van God moet
het herhaaldelijk voorbijgetrokken en er ook wel eens, per vriendelijke gelegenheid,
overgestoken zijn in een bark als dit zijn weg, bijvoorbeeld naar zijn eremitorio te
Greccio, kon verkorten of zijn tocht veraangenamen. De parallellenvinders tussen
Christus en zijn Heraut, die Umbrië diens Galilea noemden, hebben vergeten dit
meer, waarop hier en daar een vissersboot dobbert en een enkel wit zeil ver weg strak
staat in de bries, als zijn meer van Genesareth te benamen. Een onvergeeflijk abuis,
volgens ons, die ons bovendien geen bekoorlijker plek kunnen voorstellen voor de
liefelijke idylle van beurtelings de vis en de watervogel, waarmee Franciscus door
zijn schipper vereerd werd en die zijn handen pas ontglippen wilden, nadat de
eerbiediger van alle leven hen daartoe uitdrukkelijk met woorden van welmenen had
aangemaand: idyllen, welke evenwel - en men beweert, met méér recht - door het
meer van Perugia worden opgeëist. Herinneringen aan het paradijs zijn nagenoeg uit
ons weggewist, maar wie kilometers lang door een gouden waas van allemaal even
jonge en rilde canadabomen naar de ongerepte oorspronkelijkheid van het meer van
Piedeluco getuurd heeft, beseft misschien iets van hoe het ‘In den beginne’ geweest
moet zijn. Afgezien van de hier en daar nors uit de heuveltop gewassen verweerde
stomp van een middeleeuwse burcht, bieden ook de langs de meeroever
aaneengesnoerd liggende plaatsen een meer vriendelijke aanblik dan wij tot dan toe
gewoon waren, en zelfs Terni, een fabrieksstad grotendeels, ontkomt niet aan de
betoverende charme van het meer waarin het zich spiegelt.
Voorbij Marmore waar wij, tussen bloeiende kersen- en perenbomen, zomaar
opeens op een Limburgse dorpskermis met paardespel en kettingcaroussel terecht
dachten te zijn, dreigden de bergen weer bokkiger te worden, doch namen verder,
tot voor de
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muren van Spoleto, waar hun andante majestoso zich in een breed orgelpunt oploste,
nergens meer een houding aan waarvoor een normaal autobestuurder de moed in de
schoenen behoefde te zakken.
Met enkel een groet aan de stad zijn wij het oude, nog steeds trotse, Spoleto
gepasseerd en uit gaan zien naar de torens van Montefalco. Dat we die echter nergens
dan in onze verbeelding hebben kunnen ontwaren en wij het valkennest derhalve
volkomen links hebben laten liggen, zal gew6ten moeten worden aan onze ogen die,
verslaafd als ze zijn aan de schone dingen van hemel en aarde, wel eens groter zijn
dan onze buik en misschien ook een weinig aan onze vriend de schilder, die, eenmaal
op de vlakke weg, een ware reus is die kilometers in een oogwenk verslindt.
Want nog immer naar torens aan de einder zoekend, reden wij Foligno reeds binnen
waar wij, nog steeds gefascineerd door de laatdunkende, stenen blikken der
roodmarmeren etruskische leeuwen die van weerszijden de ingang van de majestueuze
Dom bewaken, nu neerzitten in een kamer van Albergo Posta, met een waterspuwende
satyrkop onder ons venster die, heel de nacht door, de illusie in ons wakker gehouden
heeft van een plassende regen.
Beneden op straat staat de morgen vol lanterfantende mannen met allemaal even
onberispelijke en glimmende haardossen: een straatbeeld, dat ons tot een obsessie
dreigt te worden zoals, ook in de stad van de Heilige Angela, weer de in alle straten
in het oog vallende symbolen van sikkel en hamer. De bejaarde, intelligente
hoteldame, aan wie wij onze bekommeringen dienaangaande toevertrouwden, deelde
deze volkomen, maar was van oordeel dat, zoals alle dwaalsterren aan de Italiaanse
hemel opgegaan, ook de Sovjetster slechts een voorbijgaand verschijnsel zou zijn.
Reeds zag zij een kentering in die richting in het feit, dat de communistische
burgemeester van Foligno onlangs om bepaalde onverkwikkelijke redenen was
afgezet kunnen worden. Bleef evenwel, volgens haar, het feit, dat de lijfspreuk der
Folignezen welke wij bij onze intocht in de stad op een soort erepoort - niet voor ons
opgericht! - gelezen hadden: ‘Vituti fortuna comes’, niet beter vertaald kon worden
dan door: ‘Het succes is in de rechterhand der brutalen’ en zinnebeeldig niet beter
weergegeven kon worden dan door een gebalde vuist. Op de vraag wat wìj ervan
dachten, moesten wij vanzelfsprekend het antwoord schuldig blijven.
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Overigens is Foligno, culminerend in een hart van statige en weidse monumenten,
een stad met een nagenoeg ongerept middeleeuws karakter en lijkt ons, desondanks,
de wind die er waait mondain en modern.
Oogverblindend zijn, zeker bij avond, de etalages der winkels en warenhuizen en
nóg verblindender de luxe die er ligt uitgestald. Zeer opvallend is het overgroot aantal
kapperszaken, die er in alle vroegte - in iedere straat drie, vier en meer - reeds druk
in de weer zijn en, van een ander standpunt dan dat van overdreven
uiterlijkheidscultuur uit gezien, de ongemene gratie accentueren waarmede deze
Folignezen, de dames vooral, modieus en voornaam gekleed zijn.
Zij hebben in hun kijk iets van de wereldverachtende blikken der leeuwen, die
hun Dom bewaken en tegelijk in hun gang iets van de - honi soit qui mal y pense zelfverzekerde trots der hoorngekroonde melkbleke ossen die wij ook vóór Foligno
weer, door een landman met een lange rietstok gedreven, in prachtige koppels voor
de ploeg zagen gaan.
Méér mogen wij over dit volk, dat in zijn wezenstrekken nagenoeg niets meer met
het Romeinse gemeen heeft, niet zeggen. Ook kunnen wij niet uitmaken in hoever
de garderobe van allemaal muffe afgedragen kledingstukken, die de Societas della
Fraternita er in de sacristie der kerk, waar wij de Mis lazen, ten behoeve der armen
op nahoudt, de schaduwzijde van de uitgestalde luxe en de sociale nood der
klein-Parijzenaars, zoals de Folignezen zich gaarne horen noemen, illustreert. Wij
zijn, na een avond en een morgen, pas aangekomen in hun midden. De resten van
ons ontbijt staan nog op tafel.
In alle vroegte al, toen de contouren der heuvelen waartussen Foligno gebed ligt,
nog blauw omwaasd tegen de ochtendhemel stonden, hebben wij ons naar de San
Francesco begeven, die door zwarte zonen van de Poverello bediend wordt. Wij
hebben de Mis gelezen aan het altaar, waarboven het stoffelijk omhulsel van de
Heilige Angela, achtereenvolgens zondares, boetelinge, zienster, maestra dei theologi
en mamma der Umbrische mystiek, gehuld in het zwart en grijs gewaad der Derde
Orde van Sint Franciscus (dat ook Giotto en Dante niet versmaad hebben), ligt
opgebaard in een eenvoudig glazen schrijn.
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Wat is het, hebben wij ons afgevraagd: speling van het toeval, ironie der historie of
wat anders, dat ook hier weer, zoals in Assisië, waar San Francesco en zijn vier meest
verknochte gezellen onder de hoede van Broeder Elias, tegen wiens tendenzen zij
tot hun laatste ademtocht niet ophielden te protesteren, rusten, het stoffelijk overschot
van de Heilige Angela ten deel viel aan hen aan wie haar geest, onvoorwaardelijk
partij kiezend-voor de naleving van het franciscaanse armoede- en levensideaal, voor
een groot deel ontsnapte? En wij hebben getracht ons in te leven in die zo sterk
geëmotioneerde laatste dagen der dertiende eeuw toen, zelfs binnen de kerkelijke
orthodoxie, spirituelen en conventuelen, met grote namen als Giovanni di Parma en
Angelo di Clareno aan de ene en die van pausen aan de andere kant, elkander tot in
de kerker en nu en dan zelfs tot op de brandstapel bekampten.
Met de lezing van het XXe kapittel uit het merkwaardige boek van deze tijdgenote
van de Heilige Gertrudis van Helfta en geestverwante van onze Zalige Ruusbroek
de wonderbare: ‘Waar men in de afgronden schouwt, die er in het zeer hoog-mysterie
van het Lichaam en het Bloed van Jesus Christus zijn’ getiteld, hebben wij onze
dankzegging gedaan en daarna, aan het altaar der Heilige Angela een korte oefening
bijgewoond die, haar ter ere, door een handvol Folignezen, voornamelijk vrouwen,
gehouden werd en met de verering van haar relikwie en het gezamenlijk zingen van
een lied besloten.

De stad van Sint Franciscus, Assisië
DIE gisteren zijn verbazing moeilijk de baas werd toen hij, aan één stuk door naar
denkbeeldige torens turend, Foligno binnenglipte, moet droom en werkelijkheid
vandaag volkomen door elkander gehaspeld hebben of de wereld voor een doedelzak
hebben aangezien: een onvergefelijke aberratie, die ons uit het oog deed verliezen,
dat wij niet vanuit Montefalco maar vanuit Spello Assisië zouden naderen.
Vanzelfsprekend was het dan ook de massale religieuze burchtbouw van Broeder
Elias niet die zich van ver reeds, als Assisië's Noordwestelijke hoeksteen, aan onze
blikken opdrong, noch was
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het Santa Maria degli Angeli, waar wij afstapten en vanwaar wij de stad van Sint
Franciscus groetten.
In een oogwenk, scheen het ons, hadden wij de afstand, die de stad der Heilige
Angela van die van haar geestelijke vader scheidde, afgelegd; waren wij het
bijenkorfachtige en asgrijze Spello gepasseerd en hadden wij, zonder dat de zich
gaandeweg veranderende grondkleur van het landschap ons opgevallen was, de voet
van de Monte Subasio bereikt waartegen, vriendelijker en warmer dan tot dusver
alle andere steden die wij hadden aangedaan, Assisië zich plotseling bruin, geel en
roestkleurig voor onze verbijsterde blikken terrasgewijs verhief uit een brede gordel
van olijfgaarden en met de verweerde kroon van een middeleeuwse citadel scheef
op de kruin.
Toen wij enkele ogenblikken later, na San Damiano en Rivo Torto (zoals ons later
blijken zou) blindelings voorbij geschoten te zijn, op het plein vóór de Santa Chiara
strandden, voelden wij ons door de omstandigheden bij de neus genomen of - wat
nog moeilijker te verwerken was - door ons zelf. Even namen wij de tijd om ons op
een leiblauwe duif, die aan onze voeten kwam neerstrijken, te concentreren en dan
nog hadden wij, alle schone verwachtingen die wij van dat ogenblik gekoesterd
hadden ten spijt, te wennen aan de gedachte daar ineens bij de graven van Sint
Franciscus en Sinte Clara te staan.
Een duif evenwel sluit geen vriendschap met een ledige hand en onze vriend neemt
de moeite niet zijn wagen af te sluiten voor wij voldoende georiënteerd zijn. Daarbij
heeft de behoefte om geborgen te zijn ons beiden evenzeer te pakken. De zwerfdrift
begint, na zoveel étappen reeds, te bekoelen. Ergens een onderkomen te vinden, waar
wij voor een dag of drie rustig en onafhankelijk ieder zijn eigen leven leven, denken
en werken kunnen, is derhalve het eerste wat te bezien valt.
Een éénogig man, die vanuit de slagschaduw van de monumentale schoorbogen
der Santa Chiara op ons toetreedt en, ondanks zijn gebrekkig gezichtsvermogen,
onmiddellijk geschoten moet hebben wat de vreemdelingen bezielt, biedt ons, zich
intussen als een soort vliegenvanger van Albergo Sole ontpoppend, zijn diensten
aan.
Hieraan moet toegevoegd worden, dat hij het op hoofse wijze doet; op een wijze
derhalve, die betaamt aan een stadgenoot van
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San Francesco, die de hoffelijkheid als één der goddelijke eigenschappen roemde.
Hij noemt ons de prijzen en schildert ons de onovertreffelijke ligging en accomodatie
van zijn hotel; maar intussen zijn de rondspeurende blikken van onze vriend geboeid
geworden door een, op de hoek van een smal en sterk naar beneden hellend straatje
staande, richtingaanwijzer naar Albergo Giotto.
Natuurlijk heeft die naam, ook zonder dat het hotel ons in Rome is aanbevolen,
een grote aantrekkingskracht voor de schilder en zo besluiten wij, na onze cicerone
zo hoffelijk, als ons dat afgaat, voor zijn inlichtingen bedankt te hebben, onze intrek
te nemen in Albergo Giotto.
De kamer, die ons wordt toegewezen, voorziet in strakke eenvoud in alles waaraan
een pelgrim behoefte heeft: er is een bed, een tafel en een stoel en er is voornamelijk
een smal hoog venster met een klein balkon dat een verrukkelijk uitzicht biedt op de
Umbrische vlakte.
In een ommezien zijn wij er geïnstalleerd en staan wij ons te verzadigen aan
onafzienbare verten van bruine blauw-overtrokken heuvelkammen, aandrijvende
wolkenpartijen en weids uitgemeten rijk geschakeerde groene vlakken.
In een rechte lijn vóór ons ligt Santa Maria degli Angeli bij de spoorweg: de breed
overkoepelde basilica met de nieuwe somptueuze marmeren façade aan wier
totstandkoming nog onlangs heel Italië bijdroeg.
Een kaarsrechte witte weg loopt erop uit; dezelfde weg, waarlangs Franciscus
vanuit het bisschoppelijk paleis naar Portioncula werd gedragen om er te gaan sterven.
Halverwege ligt het oude gasthuis, thans boerderij, waar hij zich omkeerde naar
de stad en voor de laatste maal Assisië zegende.
Aan onze linkerhand ontwaren wij, te midden van de vruchtbare akkers waar de
Poverello in zijn tijd met zijn broeders bij de boeren op het veld werkte, de toren en
de kerk van Rivo Torto en aan onze rechter de triomfale oprit naar het Sagro
Convento, dat echter zelf achter huizen, poorten en daken voor ons schuil gaat.
Beneden ons rumoert het Ghetto; en des te luidruchtiger, lijkt het ons, naarmate
de schaduwen zich verlengen. Het krioelt er van spelende kinderen en de io's en ia's,
waarmede moeders haar kinderen met allemaal even lieve en welluidende namen
thuis begin-
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nen te roepen, zijn niet van de lucht. Op blote voeten en in een minimum van
manufacturen, ravotten al die door de natuur verwende en niet zelden veredelde
robbedoezen, jongens en meisjes, door elkander, de trappen van het steegje op en
neer en onwillekeurig gaan onze gedachten uit naar het weelderige zoontje van de
stedelijke lakenkoopman Bernardone en het - moet men Simone Martini geloven verfijnde en ietwat hooghartige dochtertje van ridder Favarone waarvan zeker de
eerste, ook bij het blindemannetje spelen in de avondgrauwe stegen van zijn stadje,
haantje de voorste geweest zal zijn.
Scherper en dringender naarmate de avond daalt klinken de stemmen der moeders;
en terwijl de westelijke heuvelkammen nog staan te branden, vult het dal zich met
een inktblauwe schemer.
Een zwaar bevracht ezeltje komt op zijn eentje de stadspoort binnengetrippeld en
uit een dakvenster klinken helder en duidelijk en als voor het grijpen de woorden
van een lied:
Ecco la sera arriva,
Che Dio lodato sia...

Nog eenmaal vlammen kimmen en heuvelkammen samen op in een glorieuze brand
en zien wij vier fantastische wolkenruiters als voorwereldse monsters wentelen in
een kokende, schuimende mengeling van goud en bloed en violette vuren. En alsof
dat onbeschrijfelijk visioen nog niet genoeg is om ons te verbijsteren, beginnen van
alle kanten en nagenoeg tegelijkertijd, timpend, tampend en beierend, de klokken
van de vele kerken en kerkjes, die Assisië rijk is, plotseling in een indrukwekkende
en haast surrealistische veelstemmigheid de Zondag in te luiden.
Het rumoer in het Ghetto verstomt en op de speelplaats van het aan de rand der
vlakte gelegen, nog gloednieuw Klein-Seminarie Pio X, hebben de studenten hun
spel opgerold. Ginds bij de spoorweg springen de eerste lichtjes aan en alle dingen
verwazen in het nu schielijk en koel aanwaaiende duister, waarin ook Santa Maria
degli Angeli met zijn nog zilverig fosforiserende koepel langzaam verdrinkt.
Wij sluiten ons venster, want de koelte, die naar regen riekt, doet ons huiveren.
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Wij maken licht en trachten ons te bezinnen op de troubadour van God, die deze stad
haar apart, haar innerlijk leven gaf, maar die, op een avond misschien als deze, een
afscheidsmaal aanrichtte voor zijn vrienden en de straten voor de laatste maal deed
schallen van zijn lied.
Beneden ons in de steenwand, waarop ons Albergo gegrondvest staat, klinken de
zeurende tonen van een harmonica die ons weemoedig maken; die ons een beetje
mededelen van de weemoed, waarin Franciscus moet hebben rondgedoold, voordat
zich definitief de breuk in zijn leven voltrok.
En andermaal slaan wij het libretto open, waarvan de Franse Zwitser Aguet de
zinrijke paradoxen grotendeels aan Chesterton ontleende en lezen: ‘Franciscus heeft
de stad verlaten en ruitert doelloos. Met losse teugel gaat stapvoets zijn paard.
Doelloos? Wie weet! Zijn dromen vergezellen hem, terwijl hij met zorg zich afvraagt
of het geen hersenschimmen zijn, even leeg als de weg die hij heeft ingeslagen...
Wat betekent dat geluid, daar van tegen elkander klepperende plankjes? Een melaatse,
met zijn ratel! Zoon van Pietro di Bernardone, het is uw vrees zelf, die u daar tegemoet
komt: een vrees die van binnen komt en niet van buiten, ofschoon ze wit en
afschuwelijk voor u opdoemt in het licht der zon. Dit is de enige keer in de felle vaart
van uw leven, dat gij versteent. Wat gij daar ziet naderen zijn niet de lansen en
banieren van Perugia, noch de zwaarden, die zich kruisen om de kroon van Sicilië,
maar de Dood met zijn schubben en puisten... Nu sta je vóór hem. Ik weet het: tussen
onstuimigheid en versteendheid ken jij geen verschil... Heer! Je springt van je paard
en werpt je op je eigen verschrikking en drukt ze in de armen... Francesco, mijn
welbehagen, jij hebt God verhoord!... Maar gij, mijne edele dames en vroede heren,
die met alle respect gesproken, vermoedelijk allemaal even alledaags en zelfzuchtig
zijt: kunt gij het vatten, dat God een ding en een mens breekt om ze nieuw te maken?
Intussen staat Franciscus moraliter totaal ontbeend. Wat te doen? Spelen? Drinken?
Bidden? Het valt u misschien tegen, maar hij bidt. Tussen stenen, even brokkelig als
zijn wezen, ligt hij daar op zijn knieën voor een beschimmeld kruisbeeld in Assisië's
oudste heiligdom: de kerk van San Damiano en bidt. En verstaat...’
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In de ban van Sint Clara
HET was op een Paaszaterdag tegen de avond. Een uur geleden waren wij op vacantie
thuis gekomen en, verliefd op klokken zoals wij nu eenmaal waren, lagen wij aan
de oever van de Maas in het gras en luisterden naar het zwaar en solemneel gebeier
van de Sint Christoffeltoren aan de overzijde der rivier...
Dit was de fictie. In waarheid lagen wij te bed in Albergo Giotto en hct had nogal
voeten in de aarde vóór wij het over een en ander met onszelf eens werden. Pas toen
wij de vensterluiken wijd hadden opengeworpen en tegelijk met een machtige vlaag
zon, de klokken van Assisië, van overal aanwaaiend, de kamer vulden, hervonden
wij ons voorgoed en verdronk meteen de droom in een nog schonere, nog meer
begerenswaardige werkelijkheid.
Sindsdien zijn de sonore stemmen geen ogenblik uit de lucht; want als de stad heel
even is uitgezongen, valt ginder de vlakte weer in. Als nieuwgeschapen ligt deze,
zover men kijken kan, te stralen onder een wolkloze, windloze hemel en het lover
der olijfbomen en oleanders aan de voet van de Monte Subasio blikkert metaalachtig
in een feestelijk zonlicht. De onheilspellende regenschermen waarmede de landlieden,
die niets zozeer te duchten schijnen als regen, gisteren nog overal langs wegen en
paden trokken of parmantig op hun muilezels zaten, zijn uit het landschap verdwenen.
De weerkundige koekoek, die wij gisteravond laat nog op zijn luidst in de bossen
rond de Carceri hoorden roepen, heeft het ditmaal mis gehad.
In alle vroegte hebben wij, bijgestaan door een gedienstige kosteresse, wier edele
maar doodvermoeide gelaatstrekken wij niet gauw zullen vergeten, de Mis gelezen
in de crypte der Santa Chiara; bij het sneeuwwit praalbed, waarop de Heilige Clara,
even luisterrijk als het Doornroosje onzer verbeelding, voor de eeuwen ligt opgebaard
in een schrijn van bergkristal. Zij heeft niets van een graf deze wijdingsvolle, wit en
warm glanzende slaapkamer, waarin de verering der levenden haar als een
koningsdochter te rusten heeft gelegd. Die alleen maar de vreemde weelde van een
harde strozak en een grof en grauw habijt wilde smaken, slaapt nu in een gewaad
van goudbrokaat en aan het verstorven verleden van deze halsstarrige handhaafster
van het franciscaans ideaal hou-
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den hier alleen nog maar de zwarte sluier en het boek van haar heilige Regel, dat zij
aan haar hart klemt, de herinnering wakker.
Een vaas levende lelies waakt aan haar spitse voeten en het warmglanzende licht,
dat haar van alle kanten omschijnt, accentueert de verstrakte vrede van haar
terra-cotta-achtige gezichtje en verfrommelde handjes, waarvan het getuigenis van
velen vaststaat dat zij, jaren na het afsterven der Heilige in San Damiano, nog fris
aanvoelden en buigzaam als bloemen waren.
Door een getralied rondboogvenster tuurt men vanuit het halfduister der crypte
als in een oven waarin alles brandt en niets verteert. En waarin Santa Chiara de laatste
bazuinstoot wacht die de rotsen zal doen splijten, terwijl de geslachten, de ontelbare
naamlozen, eerbiedig, voetje voor voetje aan haar voorbijschuifelen en vanachter
stoere slotmuren en ijzeren hekken de psalmodie van haar geestelijke dochters, die
als burchtvrouwen onverdroten haar banier hooghouden, voortklinkt en als met
windstoten uit een ander leven de ruimte doorruist.
Ook wij sluiten ons aan bij de onafgebroken rij der vereerders en schuifelen
naderbij. Vóór ons gaat een meisje van het land met de koele geur van jong loof in
de kleren en de zware schoenen grauw van het stof der wegen. Zij knielt neer en
talmt. Rustig wachten wij onze beurt af, maar voor zij zich opricht, merken wij, dat
zij schielijk met een zakdoek de knielbank schoonveegt die zij bevochtigd heeft met
haar tranen.
Als wij aan onze devotie voldaan hebben, vinden wij een aan de Santa Chiara
verbonden Franciscaan, een man van fijne smaak en beschaving naar ons spoedig
blijken zou, onmiddellijk bereid, ons de verdere merkwaardigheden van kerk en
klooster te tonen.
De kerk is, om van haar edele stijlkwaliteiten niet te spreken, een ernstig en rustig
gebouw; voornaam in zijn eenvoud. Alleen de kruisbeuken en het koor zijn sober
met enkele voortreffelijke wandschilderingen versierd en, in tegenstelling met de
Santa Maria degli Angeli bijvoorbeeld die met haar renaissancistische allures ook
de heilige bombarie der romeinse basilica's heeft overgenomen, lijdt zij nergens aan
overlading en symboliseert zij, bewust of onbewust, het armoede-ideaal van de
Heilige wier naam zij draagt en die in haar crypte slaapt.
Vrij hangend boven het hoogaltaar boeit een groot, geschilderd
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kruisbeeld het oog. Het is een vrije, meer bewogen, met meesterlijke hand
vervaardigde copie van het byzantijnse kruisbeeld dat in San Damiano tot Franciscus
sprak: ‘Ziet gij niet dat mijn huis in puin valt, Franciscus? - Ga en herstel het voor
mij’ en dat in de Santa Chiara, in een zijkapel, te bezichtigen valt.
Deze capella, die het hart van kerk en klooster genoemd mag worden, is
merkwaardig, zowel wegens haar ouderdom als om de schatten en herinneringen die
zij bewaart. Ten tijde van Franciscus was zij een bij een ziekenhuis behorend bedehuis,
aan Sint Joris toegewijd, waar, voor zover het niet voor de heilige diensten gebruikt
werd, kinderen in het A.B.C. onderwezen werden.
Het zoontje van de lakenkoopman Bernardone leerde er lezen en schrijven; later
hoorde Clara er de Heraut van God prediken en na zijn zalig afsterven in Portioncula
lag Franciscus er vier jaren begraven. In dit kerkje tenslotte was het dat hij, op 16
Juli 1228, twee jaren na zijn dood, door paus Gregorius IX werd gecanoniseerd.
De wijze, waarop zij in het bezit der Clarissen kwam, is een geschiedenis apart;
een geschiedenis van loven en bieden, van smeken en dreigen tussen de zusters en
de canonici van de San Rufino aan wie het kerkje toebehoorde en die tenslotte voor
de aandrang der monialen zwichten moesten, toen paus Alexander IV zich in eigen
persoon in het geding kwam mengen en, om aan het onverzoenlijke geharrewar een
einde te maken, de weigerachtige eigenaars in de ban moest slaan.
Ofschoon de wijze, waarop de vrome ruzie rond de San Georgio en zijn bijbehorend
hospitaal gevoerd en uitgevochten geworden is, niets hartverheffends biedt, is de
procedure enigszins begrijpelijk als men bedenkt, dat de Heilige Clara er reeds
begraven lag en haar zusters - bovendien naar een geschiktere huisvesting, dan San
Damiano haar bieden kon, uitziende - onweerstaanbaar getrokken werden er de wacht
te gaan innemen rond moeders graf.
‘Zij, die in Franciscus' voetstappen getreden was gedurende haar leven, heeft hem
ook in de dood gevolgd’, zo licht een pieuze inscriptie, dicht bij de spelonk waar het
lichaam van de Poverello gerust heeft, ons in. In de linker zijwand van het kerkje
worden, in door ijzeren traliehekken van de buitenwereld afgesloten nissen, de
kloosterschatten - allemaal aan Franciscus en Clara toebehoord
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hebbende voorwerpen - bewaard. En terwijl wij ons om beurten en soms tegelijkertijd:
van buitenaf door een begeesterde Franciscaan en van binnen uit door een niet minder
ijverige oude kloosterzuster, laten beleren, gaan wij rustig één voor één de kostbare
en door het gebruik geheiligde voorwerpen na en lukt het ons, bij de genade van de
onder haar neergeslagen sluier verborgen oude Clarisse, zelfs even het vermaarde,
door Broeder Leone voor Franciscus geschreven, brevier in de handen te mogen
nemen en ons van dichtbij van het voortreffelijke schrijftalent van Franciscus' liefste
gezel te overtuigen.
Het is hier, zo voelen wij, met al deze scrupuleus bijeengegaarde en bewaarde
schatten, een beetje anders dan met het speeltuig van de kleine Theresia van Lisieux,
waardoor Henri Borel zich vertederen liet. De ondergrond van deze dingen, de
gevoelswaarde ervan, is een harde bijna ruige ernst die geen enkele aanleiding biedt
tot sentimentaliteit, doch integendeel in staat is degene, die erdoor aangevaren is,
ervan te genezen. Want al deze en, wij zouden haast zeggen, vooral die aan een zo
ontroerende verschijning als Santa Chiara toebehoord hebbende of met haar in
betrekking gestaan hebbende voorwerpen, hebben een mannelijke historie.
Men kan bijvoorbeeld stilstaan bij het tederste van al het vergaarde, bij de lokken
van het meisje Clara en zich een avond. in Assisië te binnen roepen, dat de stad
opnieuw op stelten kwam te staan; nu om een jong en adellijk en zeer schoon meisje
dat, op het getrompetter van een dwaallicht, waarvoor Francesco di Bernardone toen
nog veelal gehouden werd, haar ouderlijk huis ontvlucht om zich, niet blasé, niet
levensmoede, niet tot in haar vingertoppen decadent, maar springlevend, in de armen
te werpen van een ideaal waarvan haar raadgevers, waaronder kardinalen en pausen,
niet ophielden haar vóór te houden dat het, zelfs voor een man, on-menselijk was.
Hoezeer dezen zich in de vrouw en in dat ideaal vergist hebben, daarvan leggen
mede deze voorwerpen stuk voor stuk - zowel de sloffen die zij voor Franciscus
naaide, toen de wondmalen in zijn voeten hem het gaan en staan haast onmogelijk
maakten, als het arme tafelblad, waarop Santa Chiara schreef en at toen zij krank te
bed lag - getuigenis af.
Daar zijn, naast vele andere kostbare herinneringsschatten aan
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de geestelijke vader en dochter, zoals gewaden, koorden en boetegordels, de windsels
en het pluksel voor de medicamenten, die Clara bereidde om de smarten van de
gestigmatiseerde te lenigen; daar is het hoofd van Sint Agnes, Santa Chiara's zuster,
de staf van Franciscus, het kruis van de abdis van San Damiano en de door Innocentius
IV aan haar verstrekte bulla: het pauselijk document, waarin de Regel der evangelische
Armoede sine glossa tenslotte zegeviert over alle bedenkselen. En daar is ook de
tuniek, waarmede bisschop Guido de naakte zoon van de rijke lakenkoopman kleedde.
En andermaal stellen wij ons het rumoer voor in de straatjes, het binnenkamers
gemompel voor en tegen, terwijl Pietro di Bernardone met woeste passen en met de
kleren van zijn zoon op de arm het bisschoppelijk paleis verlaat en zich een weg
baant naar zijn woning.
Bij die gelegenheid zal het misschien geweest zijn, dat in het hart - want zulke
dingen geschieden meestal in het hart - van Bernardo, een vroom en rijk man uit de
stad, een licht is opgegaan. Hij vroeg Franciscus ten eten, beproefde diens gezindheid
en sloot zich, na de getrouwe verberger van Gods geheimenissen ontdekt te hebben,
als eerste der twaalf volgelingen bij Franciscus aan.
‘Maar de eerste onder hen en de eerstgeborene zowel in de tijd als door zijn
uitzonderHjke heiligheid, was broeder Bernardus van Assisië’, verhalen de Fioretti:
dezelfde man, die op zijn sterfbed getuigde: ‘Voor geen duizend werelden een andere
Heer gediend te willen hebben dan Christus, de Gezegende.’

Verkenningstocht door de stad
DE eigenaar van hotel Giotto heeft ons gevraagd een goed woord te plaatsen over
zijn Albergo. Welnu dan, hier is het: het ontbijt is er voortreffelijk. Meer woorden
willen wij er niet aan verspillen. Het ontbijt is er voortreffelijk, de kamer rustig en
het uitzicht verrukkelijk. En dat is al veel! Want onveranderlijk vriendelijk en vredig
strekt zich hier de vallei van Umbrië voor ons uit met haar groene vlakken, met hier
en daar een pluk cypressen bij een kerkhofmuur en met, tegen de blauwe dampen
van de horizon, het panorama van haar heuvels, de rug gekromd als katten die men
streelt.
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Beneden ons, tussen de olijfbomen, braakt echter een uur lang nu al een boer in boze
verwensingen zijn gal uit op een os die, verstandiger dan zijn meester, blijkbaar de
rust weigert te Schenden van de Zevende Dag. Het tempeesten van de man onthutst
ons niet weinig in een land, waar een groot deel der mannen juist zijn werkdag tot
een Zondag zoekt te maken en in een stad, zo stil en solemneel als Assisië op deze
Zondagmorgen is.
Er zijn er - mensen bedoelen wij - die nooit wijzer worden. En onwillekeurig
construeert zich in ons binnenste de preek, die San Francesco gehouden zou hebben
voor de os. In deze preek zou hij de dieren in bescherming hebben genomen tegen
de ergernissen; hij zou de lediggangers hoffelijk beschaamd hebben en hij zou,
overigens met de hem eigen deernis, niet alleen de Zondagschennende landman de
oren gewassen hebben, doch ook de man die wij, op onze weg naar de Santa Chiara,
tafels zagen beitsen op straat en de smid, die elders driftig op zijn aambeeld stond
te turven.
Na onze Mis zijn wij erop uitgetrokken om de stad te verkennen die wij gisteren
links hebben laten liggen, omdat wij het toen méér gezocht hebben tussen de bedeesde
geuren van de blauwe viooltjes, het bospad op naar de Carceri. De twee voornaamste,
een tiental meters boven elkander gelegen en door bredere of smallere maar overal
even verrassende trappenstraatjes, met elkaar verbonden hoofdstraten volgend, hebben
wij haar van Oost naar West, van de Santa Chiara naar het Sagro Convento en vandaar
weer in oostelijke richting tot op haar kleine maar bekoorlijke Piazza Nuova
doorkruist; doorzigzagd, juister gezegd.
Bedwelmd door de geur van koffie die ons uit de wijdopen trattoria's tegenwaaide,
hebben wij ons tenslotte op de Piazza Communale neergelaten in een rieten zetel,
een espresso besteld en de naïeve drukte, het gaan en staan en gebaren der stedelingen
aangezien, met recht vóór ons het beroemde Minervatempeltje met de van ouderdom
bijna goud geworden zuilen; de monumentale preekstoel, van waaraf Sint Bernardus
de kruistocht predikte, aan onze linker-, de feestelijk sproeiende fontana aan onze
rechterhand. En met overal - op de kroonlijst van het stadhuis, tussen de voeten der
voorbijgangers en op het hoofd van een kind - de trippelende roekoeënde duiven.
Opvallend is het groot aantal geestelijken, regulieren en secu-
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lieren, die men in een kwartier tijd ziet passeren en de gemoedelijkheid waarmede
zij zich met de leken onderhouden. Van onder haar kappen van iedere snit zien de
kloosterzusters hier vrij en vrank de wereld in en missen ten enen male de bedeesd
neergeslagen ogen van die bij ons. Doch wie zal er deze dochters van San Francesco
om laken dat zij zich in het huis haars vaders als kinderen gedragen?
Bovendien staan al die heiligen ook voor háár op wacht op de hoeken der straten
en heeft zo menig huis zich ook voor haar met een vrome muurschildering versierd.
Deze civitas sancta, civitas sanctorum is niet alleen om haar vele kloosters en
heiligdommen een kloosterlijke stad; zij is doorwierookt van wijding en daar doen
zelfs de pralende winkelpanden die zij rijk is, niets aan af.
Men loopt door haar straten als door de gangen van een klooster en van elke tien
mensen die passeren, kan men zeker zijn dat zij allen - zelfs de Zondagschenners Sint Franciscus in hun hart en minstens de helft ervan zijn naam op de lippen dragen.
Assisië is een ernstige en een buitengewoon zindelijke stad. Daarbij is zij, ondanks
haar nors uiterlijk op het eerste gezicht, de vriendelijkheid zelf. Men moet haar
ontdekken onder haar roestachtig masker waarmee de eeuwen haar overtrokken. Uit
de Monte Subasio geboren is zij, bij nader toezien, van een warm en vibrerend rose
dat haar, heel anders dan het kattegrauwe Foligno en het grimmige Trevi bijvoorbeeld,
iets goedigs geeft; een innerlijke charme.
Hier alleen was het, dunkt ons, dat de milde Franciscus, geheel en al van zijn aarde
en van zijn stad, voor de hemel kon geboren worden. Met God als een grote onrust
in hem; in deze adelaar, die de toppen zocht; in deze kluizenaar der spelonken; in
deze trekker langs de ezelspaden over de bergen; in deze symbolenduider met zijn
eerbied voor alle leven; in deze lofzanger van Frate Sole.
Hier, in deze stad, onder deze mensen, was het dat hij met succes zijn wonderlijke
strapatsen van Joculator Dei kon uitvoeren; dat hij, mild en van een vibrerend rose,
warm kon lopen voor éne - maar dan ook alles overheersende - idee waardoor hij,
zo niet de wereld op haar kop, dan toch de zielen naar het Licht der Lichten keerde.
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Vriendelijk is deze stad vanaf de ernstige romaanse façade van de San Rufino, de
kathedraal, die zich met trossen natuurbloemen en margrieten heeft getooid, tot het
kleinste lapje grond tussen de opeengestapelde huizenblokken toe waar overal nog
een blauwe regen of een rozelaar gehuwd staat aan een vijgeboom of wingerd.
Overal bloeien de gele en violette irissen in overvloed en geuren de jasmijnen; en
wie niet in staat is een smeedijzeren draak met lamp boven zijn deuringang aan te
brengen, hangt er in ijzeren ringen zijn aarden potten en kweekt er zijn bloemen.
De winkels puilen uit van inheemse producten. Voortbrengselen van
edelsmeedkunst en pottenbakkerswerk voornamelijk, die altijd verantwoord zijn;
wat vormgeving en kleur aangaat van goede smaak getuigen en niet zelden een meer
dan gewone artistieke begaafdheid verraden.
De vrouwen laten zich ndet onbetuigd en brengen kant en keurig verzorgd handwerk
met, voor een vreemdeling zeker, originele motieven aan de markt, - maar vanwege
de dollars, waarop gespeculeerd wordt, alles even schromelijk duur. Hotels zijn er
nog weinig; café's in onze zin zo goed als geen; pensions komen er steeds meer. Hier
en daar, in kelderachtige vooronders ondergebracht en op de meest primitieve wijze
ingericht met een paar banken en kleurige reclameplaten van Coca-Cola tegen de
muur, zijn er gelegenheden waar men zittend of staand zijn dorst kan lessen aan de
vers van het vat getapte rode of witte streekwijn. Dronken lieden komt men nergens
tegen. Wel mannen met rood tot blauw aangelopen gezichten van de wijn waarvan
zij de kleur aannamen en niet enkel door zich erin te spiegelen.
Zo zagen wij op deze Zondagmorgen Assisië: zijn straten en straatjes; zijn
bisschoppelijk paleis; zijn groot seminarie; zijn van welvaart en weelde sprekende
patriciërshuizen uit de goede oude tijd: gebouwen van soms vermetele constructie;
zijn krotten en zijn mensen. Dicht bij de kerk, die de Spaanse koningen aan de
nagedachtenis van Franciscus wijdden op de plaats waar zich zijn jeugd heeft
afgespeeld, hebben wij even stil gestaan voor de in een sobere devotiekapel
getransformeerde ezelstal, waar Donna Pia haar kind, waarvan zij immers in weelde
niet bevallen kon, ter wereld zou hebben gebracht. De kerk zelf is een met allemaal
even hinderlijke prullaria volgestouwd, van buiten niet onharmonisch gebouw
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dat weinig verheffends te bieden heeft. Maar als men bij de monniken aanklopt, kan
men een blik werpen in een gedeelte van Franciscus' ouderlijke woning en zich de
sleutel verwerven van het bek dat toegang geeft tot het onmenselijke hol, waar de
Joculator Dei, door zijn vader hardhandig van de straat gesleurd, een tijdlang zat
opgeborgen. Vandaar gaande, zijn wij op goed geluk een ezeltrap afgedaald, door
twee drie huizen waar het naar knoflook rook op de zolder van een touwslager tereclît
gekomen en verder zonder ongelukken, met onze haardos vol spinnewebben, weer
in Albergo Giotto beland.
Op onze kamer gekomen bleek het ons, dat de ploegende boer aan de voet van de
heuvel inmiddels was uitgetempeest; zodat alleen de kinderstemmen uit het ghetto
nog maar wedijverden met de krekels...

Bij het graf van Sint Franciscus
IEDEREEN houdt zijn siësta. Zelfs de gerucht- en stofmakende vespa's hebben
opgehouden door de straten te razen. Alleen kinderen en krekels houden er de moed
nog in. En wìj een beetje. Méér dan de overgave aan een verkwikkende slaap op dit
middaguur lokt ons, van verre reeds herhaaldelijk in deze hoofdstukken aangeduid,
het Sagro Convento met zijn drie boven elkaar gebouwde of liever, zo natuurlijk als
bloemen uit hun bladschachten opgeschoten, kerken: de nagenoeg zakduistere crypte
met het graf van Franciscus; de bij vol zonlicht nog in 't halfduister gehulde
benedenkerk en de vriendelijke lichte bovenkerk met, op haar zijwanden het in
epische stijl en kleurrijke barokke taferelen door leerlingen van Giotto geschilderde
leven van Sint Franciscus.
Zo zijn wij dan, een paar honderd meter van ons albergo, het door de zon
geblakerde, links en rechts door loggia's geflankeerde voorplein van kerk en convento
opgegaan en hebben wij, na aan de poort van broeder Elias' kloosterburcht te hebben
aangebeld, in het voorbijgaan een zwarte monnik om de gunst verzocht de volgende
morgen bij de sarcofaag van il Serafico Padre San Francesco te mogen celebreren.
In aangenaam alleenzijn hebben wij ons daarna, rechts van de kloosterpoort, de
indrukwekkende, nog naar vervlogen wierook geurende benedenkerk in begeven en,
na in het
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hoogkoor (voorzover ons dat mogelijk was) de schijnbaar alleen met bruine okers
door Giotto geschilderde episoden uit Franciscus' leven te hebben ontcijferd, zijn
wij afgedaald in de crypte. Met handen en voeten tastend en ons nu en dan met een
lucifer behelpend, hebben wij ons, langs de plaats waar mede ‘broeder’ Giacoma di
Settisoli in de rotswand slaapt, tenslotte terecht bevonden voor de met ijzer
ompantserde, drie meter hoge stenen voet waarop, in een met brede ijzeren riemen
verzegelde travertijnstenen sarcofaag, de overblijfselen van de Poverello rusten.
Daar is het dan dat, na jaren en jaren onvindbaar te zijn geweest en onder stenen
bedolven te hebben gezeten, zijn lichaam zijn plaats heeft ingenomen: een ereplaats,
dat voegen wij eraan toe; want volkomen beantwoordend aan de armoede en de
eenvoud die hem zo dierbaar waren.
Wanneer onze ogen enigszins gewend zijn aan het donker en het licht, dat vanuit
de benedenkerk door een rooster spaarzaam neervalt, ons nog een weinig te hulp
komt, ontdekken wij dat in de vier zijwanden rond het door acht altaren omgeven
mausoleum van hun serafijnse vader, vier van zijn liefste en trouwste gezellen
broederlijk de slaap der rechtvaardigen slapen. Bij de vlam van een lucifer weer
ontwaren wij in de nissen ingebeiteld hun namen: Masseo, Rufino, Angelo en Leone.
In een zijkapel, waarin wij ons even terug willen trekken, botsen wij domweg
tegeneen harmonium op en schrikken wij van het lawaai dat we oproepen in deze
stilte, diep als een eeuwige slaap. Meteen treedt ergens uit een verborgen hoek, waar
hij zijn meditatie deed, een monnik te voorschijn die een lamp aansteekt en zich dan
verwijdert.
Met de heilige slapers alleen, zeggen wij nu nog eens zachtjes één voor één hun
namen en verschijnen zij voor onze geest in de gestalten die wij ons van ieder van
hen gedroomd hebben: gestalten die, naar het ons voorkomt, voldoende authenticiteit
ontlenen aan de uiterlijke en innerlijke karakteristieken welke hun geschiedschrijvers
ons van hen nalieten.
Dan slaan wij, niet omdat wij hun historische waarde zo hoog aanslaan, de ‘Fioretti’
openbij het eerste Kapittel en, staande onder de lamp, lezen wij - alleen maar om ons
te koesteren aan de weldoende menselijkheid die er van de vrome regelen uitgaat -:
‘Tot
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lof en glorie van Onze Heer Jezus Christus en van de allerheiligste vader Franciscus!
Hier worden enige merkwaardigheden beschreven omtrent de zalige Franciscus en
zijn gezellen en enige van hun wonderbare handelingen, die in zijn
levensbeschrijvingen niet zijn opgenomen en die toch zeer nuttig en stichtend zijn.
Eerst en vooral dan moet men weten, dat onze zalige vader Franciscus in al zijn
handelingen aan Christus gelijkvormig was. Want zoals Christus, de Gezegende, bij
het begin van Zijn prediking Zich twaalf Apostelen verkoos, die alles in de steek
lieten, zo had ook de zalige Franciscus twaalf uitverkoren gezellen die de allerhoogste
armoede verkozen. En gelijk één der twaalf Apostelen zich verhing, zo verhing zich
ook één dier gezellen, broeder Johannes van Capella met name. En zoals de Apostelen
een voorwerp van bewondering waren voor de hele wereld en vervuld van de Heilige
Geest, zo waren ook deze heilige gezellen van de zalige Franciscus mensen van zo
grote volmaaktheid, dat de wereld sinds de tijden der Apostelen hun gelijken niet
meer heeft aanschouwd. Want een hunner werd opgenomen tot in de derde hemel;
één werd als Isaias door een Engel met een gloeiende kool op de mond gebrand; één
sprak met God als een vriend met een vriend; een allerzuiverste maagd; één vloog
naar de lichten der Goddelijke Wijsheid op als een adelaar; een zeer nederig man,
die de meest duistere Schriftuurplaatsen verklaarde; één werd geheiligd door de Heer
en heilig verklaard in de hemel terwijl hij nog leefde in deze wereld; een edelman
uit Assisië, een man van hoogste trouw aan Christus...’
Bij deze evocatie van allemaal even uitzonderlijke zielen, welke echter gezien
moet worden in de tijd en de omstandigheden waarin zij werd aangestemd - in een
heel aparte conjunctuur derhalve - en waaraan een heilige overdrijving door de strenge
observanten uit de Marken niet vreemd is, valt het beeld dat ons door hen van de
geleerde Cortonees, broeder Elias, wordt opgehangen volkomen uit de toon. Want
als iemand het die Fioretti-dichters heeft aangedaan, dan zeker deze
broeder-ondernemer en vermoedelijke ontwerper van het misschien meest imposante
gebouwencomplex dat het franciscaanse genie heeft voortgebracht.
Wilt gij dan ook een allesbehalve flatteus portret van hem, lees dan onder meer
het derde kapittel uit de ‘Fioretti’ of, beter nog uit aanhangsel II, het twee en
zeventigste: ‘Hoe de val van broeder
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Elias aan de heilige Franciscus geopenbaard werd en over het krachtdadig gebed van
de heilige Franciscus voor dezelfde Elias toen deze van God vergiffenis verlangde’,
maar vergeet dan niet dat het portret eenzijdig en dus misleidend is.
Vele van die schijnbaar zo onschuldige ‘Bloemekens’ zitten vol stekels of verbergen
onder hun charmant en argeloos uiterlijk een vinnig venijn. Eerder dan een bent van
gemelijke knorrepotten, waarvoor ze wel eens versleten worden, waren hun uitvinders
en schrijvers strijdbare mannen die hun wapens te kiezen en te slijpen wisten, doch
die in hun strijd voor het oorspronkelijk franciscanisme en de door hen voorgestane
heilige observantie - er zijn om geringere belangen bloediger twisten onder religieuzen
geleverd - in de mensen die zij ten tonele voerden slechts engelen en duivelen zagen;
wezens, welke dan ook óf hun volle verering óf hun volle verachting hadden.
Precies als in de hemelstrijd tussen goede en boze geesten - een kamp die hen voor
hun visionnaire geest moet hebben gestaan - bestonden er voor hen geen
middengroepen, geen middenweg, en kan er bij hen van enige matiging geen sprake
zijn. Met deze dingen voor ogen nu kan men, mede op grond van de meer
geschiedkundige feiten die er omtrent de geniale bouwmeester van het Sagro Convento
bekend zijn, tot verscheidene conclusies komen over de man die, volgens de radicale
observanten, het ideaal van Franciscus verwrongen en verraden heeft en volgens
anderen zijn levenswerk heeft gered en gestabiliseerd. Men kan weinig waardering
koesteren voor de manieren, waarop de vierkante practicus het franciscanisme pasklaar
heeft zoeken te maken voor de langzaam overheersende middelmaat en toch begrip
opbrengen voor het doorzicht waarmee hij de jonge vurige wijn met precies zoveel
water wist te vermengen dat deze, zonder de sacrosancte burger het hoofd te doen
verliezen, de gemiddelde monnik tot een levensdrank kon strekken.
Men kan, met Paul Sabatier, geen goed woord voor hem over hebben, wat zeker
niet aangaat; men kan hem met Jörgensen en anderen, allemaal puttend uit nagenoeg
dezelfde bronnen, een min of meer eervol grafschrift wijden; men kan hem met een
father Cuthbert en een Fidentius van de Borne op vele punten proberen te rehabiliteren
- en wat kan men met hem al niet? Men zou hem
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misschien zelfs een ogenblik los kunnen maken van de grote ideeën waartoe hij zich
in jeugdige voortvarende ijver liet bekoren en zich afvragen of hij er dan, in welke
andere geestelijke of wereldlijke functie ook, zonder kleerscheuren was afgekomen.
Het liefste in ieder geval zou men de geboren jurist en geslepen diplomaat, die vol
was van dat onvolprezen gezond verstand dat de Kerk in reserve houdt en nu en dan
in het geweer roept tegen de onbegrijpelijke en wel eens levensgevaarlijke strapatsen
van haar heiligen, hebben zien capituleren voor een kleine zieke arme man die, terwijl
de zijnen zich reeds om zijn nalatenschap als leeuwen te lijf gaan, zich telkens en
telkens boven de dampen der aarde terugtrekt om te mediteren en ‘hoemeer hij
mediteert, hoemeer gelijk krijgt van God’.
Men kan dus op verscheiden wijze oordelen over broeder Elias; maar nogmaals:
wat een formidabele man moet deze, misschien al te ijverzuchtige, misschien
roemzuchtige ministergeneraal der Minderbroeders geweest zijn om een Graalburcht
als het Sagro Convento - voorzeker door de pauselijke Curie en een aanzienlijk deel
van zijn medebroeders geruggesteund - met tenkostelegging van enorme finantiële
middelen in een fabuleus kort tijdsbestek uit de grond te stampen en ze met rijke
kunstschatten uit te dossen bovendien!
Maar anderszins ook weer zal men niet gemakkelijk om het volgende, wat duidelijk
een zinspeling op broeder Elias inhoudt, heen kunnen: ‘En zie, daar was er één, die
geheel vol zorgen zat en opging in het meten en oprichten van al te kostbare en grote
gebouwen’. Maar de Heilige Franciscus beweerde, dat deze evenmin als die ander,
die hij ‘met een grote vracht van overtollige en kostbare boeken beladen’ zag, tot
zijn orde behoorde. En ook zal men in hetzelfde verband niet doof kunnen blijven
voor de verzuchting van de Poverello: ‘In zover de broeders afwijken van de armoede,
zal de wereld hen ontwijken; en zij zullen zoeken, sprak hij, en niet vinden!’
Dat het de heilige ordestichter niet voor de wind ging met al zijn broeders, van
wier overstelpende aanwas o.a. het beroemde mattenkapittel getuigt, verneemt men
uit het beklag dat Christus Zich bij broeder Leo maakte: ‘Eens sprak Christus tot
broeder Leo, de gezel van de heilige Franciscus: ‘Ik heb over de broeders te
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klagen.’ Waarover? vroeg broeder Leo. ‘Over drie dingen’, zei Christus, ‘namelijk
dat zij de weldaden niet erkennen, die Ik hun bewezen heb en die Ik hun, zoals Gij
weet, nog iedere dag bewijs, ofschoon zij zaaien noch maaien; en omdat zij de hele
dag morren en lui zijn en omdat zij dikwijls onder elkander twisten en zich niet met
elkaar verzoenen en het onrecht niet vergeven dat hun wordt aangedaan.’
En zou dit alles - alle tegenkantingen en teleurstellingen en het weerzinwekkend
gemarchandeer met zijn diepste intenties die de Poverello als een verlichting van
Boven waren toegekomen - niet mede de reden geweest zijn van zijn telkens opnieuw
weer vluchten tussen de rotsen, ver weg van zijn ontgoochelingen, ver weg van de
mensen; met enkele verknochte getrouwen slechts tot gezelschap?
Met vier van zijn meest ideële en vurige volgelingen tot gezelschap, slaapt de
Kleine Arme daar en liggen zijn povere lichamelijke resten aan de grondslag van
broeder Elias' kerkenstad die zijn naam draagt.
En niet zonder ontroering valt ons daar plots te binnen wat wij in de bovenkerk
onder de Gekruisigde van Giunto Pisano lazen:
Jesu Christe pie,
Miserere precantis Eliae.

Op weg naar Portioncula
DE dag is reeds voor een goed deel gaan strijken; de bomen werpen al lange
schaduwen, maar het zonlicht scheert nog goudglanzend over de tarwevelden rechts
en links van de weg die ons vanuit Assisië lijnrecht, met de koepel van de basilica
in het verschiet, naar Santa Maria degli Angeli voert. Intussen lezen wij uit de Fioretti:
‘Hoe broeder Jacobus van Massa al de minderbroeders van de hele wereld zag in het
visioen van een wonderbare Boom, en hoe hij van iedere broeder de deugden en de
verdiensten en de zonden kende’ en lopen wij in onszelf te dubben over ‘de geweldige
storm die opstak tegen de Boom, aan wiens stam broeder Joannes van Parma zich
ging verschuilen voor broeder Bonaventura die, met ijzeren klauwen scherp als de
bladen van een haar-schaar, broeder Joannes te lijf wilde’.
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Wie het ontstaan en de fenomenale ontwikkeling der Minderbroedersorde nagaat en
daarbij geconfronteerd wordtmet de ziekten die zij, nog in haar kinderschoenen
staande, doormaakte, komt met alle bewondering en verering voor de begenadigde
geest van haar stichter (en tot een zekere ontlasting van een bezadigde geest als die
van broeder Elias) tot een paar - zo menen wij - voorzichtige conclusies die het al te
menselijke in de Godsman Franciscus belichten en ons iets meer doen begrijpen van
de tragiek in zijn leven, zonder welke immers geen enkele grootheid en derhalve ook
geen heiligheid bestaanbaar is.
In het kort samengevat zouden deze conclusies dan ongeveer hierop neerkomen,
dat de man ‘die hoemeer hij mediteerde hoemeer hij door God in zijn zending
bevestigd werd’, ten aanzien van de stichting welke hij in het leven geroepen had,
het moment gemist heeft waarop, bij al het providentiële ervan, het menselijke zich
erin op de voorgrond drong.
Dat hij, ‘voor wie het een lust was eenzame plaatsen te vinden waar hij zich aan
de beschouwing kon overgeven’, mede als gevolg hiervan zijn werk niet strak genoeg
in handen gehouden heeft, mag als vaststaand beschouwd worden evenals het feit,
dat zijn taak hem - Gods water over Gods akker latende vloeien en niet de nodige
selectie bij de aanname van nieuwe leden toepassend welke voorzichtigheidshalve
geboden was - hopeloos over het hoofd is gegroeid. Over het bedroevend resultaat
van dit, weliswaar verstaanbaar doch in feite onhandig beheer, waarbij het wilde
hout,het vruchtenhout van de Boom is gaan overwoekeren, behoeft zich dan ook
niemand te verwonderen. En zich verder nog illusies te maken aangaande de
stormachtige controversen die er daarmee in de schoot der orde zelf opgeroepen
werden en waarin geen verzoening, ook niet door een Sint Bonaventura, blijvend
meer te bewerkstelligen zou blijken, zou even kinderachtig zijn als de dramatiek van
gans dit proces te willen minimaliseren.
Dat de serafijnse kerkleraar Bonaventura zijn canonisatie niet te danken heeft aan
de fanatieke visionnairen van de Mark Ancona en de Valle Santa, die immers geen
enkele gelegenheid voorbij laten gaan om hun tegenstrevers in het schandblok te
kluisteren of hen als scheurmakers binnen de Orde uit te stoten, blijkt duidelijk uit
de woorden die zij Christus zelf in de mond durven leggen. ‘Ga,’
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laten zij Hem tot Franciscus zeggen, ‘ga en hak de klauwen van broeder Bonaventura,
waarmee hij broeder Joannes (van Parma) wil verscheuren, op die levende steen zó
af dat hij hem geen letsel doen kan!’ En minder direct en op de man af, doch even
ondubbelzinnig, geven zij van hun gezindheid jegens de Kerkleraar en van hun
geëxalteerde verwachtingen blijk, waar zij, hartstochtelijk de voetsporen van de Abt
van Fiore drukkend, profeteren: ‘Dat er nooit een Orde is hervormd op een wijze als
met deze Orde zal gebeuren; want de werking van de Heilige Geest zal ongeletterde
kinderen, eenvoudige verworpen en verachtelijke personen uitkiezen; en zonder
voorbeeld en zonder leraar, ja zelfs tegen de leer en de levenswijze der leraars in zal
de Geest van Christus degenen uitverkiezen die Hij met heilige vrees en met zuiverste
liefde voor Christus zal vervullen. En als Hij meerdere van dezulken op verschillende
plaatsen zal voortgebracht hebben, dan zal Hij hun een herder sturen en een leider
die geheel en al onschuldig is, geheel heilig en vergoddelijkt en aan Christus gelijk...’
De draad van onze gepeinzen wordt plotseling afgebroken door een monster van
louter kristal en nikkel dat rakelings langs ons zoeft en ons even de adem beneemt.
Een eind vóór ons, zien wij, lopend op viltjes, de schoenen aan een koordje op de
rug, de beide boerenkinderen die wij een klein uur geleden in een winkeltje zagen
staan aarzelen tussen haar dunne beursje en een met rood en goud op perkament
gecalligrafeerde Benedizione di San Francesco. Zij komen uit het land van de Fioretti,
van voorbij Borgo San Sepolchro, zoals zij ons toevertrouwd hebben, en zijn voor
de laatste maal van haar leven op stap. Tot in het diepste van haar wezen bewogen
door het tragisch einde van Maria Goretti wier heiligverklaring zij te Rome hebben
meegemaakt, zijn zij gekomen om zich - om met Fra Hugolino di Monte Giorgio te
spreken - ‘door een drievoudige schenking van gouden gehoorzaamheid, allerhoogste
armoede en zeer luisterrijke zuiverheid’ met de Orde van Sinte Clara, die niet enkel
van naam maar ook van leven klaarlichtende, te verloven en over een goed uurvalt
de kloosterpoort voorgoed achter hen in het slot.
Vanuit een kattebakje, op fietswielen achter een vespa gehaakt, wuiven twee dikke
vrolijke mannen ons hun ‘buona sera’ toe en stuiven, met een wolkje rozig stof achter
zich aan, voorbij. Bij
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de spoorweg, waar zij voor de slagbomen die dicht zijn stoppen moeten, halen wij
hen in en onmiddellijk bieden ze ons een ritje aan. Hoe gezellig hun voituurke er
ook uitziet, menen wij toch voor hun vriendschappelijk aanbod te moeten bedanken.
Anglese? roepen ze ons toe. Olandese! schreeuwen wij, zo hard als wij maar
kunnen tegen het gedaver van de aanstormende trein in, terug. En ook de
verstaanbaarheid van hun onbeheerste lofuitinaan het adres van onze ‘aanbiddelijke’
koningin Guilliana gaat in het gedruis van de passerende trein, tjokvol mensen met
allemaal gezichten als kinderen op kermis, verloren. Ten afscheid reiken ze beiden
ons, blijkbaar ontroerd, de hand; maar goed honderd meter verder, voor een achter
oleanders en cypressen schuilgaande osteria waar ze uitgestapt zijn, staan ze op ons
te wachten, de mannen, en zullen en moeten wij een glas wijn met hen drinken op
de gezondheid van onze (alweer) aanbiddelijke vorstin en de glorie van haar
koninkrijk. Natuurlijk bezwijken wij voor zoveel aandrang en dan bollen zich, tussen
de wijdopengespalkte vesten, parmantig twee mannenbuiken en stevenen zij ons
vóór naar een met stoelen geflankeerd ijzeren tafeltje onder de oleanders.
Terwijl zij om beurten ons een arm om de schouders leggen en niet ophouden ons
van aangezicht tot aangezicht hun amicale adem in het aanschijn te blazen, drinken
wij een ons niet onwelkom glas thee met een schijf citroen met hen en vernemen
intussen: hoe wij hun adres moeten noteren (wat wij dan ook maar doen); hoe zij de
schoonste kamer van hun huis voor ons in gereedheid zullen laten brengen en hoezeer
het hun een eer en een vreugde zal zijn ons te mogen herbergen, zolang wij maar
willen. Zo ernstig als het ons mogelijk is, turen wij hen in de glunderende maar
lichtelijk benevelde ogen en beloven wij hun het aanbod in overweging te nemen.
Om ons in edelmoedigheid niet geheel en al te laten overtreffen, bieden wij hun
op onze beurt een tractatie aan; maar kruipen meteen in onze schulp voor het
verfoeilijk kijken en het geweld waarmee de mannen zich met handen en voeten
tegen het aanbod verzetten.
Als de verontwaardiging gezakt is en het welmenen ons weer te overstelpen dreigt,
proberen wij het opnieuw; met een beroep ditmaal op San Francesco. En dan staan
zij plotseling als één man
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voor ons recht, legt de dikste van de twee - zeg maar Paolo! - ons de handen
bezwerend op de schouders en stamelt: ‘Broeder’. En samen laten zij, zich
knikkebollend gewonnen gevend, hun lichamen weer zwaar op de stoelen zakken.
Met ieder een nieuw vol glas vóór zich, laten wij hen, na ons verontschuldigd te
hebben, bijna neerslachtig achter.
Even later staan wij voor de Portioncula en, opziende naar het beeld dat Andrea
della Robbia van de Poverello boetseerde, horen wij plots in ons binnenste de driemaal
herhaalde verbaasde uitroep die Franciscus, eens uit het bos komend waar hij gebeden
had, daaromtrent uit de mond van broeder Masseo moet tegengeklonken hebben:
‘Hoe komt het toch? Hoe komt het toch? Hoe komt het toch?... De hele wereld schijnt
u na te lopen en allen zoeken u te zien, te horen en te gehoorzamen; ge zijt niet knap,
ge zijt niet geleerd en geen man van grote wijsheid ook; ge zijt niet van adel... hoe
komt het toch dat de hele wereld tot u komt?’ En ook het antwoord hierop, menen
wij uit de geestelijke trekken van Andrea della Robbia's Franciscus af te kunnen
lezen. Hier is het: ‘Toen de heilige Franciscus dit hoorde werd zijn hart van vreugde
vervuld en hij wendde zijn gelaat naar de hemel en bleef geruime tijd met zijn geest
naar God gericht. En toen hij weer tot zichzelf kwam, knielde hij neer en loofde en
dankte God in grote vurigheid van geest. Dan keerde hij zich tot broeder Masseo en
zei: Wilt gij weten hoe het komt? Wilt gij weten en goèd weten hoe het komt, dat de
hele wereld mij naloopt? Dit komt van de allerheiligste ogen van God die overal de
goeden en de slechten gadeslaan. En nu hebben die zalige en allerheiligste ogen
onder de slechten geen groter, geen dommer, geen verachtelijkèr zondaar gezien dan
mij om het wonderwerk te verrichten, dat Hij van plan is te verrichten, want het
dwaze der wereld en het onaanzienlijke en het verachtelijke en het zwakke der wereld
heeft God uitverkoren om de wijzen, de aanzienlijken, de groten en de sterken te
beschamen, opdat de verhevenheid der deugd uit God zou zijn en niet uit het schepsel
en opdat aan God alleen de eer en de glorie zou zijn in eeuwigheid.’
En hiermede, menen wij, staat de algehele, zeer zuivere, zeer oorspronkelijke, zeer
nederige Franciscus in levenden lijve voor ons en zijn tevens de diepste en edelste
intenties van Della Robbia's kunstwerk op sublieme wijze verwoord.
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Santa Maria degli Angeli
METEEN als wij door een der monumentale marmeren hoofdingangen de weidse
daglichte basilica met haar romeinse allures betreden trekt door een zijdeur een haast
onafzienbare rij van zwartgesluierde nonnen op houten trippen het koor der kerk
binnen waar, aan het pompeuze hoofdaltaar, een lof gecelebreerd gaat worden. Op
het welluidend geklingel ergens van een klokje komt ook de rondslenterende menigte
van met kodaks en verrekijkers gewapende toeristen of pelgrims - want wie zal ze
nog van elkaar onderscheiden? - van lieverlee tot rust en buigt ze de knieën; de
vrouwen hebben het hoofd met een sluier, een halsdoek of provisorisch met een
papieren mutsje bedekt. Na vluchtig een blik geworpen te hebben in de
Portionculakapel, die voor het altaar als een (maar bizonder luisterrijke) katafalk in
de immense ruimte van de basilica verdronken staat, nemen wij aan de epistelzijde
van het altaar de ons door een oude lekebroeder aangewezen plaats in bij de sterfcel
van de Poverello en volgen over de zwarte vloed van in aanbidding gebogen
nonnengestalten het avondlijk ceremonieel.
In een vierregelige kernspreuk vat het lekebroedertje later de betekenis van Santa
Maria degli Angeli voor ons samen:
Franciscus, Christo parens,
Hic humiliter incepit,
Hic virtuose profecit,
Hic feliciter perfecit.

Hier immers was het, vervolgt het broedertje ons aan de hand meetronend, dat de
zeer nederige Franciscus, na het kerkje van San Damiano reeds uit zijn verval te
hebben opgeraapt, op verzoek van Christus, de Gezegende, de hand sloeg aan het
herstel van dat van Portioncula... En hier was het, gaat hij, na ons enkele ogenblikken
bij de kleine capella aan onze gepeinzen te hebben overgelaten, zachtjes de smalle
deur van Franciscus' sterfcel voor ons openduwend, verder, dat onze zalige vader
zijn levensreis voltooide.
Tussen dat begin daar en dit einde hier, speelt zich hieromtrent, op deze geheiligde
grond, een groot deel van zijn voorbeeldig leven af; een leven vol verrukkelijke en
wonderbare gebeurtenissen, waarover het misschien nog aangenamer is te zwijgen
dan te spreken.
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Toch zijn er een paar voorvallen die, voor een pelgrim, van zo ver gekomen om de
voetstappen van onze Serafijnse Vader - echter geen vader van allemaal serafijnen,
voegt hij er met een schalks glimlachje aan toe - naarstig na te gaan, verkwikkend
zijn en die ik hem daarom, met zijn welmenen, niet mag onthouden. Natuurlijk kan
hij al deze dingen en nog veel andere in de levensgeschiedenissen die er van onze
zalige Vader gemaakt zijn en in andere geleerde boeken lezen, maar ze vers te mogen
vernemen uit de mond van een armzalige, in de beoefening der Evangelische Raden
verschrompelde zondaar en op de plekken zelf waar ze geschied zijn, kan misschien
voor hem zijn eigenaardige bekoring hebben.
En ons weer bij de hand nemend, voert hij ons, rechts een deur uit, eerst naar de
bidcel van de Poverello - de gewone spelonkachtige ruimte die hij overal opzocht en daarna naar de tussen de kerk en klooster besloten liggende kleine rozentuin waar
Franciscus zich, om zich de duivel die hem in zijn vlees tempteerde, van het lijf te
schudden, naakt in de doornen wentelde; doch waar wij ons, zeer tot spijt van onze
geleider, niet met eigen ogen van de waarachtigheid van het befaamde rozenwonder
overtuigen kunnen vanwege het doodeenvoudige feit, dat de rozen nog niet bloeien
en ze derhalve geen bloedvlekken vertonen kunnen.
Dat wij echter op het eerste woord bereid zijn de waarachtigheid ervan op zijn
gezag aan te nemen, blijkt méér te zijn dan een broedertje van een pelgrim, vanuit
zulk een ver kil land gekomen om zich aan zuidelijker gloeden te warmen, verwacht.
Want van welke betekenis - want zo voelt de pelgrim het - is eigenlijk het al of
niet legendarische van een door de eeuwen als wonder gesanctionneerd fenomeen
bij het uitzonderlijke, de krachten der menselijke natuur te boven gaande en voor
eenieder waarneembare feit, dat er in een bepaalde periode van de geschiedenis een
man leefde, die aan zijn medemensen niet alleen, maar - wat ons voornamer voorkomt
- aan God het bewijs leverde van een liefde, zo zuiver en alomvattend, zo
ondubbelzinnig en onverdeeld, dat deze man naar alle waarheid en met recht en reden
de naam van Christo parens, de aan Christus gelijkvormige, verdient?
Neem derhalve, want zo zien wij het en zeggen wij het ons voor, de taal die de
gebeurtenissen spreken goed in u op en versmaad de legende niet waarin de mensen
hun verwondering en verering
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kleedden; want zowel uit het ene als uit het andere groeit het wonder ten voeten uit
voor u op, krachtiger, welgemaakter dan de Franciscus met het lam die hier in steen
uit de rozenperken rijst. Er is hier méér om u te sterken dan te ontmannen, lezen wij
het oude broedertje uit de ogen; en, de vreugde om het grote werk en het kleine ding
is dezelfde vreugde. En aan zijn zijde knielen wij neer op de drempel en vereren de
plek, waar de lokken van Clara vielen onder de schaar van een (o, wereld!)
hardvochtig man, die zich in de dorens wentelde en met wie men van alles doen kan,
maar niet dwepen, omdat alles zo redelijk, zo hard, zo verschrikkelijk gezond aan
hem is.
Dertig jaren geleden, zo herinneren wij ons nu, zijn wij eens begonnen een leven
van hem te dichten; het zou een poëtisch leven van hem geworden zijn, een dweepziek
boek; en wij danken de fortuin die te juister tijd - alhoewel wreedaardig - onze ader
stopte; want wij zouden oneer hebben aangedaan aan de man, die wij naar de
belachelijke mode van die tijd tutoyeerden en ‘Frans’ noemden.
Sedert lang reeds weten wij zijn naam niet lang genoeg meer uitte spreken; want
inplaats van hem nog met literatuur te durven omhangen, heeft een diep ontzag voor
hem ons vervuld.
Gewillig volgen wij onze geleider, die gevoeld moet hebben, dat wij een ogenblik
los van hem op eigen benen stonden. En die daarom wellicht nog wat vaster onze
hand drukt als hij ons, van de plaats waar Clara's lokken sneuvelden, naar de plek
binnen het klooster voert waar de Poverello, zoals hij te doen gewoon was, eens de
tafel liet dekken op de blote grond en hij zuster Clara - ‘zij is immers al zo lang in
San Damiano opgesloten geweest, dat het haar wel verblijden zal het klooster van
Portioncula weder te zien waar haar het hoofdhaar werd afgeschoren en waar zij de
bruid is geworden van Jesus Christus' - ten eten ontving.
Neen, er is hier niet veel verbeelding nodig om het verrukkelijk gezelschap, na
met alle aandacht het klooster bezichtigd te hebben, aan de tafel der armoede te zien
neerhurken, waaraan nu het lekebroedertje, aan de hand ener nog levende overlevering,
de plaatsen uitdeelt: ‘En zelf zette de heilige Franciscus zich néér naast de heilige
Clara en al zijn andere metgezellen namen plaats aan de nederige dis.’
‘Vóór het eerste gerecht reeds raken zij, vanwege de verheven
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ontboezemingen, waarin Franciscus zijn hart uitstort, in geestverrukking en ziet men
hen, met de ogen en de handen ten hemel, tezamen zitten terwijl het de mensen van
buiten, van Assisië en van Bettona en van overal, toeschijnt, dat de kerk van Maria
ter Engelen en het hele klooster en het bos dat er omheen ligt, in brand staan en dat
één groot vuur alles heeft aangetast.’
Dan gaan wij nog even terug naar de sterfcel van Sint Franciscus in de basilica en
onderweg onderhoudt onze geleider ons over de vijf toestanden der Orde, die de
heilige Stichter in Santa Maria degli Angeli in een visioen aanschouwde en over dat
andere visioen nog, waarin Franciscus het klooster als door een legerschaar van
duivelen bestookt en omsingeld zag.
Hic feliciter perfecit: een hoge smalle donkere cel, waarin nu bloemen geuren en
kaarsen walmen voor zijn beeld. Hier dus liep zijn levensweg ten einde, kort nadat
men hem vanuit het bisschoppelijk paleis waar hij zingend te sterven lag en dat de
burgers van Assisië, beducht voor het gevaar dat zulk een kostbare schat in het bezit
van vreemden zou komen, dag en nacht zorgvuldig door een gewapende macht lieten
bewaken, hierheen had gedragen.
‘Ik geloof’, had de nuchtere en bedachtzame broeder Elias hem voorgesteld, ‘dat
we beter zouden doen van hier te gaan en allemaal terug te keren naar Maria ter
Engelen, want onder deze wereldse mensen hier zijn wij niet op onze plaats.’
‘Allerliefste’, had Franciscus hem ten antwoord gegeven, ‘dat wij hier vandaan
gaan, vind ik goed, maar maakt u dan klaar om mij weg te dragen, want lopen kan
ik niet meer.’
De avond is gevallen als wij de weg teruggaan, waarlangs Franciscus, in de armen
van zijn broeders gedragen en van een grote schare volks vergezeld, naar Maria ter
Engelen is komen sterven. Als wij halverwegen Assisië bij het oude hospitaal komen,
is het volslagen duister en kunnen wij de inscriptie, in de grote gevelsteen aangebracht,
niet meer ontcijferen. Vóór ons, tot tegen de hemel, tintelt Assisië van duizenden
lichtjes.
‘Toen ze gekomen waren bij het hospitaal, dat daar langs de weg lag,’ vertelt de
geschiedenis, ‘vroeg de heilige Franciscus, of ze er nog niet waren; want om zijn al
te grote boetvaardigheid en zijn schreien in het verleden waren zijn ogen verduisterd
en kon hij niet goed meer zien. Vernomen hebbende, dat ze bij het hospitaal
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waren, liet hij zich op de grond leggen en zei: ‘Keert mij naar Assisië.’ En liggende
op de weg, met zijn gelaat naar de stad gewend, zegende hij haar met vele zegeningen,
zeggend: ‘Gezegend zijt gij van de Heer, want door u zullen vele zielen worden gered
en in u zullen vele dienaars van de Allerhoogste wonen en van u zullen er velen
worden uitverkoren voor het eeuwig Koninkrijk.’ En daarna liet hij zich verder
dragen.’

San Damiano
‘LODATO sio Signore per nostra corporal sorella morte’; daarmee eindigt Franciscus'
zonnelied en sluit ook het sonnet van Carducci dat wij, in steen gekapt, gisteren bij
de rozentuin van Santa Maria degli Angeli lazen en ons op onze weg naar San
Damiano tot punt van overweging dient. Op de derde October van het jaar 1226, bij
het vallen van de avond, was het dat Franciscus, omringd door een twintigtal van
zijn gezellen, in Portioncula de geest gaf. Nog vóór zijn broeders er zich rekenschap
van gegeven hadden, dat de ziel van hun Zalige Vader hun ontsnapt was, had zich
een grote menigte leeuweriken jubelend op het rieten dak van zijn cel verzameld en
zetten zijn zusters de vogelen het voorspel in van zijn canonisatie waarvan de
plechtigheden reeds twee jaar later, door paus Gregorius IX, in het hospitaalkerkje
van Sint Joris waar men hem ter aarde besteld had, voltrokken werden.
Maar ook waren de burgers van Assisië in uitbundige huldebetuigingen niet bij
de leeuweriken ten achter gebleven; want de volgende morgen waren zij met man
en macht en onder klokkengelui naar Portioncula komen trekken om het stoffelijk
overschot van hun Poverello in grote statie terug te voeren naar zijn en hun stad.
Onbeschrijfelijk was de vreugde waaraan allen, de broeders niet uitgezonderd,
zich overgaven; doch hartverscheurend de droefenis, waarin Santa Chiara en hare
zusters te San Damiano gedompeld zaten.
Stellig zullen deze vrouwen de belofte van haar zalige Vader, haar voor zijn sterven
nogmaals te bezoeken, in het geding gebracht hebben om de stoet te bewegen langs
een omweg naar Assisië te trekken.
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Zo ziet men de stoet dan, met Franciscus op de schouders van zijn broeders, even
vóór hij de voet van de Monte Subasio bereikt, naar rechts afslaan en - alleen de
fanfare van bij ons ontbreekt, doch de schutterij is voltallig aanwezig - de kostbare
relikwie naar San Damiano begeleiden. Daar in het schemerdonker koortje heeft
zuster Chiara, een grijzende vrouw al die geen medicamenten meer voor de
Gestigmatiseerde behoeft te bereiden, geen lijnwaad en geen pluksel meer voor zijn
wonden, geen sloffen meer voor zijn voeten - welk een verleden! - haar zusters
verzameld. Daar zijn zuster Hortulana, Chiara's moeder en Agnes, haar zuster; daar
zijn Amata en Beatrice en al de anderen die Franciscus haar vader noemen; want
door hem voor de eeuwigheid geboren. Heel het kerkje en het kloostertje van San
Damiano zijn van haar droefheid vervuld. In alle hoeken - en nu wij het bezocht
hebben, weten wij hoeveel vreemde en verboigen hoekjes het rijk is - druppelt het
stille water der tranen. Dan eindelijk dringen, in de doodse stilte waarin zij
neergeknield liggen, de geluiden ener veelstemmige menigte van buiten tot haar door
en dragen de broeders het lichaam de kleine kerk binnen tot dicht bij het getraliede
raam, dat de zusters aan het oog der gelovigen onttrekt, tillen het van de draagbaar
en beuren het langzaam hoog boven hun hoofden, opdat de heilige dochters het gelaat
van haar gestigmatiseerde Vader nog eenmaal aanschouwen kunnen. Als ontstelde
duiven verdringen zij zich voor de tralies, turen reikhalzend naar hem op en laten
haar tranen vloeien. Dan, tussen snikken en zuchten door, verneemt men de stem
van zuster Clara: ‘Mijn welbeminde in Christus, vaarwel!’... Dan trekt de stoet weer
voort, de kalkachtige heuvelweg op naar de stad.
Langs dezelfde weg zijn wij deze morgen, even buiten de zuidelijke stadspoort,
de zijflank van de Monte Subasio afgedaald om de heilige Mis te gaan lezen in San
Damiano. Het was nog vroeg, maar een boosaardige, broeierige hitte glimmerde
reeds op de weg en woog op het dikbestoven lover der olijfgaarden. Een boosaardige
hitte en een hallucinante stilte, waarin wij voortliepen als op vilt, als met de oren vol
watten, onder een koperkleurig gesluierde hemel vol bedwelmende kranke reuken
van humus, mest en beschimmeld hout; ieder ogenblik beducht van tussen de
eeuwenoude olijvenkarkassen of van achter een der grauw en brokkelend langs
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de weg te sterven staande huizingen een melaatse te voorschijn te zien schieten met
zijn kleppers.
Want waar anders, dan op deze weg en in zulk een oevimgng, zou de verschrikking
Francesco besprongen kunnen zijn? vroegen wij ons telkens af; ons intussen de
flemende bejegeningen latende welgevallen van niet minder dan vijf, bedelend langs
de weg gezeten, wrakken van vrouwen.
Algemeen raadt men ons aan, dezulken geen aalmoezen te geven. Omdat zij
simuleren, houden de enen ons met allemaal even redelijk klinkende argumenten
voor; men kan daar niet mee beginnen, verzekeren ons weer anderen. Doch, afgezien
van de in dit landschap nog alom aanwezig gevoelde Poverello en de pregnante
aanschouwelijkheid hier en overal van zijn evangelische lessen, voelden wij er niets
voor ons vijfmaal achter elkander de rug met maledicties te laten beheksen en legden
wij, zo onbevooroordeeld mogelijk, de aalmoes vijfmaal in de ons toegestoken hand.
Dicht bij de tuinmuur van het klooster en in de luwte der statige cypressen werden
wij begroet door een koor van krekels die, schijnbaar geïrriteerd door het krassen
van onze schreden in het steenslag, des te heviger te keer gingen naarmate wij
naderden.
Toen wij even later, voordat wij het beroemde kerkje en voorportaal van Franciscus'
begenadigd leven zouden binnengaan, een wijl stonden uit te blazen bij het
welsprekende beeld daar van Santa Chiara met de monstrans, brak de zon door en
vloeide enkele meters beneden ons de Umbrische vlakte, altijd even verrukkelijk en
bezienswaardig vanwaar men haar ook beschouwt, naar wijd en zijd voor ons open.
Ons in haar aanblik verlustigend, zaten wij enkele ogenblikken neer op een balustrade,
aan de rand der met wijnstokken beplante helling, ons tegelijk de voornaamste
memorabilia te binnen roepend waarvan San Damiano het schouwtoneel is geweest:
Een doodarme, oude priester, wiens zieleleven vermoedelijk dezelfde miserabele
aanblik biedt als het verbrokkelend kerkje dat hij bedient, ontvangt op zekere dag
bezoek van een jonge man die de roes allicht in de kop is geslagen, die het goede
geld van zijn vader met volle handen rondstrooit, die een melaatse omhelsd heeft en
op de wang gekust, die bovendien beweert, dat hij uit de mond van Christus zelf een
zending ontvangen heeft: ‘Franciscus, mijn
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woning valt in puin, richt haar weder op’ en die, stenen kappend en stenen bedelend,
metselend en passend, de hand slaat aan het zowel geestelijk als stoffelijk verval.
Bedelend en door zijn medeburgers met slijk geworpen, voorziet Franciscus in de
nood van God in de wereld ‘en druipend van zweet onder de boetegordel die zijn
huid verscheurt, geeft hij er zich wellicht niet de minste rekenschap van dat hij in
het ongeziene een gebouw optrekt, veel schoner, veel hoger nog dan één dier
kathedralen, waarvan de spitsen zich in de hemelen verliezen.’
In de lente van 1208 is de restauratie van San Damiano voltooid; 1209, einde
winter, volgt Portioncula. En dan voegen die twee sterren van liefde, Franciscus en
Clara, zich samen, alsof het Zuiderkruis daar opeens in de glans van de Poolster komt
te staan.
Sinte Clara! - de geschiedenis van haar leven laat zich lezen als een roman. Als
een roman evenwel, die speelt op een zeer hoog plan: ‘met de Eeuwige Minne in de
eeuwigheid der Minne’, zoals een onzer Nederlandse vromen zich in haar mystieke
geschriften uitdrukt.
Dochter van ridder Favarone en donna Ortulana, groeide Clara in weelde op in
een huis, waar het geld met volle handen de deur uitvloog; in een kleine kittelorige
Umbrische stad, waar het wapengekletter maar niet tot bedaren wilde komen en in
een tijd, waarin de Kruistochten nog overal in de lucht zaten en nog menigeen in het
bloed.
Ademend in een wereld, die heen en weer geworpen werd tussen verwachting en
verschrikking, tuitten de oren haar van profetie en wartaal en vernam zij, tussen door
de zangen der minnestrelen en de spotliederen der vagebonderende fabeldichters, de
gesels der flagellanten, de ratels der melaatsen en de noodkreten der armen.
En dan loopt daar op zekere dag een man de smalle straten en straatjes van het
kalkachtig uitziende bergnest op en neer met zijn ‘Pax et bonum’; met een remedie
voor de kwalen, waaraan zijn vaderstad en de wereld zo duur hun tol betalen. Een
Kleine Arme heeft beseft dat het weten, dat álle weten begint bij de liefde en hij is
er dronken van. Gegrepen door een allerlevendigst begrip van zijn kindschap Gods,
omvademt hij hemel en aarde en, zich broederlijk verbonden wetend met al het
geschapene, omarmt en kust hij de melaatsen waar de vliegen zelfs vies van zijn.
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Clara ziet hem lopen en brokken en stenen bedelen langs de deuren; broodbrokken,
om zichzelf en zijn eerste gezellen de mond open te houden en stenen, om het
vervallen kerkje van San Damiano te herstellen: ‘Wie één steen geeft krijgt één
beloning, wie twee stenen geeft krijgt er twee enz.!’ Want de vrolijke zoon van de
rijke lakenkoopman, Pietro di Bernardone, is een bedelaar geworden, de ridder een
metselaar; en wat het wonderlijkste van alles is: zijn vrolijkheid heeft hij niet verloren.
Integendeel!
Enkele maanden later staat hij op de kansel van de kathedraal en zit Clara aan zijn
voeten. Heel Assisië heeft zich rond hem verdrongen en de bisschop en zijn
kanunniken luisteren toe. Wat hij zegt is eenvoudig, maar de wijze waarop hij het
zegt is indrukwekkend en sleept de toehoorders mee. Het overweldigt het jonge
meisje en is beslissend voor heel haar verder leven. Zij weet dat de klok voor haar
heeft geluid. Om haar verwanten niet te alarmeren sluipt zij 's avonds, door een
vriendin vergezeld, de stadspoort uit en ontmoet nu af en toe de ‘Heraut van de Grote
Koning’ in het open veld. Bekoord door haar edele menselijkheid en ongerepte
maagdelijke gracie, beijvert deze zich, haar meer en meer te begeesteren voor ‘de
liefde die niet bemind wordt’ en voor het evangelisch leven dat gestalte in hem heeft
aangenomen. En als haar verwanten menen dat de tijd voor haar is aangebroken om
een jong edelman gelukkig te maken, heeft zij reeds onherroepelijk gekozen. Zij is
zeventien jaar oud; zij is beeldschoon; ‘voornaam door geboorte doch voornamer
nog in de omgang’, zegt haar eerste hagiograaf. Zij beschikt over een vlug en helder
verstand, een levendige verbeelding, een sterke wil en een ridderlijk gemoed. Zoals
ieder normaal meisje van haar leeftijd verwacht zij de liefde; maar een gròte liefde.
Want er zijn kleine en grote harten, waarvan de laatste alleen maar door een grote
liefde te verzadigen zijn. En het hart van Clara is zulk een hart!
Het is een hart dat er zich allerdiepst van bewust is, dat God de moeite - dat Hij
álle moeiten - waard is; dat voor Hem niets goed genoeg is: geen adeldom edel
genoeg; geen ook uiterlijke charme charmant genoeg; geen hoofsheid hoffelijk
genoeg; en dat diegenen die zich aan Hem overgeven in Hem een Minnaar vinden
wiens beloften niet bedriegen, een Bruidegom die nimmer teleurstelt.
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En vanuit een schone, als nieuwgeschapen wereld, waarin Liefde en Dood elkaar als
zuster en broer geworden zijn en waarin de bronnen der vreugde vlak naast die der
tranen liggen en niet zelden dezelfde bronnen zijn, tuurt zij met deernis naar de
deerniswekkende toestand waarin een deerniswekkende mensheid haar Minnaar en
Bruidegom gebracht heeft. En dan valt, wat zij zelf haar ‘conversio’, haar definitieve
inkeer tot God, noemt.
Het is Palmzondagavond van 1212. In de ochtenduren heeft Clara - de figuur van
ridder Favarone, haar vader, houdt zich in haar leven nagenoeg overal achter de
schermen - met oom Monaldo, haar voogd, met haar moeder Ortulana en met haar
zusjes, Agnes en Beatrice, de plechtigheden bijgewoond in de kathedraal. Toen na
de palmwijding allen zich opmaakten om een palmtak uit de handen van bisschop
Guido te gaan ontvangen, was Clara, diep verzonken in haar eigen wereld, op haar
plaats gebleven. Iedereen had gedacht dat zij onwel geworden was; want
onuitsprekelijk bleek had zij er uitgezien, maar toch ook gelukkig.
Plotseling toen had zich het ongewone feit voorgedaan, dat de bisschop in heel
zijn pontificale luister van het altaar naar beneden was gekomen en tot aller verbazing
een palmtak in de handen van het meisje was komen drukken. Niemand van haar
verwanten had de moed gehad haar naar de reden van dat zonderling verloop te
vragen en Clara, die haar hartsgeheimen had en er onder leed, had er het stilzwijgen
over bewaard.
Zo was de dag voorbijgegaan en de avond eindelijk aangebroken. Met roze en
blauwe sluiers had deze de bergen rondom behangen en langzaam meer en meer had
zich het dal met stilte en duisternis gevuld. De stad stond in haar eigen schaduwen
verdronken en een melkachtig maanlicht lag over het metaalachtig lover der
olijfgaarden aan haar voet.
Als uit alle campanilen van Assisië de klokken het ‘couvre-feu’ hebben geluid,
blijft vanuit de vlakte, vanuit de richting van Santa Maria degli Angeli, één enkel
klokje naklinken. Op dat teken verlaat Clara, opgetooid als een bruid op haar
bruiloftsdag, het ouderlijk huis om er nooit meer in weer te keren. Zij ontvlucht de
wereld door het dodenpoortje achter in haar vaders tuin; zo genoemd, omdat door
dat poortje de doden uit het huis naar hun bestemming werden gedragen. Haar tere
handen hebben zwaar werk met de

Jacques Schreurs, Pelgrimstocht door Franciscaans Italië

t.o. 116

Broeder Elias' burcht (Assisië)

Jacques Schreurs, Pelgrimstocht door Franciscaans Italië

t.o. 117

Straatje in Assisië

Jacques Schreurs, Pelgrimstocht door Franciscaans Italië

117
rommel en het onkruid die zich ervoor hebben opgehoopt en om de verroeste grendels
ervan te doen wijken. Aan de andere zijde van de muur wacht met kloppend hart
haar vriendin en vertrouwelinge Pacifica, die haar op haar tocht zal vergezellen. Alle
zeven poorten van Assisië zijn gesloten, doch de Portaccia staat voor hen op een kier
en door deze bereiken de vluchtelingen de vlakte en het voetpad dat naar Santa Maria
degli Angeli leidt.
Daar staat Franciscus met al zijn gezellen met brandende toortsen klaar om de
bruid van de Gekruiste te begroeten en aan de rand van het bosje, waarin de
Portioncula verscholen ligt tussen ceders en cypressen, treedt Clara - en wij stellen
ons voor: hoe ontroerd - ‘uit de duisternis der wereld in het licht van God’. Een
psalm, door twaalf zware mannenstemmen gezongen, klinkt door de nachtelijke stilte
en in processie trekt men op naar het kerkje, waar voor de bruid van Christus een
plaats bereid is op de naakte grond, vóór het altaar der Moeder Gods.
Met een glimlach op de lippen legt zij daar haar purperen pronkgewaad en alle
wereldse versierselen af en wordt zij door Franciscus gekleed in de livrei der
allerhoögste armoede: een grof gewaad, een ruw koord om haar middel; haar
korenblonde lokken vallen weelderig uit Franciscus' handen op de schaal die Pacifica
voor hem ophoudt en over haar hoofd komt een linnen sluier en een doek van grof
laken. Dan legt zij gehoorzaamheid af in de handen van haar Serafijnse Vader; en
de ‘kostbare grondsteen’ der tweede franciscaanse orde is gelegd; de stammoeder
van alle ‘Arme Vrouwen’ geboren. Met zijn broeders, fra Philippo en fra Bernardo,
brengt Franciscus haar diezelfde nacht nog naar een klooster van Benedictinessen
in Bastia in veiligheid.
In veiligheid? Zeven dagen achter elkander heeft zij daar tegenover de
aanvechtingen van haar verwanten stand te houden en als dezen tenslotte merken dat
verlokkende beloften noch dreigementen helpen en tot geweld willen overgaan,
vlucht Clara naar de kapel. Zeven ridders, met oom Monaldo aan de kop, jagen haar
achterna: een storm van staal, die plotseling voor het altaar tot bedaren komt als
Clara, zich met de rechterhand aan de altaardwaal vastgrijpend, met de linker de kap
van het hoofd rukt, haar geschoren hoofd toont en zegt: ‘Dat zij de hand aan de ploeg
geslagen heeft en niet omziet.’
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Omdat de Benedictinessen van Bastik er vermoedelijk genoeg van hadden haar
klooster als een bastion belegerd te zien, verhuist Clara kort daarop naar een ander
klooster, Sant' Angelo di Panzo genaamd en langs de weg naar Spello gelegen, waar
haar familie haar voorlopig in vrede laat. Niet lang echter; want enkele dagen na het
gebeurde in Bastia, komt het huis Favarone andermaal in opschudding. Twaalf
machtige ridders zweren bij alles wat hun heilig is, dat zij ditmaal niet met zich laten
spotten en hun vurige rossen staan reeds van ongeduld te trappelen voor de San
Rufino. Want welk een schande over het huis en welk een bittere ontgoocheling voor
donna Ortulana wier tranen rijkelijk vloeien en voor oom Monaldo, de voogd! De
vijftienjarige Agnes, Clara's evenbeeld in schoonheid en schranderheid, is op haar
beurt het ouderlijk huis ontvlucht en haar zuster achterna gelopen naar Sant' Angelo
di Panzo.
Daarom ziet Assisië nu twaalf machtige ridders met grommende grimmigheid de
Porta Nuova uitrijden en de landweg op naar Spello. Zonder omwegen, met een bons
op de deur dienen zij zich aan; het doel van hun komst staat op hun gezichten
geschreven: Agnes! - en ditmaal levend of dood.
En daar is Agnes, levendig en schrander als altijd. En ogenschijnlijk gelukkig
zelfs. Met haar pientere kijkers kijkt zij de kerels, oom Monaldo voorop, vastberaden
aan; zelfs met een tikje vermetelheid in de ogen. Neen, zij heeft de hand aan de ploeg
geslagen en ziet niet om; om wat ook ter wereld niet meer! Welnu dan, menen de
heren, dan moeten de kruiken maar barsten. En de daad bij het woord voegend,
grijpen zij Agnes vast en sleuren zij haar naar buiten, naar de paarden. Als Clara haar
zuster te hulp snelt, hangen de kleren Agnes reeds in flarden rond het lichaam en de
struiken vol plukken haar. Maar de strijd is gewonnen: als een blok lood is het meisje
de machtigen uit de armen gezonken en nu staan zij daar ontkracht en beschaamd.
Mensen die op het veld werkten en op het lawaai zijn komen toelopen, steken hun
meningen niet onder stoelen en banken. Natuurlijk, wie hun handen naar God uitsteken
en wat van God is bezoedelen, branden de vingers! De ridders weten in ieder geval
niet hoe snel genoeg op hun rossen te komen en ver vandaar.
Clara heeft haar zuster, nu weer zo licht als een veder, in de
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armen genomen en gekust; en met een onbeschrijfelijke glimlach verzekert Agnes
haar: ‘dat niemand haar ooit scheiden zal van de liefde van onze gezegende Heer
Jezus Christus’.
Intussen is de oude priester, die het arme kerkje van San Damiano bediende,
gestorven en zijn nog armelijker huisje staat leeg. Franciscus, die tot dusver op een
vingerwijzing van de Voorzienigheid gewacht heeft om de ‘Arme Vrouwen’ te
herbergen, haast zich naar bisschop Guido onder wiens prudentie San Damiano valt
en krijgt de oude rattenkast van hem in bruikleen. Zonder uitstel trekken Clara en
Agnes er binnen en installeren er zich zo goed als zij kunnen; met wat bijeengebedelde
spullen, die de naam van meubilair niet waard zijn.
Op de voet gevolgd door Pacifica di Guelfuccio - dezelfde die Clara uit haar
ouderlijk huis heeft helpen ontvluchten - zijn zij nu met zijn drieën en kunnen zij in
hun ijver van jonge bruiden hun geluk niet op. Een en al begeestering voor de idealen
waarvoor zij branden, hebben zij voorlopig genoeg aan een korte, uit een drietal
evangelie-teksten bestaande, levensregel haar door Franciscus ter hand gesteld. En
aan de bezielende exegese die hun geestelijke vader af en toe ervan komt geven. Zijn
broeders staan in voor het dagelijks brood, dat zij langs de deuren bij elkander bedelen.
En hoe harder de brokken, hoe meer zij naar de Armoede smaken, hoe smakelijker!
De uren die de edelvrouwen niet aan gebed en andere geestelijke oefeningen wijden,
brengen zij door met handenarbeid en ziekenverpleging. En spoedig verbreidt zich
de roep van haar voorbeeldig leven over heel het dal van Spoleto en tot verweg over
de heuvels van Umbrië.
Van buiten en van binnen met armoede en evangelische eenvoud gesierd, ligt daar
het ‘Huis der Armoede’ tussen de olijfgaarden van Umbrië als een toevlucht voor
heil- en rustbegerige zielen in een totaal ontredderde wereld, waarin de Twee
Zwaarden niet ophouden elkaar op het hevigste te kruisen. Zwichtend voor de
aandrang, waarmee aan zijn deur om toegang geklopt wordt, verbreedt het zich
gaandeweg als een moederschoot en tot wieg van Franciscus' tweede orde.
Het is waarlijk geen kleine zaak voor een nauwelijks 22-jarige, mét de titel van
Abdis, de leiding opgedrongen te krijgen van niet enkel engelen en tot ‘lering, steun
en bemoediging te moeten strek-
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ken van de zwakke ledematen van Christus' onuitsprekelijk heerlijk Lichaam’.
Maar Clara heeft gehoorzaamheid beloofd en haar vertrouwen in de Voorzienigheid
is onbegrensd.
Wetend welk een ongemene zielekrachten er in zijn Klein Plantje (zoals zij zichzelf
noemt) schuilen, laat Franciscus haar meer en meer aan haar lot over en tenslotte
bijna geheel en al op eigen wieken drijven.
Bezorgd om de kostbare schat die de Poverello bij haar in veiligheid heeft gebracht,
heeft zij aan Innocentius III het priviligie der allerhoogste Armoede gevraagd en,
vreemd genoeg, ook verkregen. Wel had de Curie de wenkbrauwen gefronst, omdat
het de eerste keer in de geschiedenis der Kerk was, dat een vrouw met zulk een
verzoek was komen aandragen; doch wetend tot welk een zielegrootheid vrouwen
in staat kunnen zijn, had de Paus met eigen hand het ‘Incipit’ geschreven en vanuit
het paleis van Lateranen aan Clara doen weten:
‘Door onze Apostolische Autoriteit bevestigen wij uw besluit om volgens de
allerhoogste Armoede te leven en verlenen u door dit ons schrijven het priviligie,
om door niemand gedwongen te kunnen worden bezittingen aan te nemen of in
eigendom te hebben.’
Vreemde wereld in een wereld die op niets zozeer uit is als op jacht naar bezit en
welker grenzen alleen maar een uiterste van liefde vermag te overschrijden!
Wat er zich, gedurende de lange jaren dat Clara er de kromstaf voerde, in San
Damiano heeft afgespeeld, vormt een boekdeel op zich zelf en laat zich onmogelijk
in enkele bladzijden samenvatten. Ontroerd leest men op zijn oude muren de namen
van al die jonge meisjes en edelvrouwen die, beseffend dat de wonden der wereld
en de eigen wonden alleen maar door de balsem der liefde te genezen zijn, er hun
hoofden onder de sluier zijn komen verbergen: namen als van bloemen als Amata,
Illuminata, Concilia, Angeluccia, Benvenuta en Balvina, waartussen die van Clara's
moeder Ortulana ons wel het meest te denken geeft.
Wie tot het wezen van het Huis der Armoede, tot zijn intiemste binnenste, wil
doordringen moet zich misschien een tijdlang verdiepen in zijn refter, zijn
huiveringwekkende eetzaal, zoals die
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daar nog neerligt zoals Clara en haar zusters hem zeven eeuwen geleden verlaten
hebben. Wie daar ooit iets anders is komen zoeken dan ‘de allerheiligste ogen van
God’ is bedrogen uitgekomen, geloof ons maar!
Clara in ieder geval heeft er nooit iets anders gezocht en zij is er wèl bij gevaren.
‘Ik dank U God, dat Ge mij geschapen hebt’, waren één van haar laatste woorden,
voordat de aardse voetstappen van de dochter van de zanger van het Zonnelied zich
in de hemelen verloren.
Hoge, klare, rustige Stem in het klaaglied der mensheid blijft zij over zeven eeuwen
- een zee van tijd - heen onze arme menselijke verwachtingen voeden met de zekerheid
onzer onsterfelijkheid; de enige zekerheid nagenoeg waarvoor het waard is te leven.
Wie haar nader wil komen - en dit niet zonder aanzienlijke geestelijke winst - verdiepe
zich, verder dan deze enkele bladzijden hem voeren kunnen, in de geschiedenis van
haar leven en ruime in zijn bewondering en verering een nis voor de Serafijnse Clara
in, welke haar, naast die van haar Serafijnse Vader, toekomt. En merke tenslotte nog
op hoezeer het hart der eeuwen ten deel valt aan dezulken, die zich tot op hun huid
- het laatste kleed - toe weten te onthechten.
Bijna twintig jaar overleeft zuster Clara haar geestelijke Vader en van haar trouw
tot de dood toe aan diens beginselen getuigt het welsprekend antwoord, dat zij aan
paus Gregorius IX gaf toen die, voor de heiligverklaring van de Poverello naar Assisië
gekomen, haar te San Damiano bezocht en zich lange tijd met haar onderhield. Haar
erop wijzend, dat zij en haar gezellinnen beter tegen de ongunst der tijden verzekerd
zouden zijn indien zij eigendommen bezaten, bood hij haar enkele goederen aan.
Haar verbaasd kijken bij zijn voorstel merkend, voegde hij eraan toe dat, indien hare
geloften van armoede haar in de weg stonden zijn aanbod te aanvaarden, hij haar
van deze ontslaan kon.
‘Heilige Vader’, heeft zuster Clara, de van naam klaarlichtende, hem toen ten
antwoord gegeven, ‘ontsla mij van mijn zonden, doch ik gevoel geen enkele behoefte
van de navolging van Christus vrijgesteld te worden.’
Dit geschiedde in de Meimaand van 1228 te San Damiano en wij achten het geen
klein voorrecht, de plaats te mogen bezoeken,
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waar één der meest heroïsche levens der heiligengeschiedenis zich in grenzeloze
liefde en edelmoedigheid voltrok en een zeldzame middeleeuwse vrouw, tegen de
drang der omstandigheden in, de zin en de tijd nog vond haar lievelingsbloemen te
kweken.

Het huis der armoede
HIER dus, hebben wij ons voorgehouden, begon in een voor het Godsrijk uiterst
benarde periode van zijn geschiedenis een man met mortel en stenen de reconstructie
ervan; en eerbiedig zijn wij de enkele treden afgedaald naar het schemerdonkere,
roetzwarte kerkje en hebben wij ons bij de eerste aanblik ervan verbaasd over de
weelde van allemaal witte bloemen waarmee het was uitgedost. Tot zelfs in de
eenzame santuario's die wij tot dusver bezocht hadden toe, hadden ons overal de
bloemen, welke de zonen van de Poverello op gedenkwaardige plaatsen onderhouden,
een hoge dunk gegeven van de vrome bezorgdheid waarmee zij hun eerbiedwaardig
verleden levendig houden. - Maar onder hen allen, zo dachten wij, spannen die van
San Damiano de kroon.
Bouwkundig beschouwd, is dit kerkje een juweel; met zijn herhaling van
strakgespannen bogen en gewelven, vol perspectivistische werking, van een bijna
hedendaagse structuur. Boven het bescheiden altaar hangt een getrouwe copie van
het Byzantijnse kruisbeeld, van waar de Godsspraak tot Franciscus kwam en in het
koortje erachter, op goed manshoogte van het kerkje afgescheiden, staat een orgeltje
dat zowel de psalmodie der monniken als de plechtigheden aan het altaar begeleidt.
Met verder naar achteren nog een stemmige bidplaats, is het geheel van een zeer
aparte intimiteit. De adem van eeuwen vroomheid, de hars van milliarden
wierookkorrels en de walmvan ontelbare kaarsen kristalliseerden zich met de
stemmingen der wisselende seizoenen op de wanden, waarvan enkele, zowel uit
religieus als uit aesthetisch oogpunt zeer treffende fresco's, de stijlvolle
eerbiedwaardigheid verhogen.
Na onze Mis hadden wij, onder leiding van een bejaarde padre die, vanwege zijn
ontwapenend kinderlijk gemoed, door Franciscus zeer zeker onder zijn ‘allerliefste
zonen’ gerekend zou zijn geworden, het uit 1637 daterende houtgesneden crucifix
te vereren en ons te overtuigen van de ongemene expressiviteit van het gelaat
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dat, naar gelang de zijde vanwaar men het beschouwt, een drievoudige
gemoedsgesteltenis uitdrukt. De wonderverhalen en opzienbarende gebedsverhoringen,
waarmee de goede padre en exponent van het waarachtige franciscanisme ons
overstelpte naar aanleiding van de ontelbare exvoto's en portretten, waarmede de
cappella waar het kruisbeeld vereerd wordt, behangen was, hadden nog lang geen
einde genomen toen wij, uit het donkerkoele kerkje naar buiten getreden, met de
ogen tegen het overweldigende zonlicht stonden te knipperen en in een wolk van
kalkstof een auto de heuvelweg zagen afstuiven die aan onze voeten stopte.
Ook toen de bisschop van Assisië en zijn secretaris uit de wagen waren gestapt,
hadden wij nog het geringste vermoeden niet van de kans, die ons als reisbeschrijver
te beurt ging vallen: een kans waarvoor een rasjournalist zich royaal een stuk van
zijn duim gebeten zou hebben als ze hem, zoals ons, zomaar in de schoot was
geworpen.
Een licht ging ons op en ook de eigenlijke betekenis van al die witte bloemen,
waartussen wij zo-even Mis gelezen hadden, werd ons duidelijk toen, na de
bisschoppelijke wagen, met korte tussenpozen een file van auto's de weg afkwam,
waaruit respectievelijk een heer en een dame, kennelijk een bruidegom en een bruid
en vervolgens een voornaam en feestelijk gezelschap van bruiloftsgasten stapten en
het pleintje met een geanimeerde drukte vulden.
Niet lang echter, want in een ommezien van tijd had zich de stoet geformeerd en
toen die, met de bisschop aan het hoofd, plechtig het kerkje van San Damiano
binnentrok, hield de schrijver, als enige vreemdeling en oningewijde de staart van
de stoet waarachter zijn brave begeleider behoedzaam de deur sloot.
Inmiddels had achter het altaar het kleine orgel voor een passende ouverture
gezorgd. Doch omdat wij al ogen tekort kwamen en derhalve ook onze oren niet
voldoende de kost konden geven, mogen wij niet met zekerheid zeggen uit welke
opera van Wagner, uit de Lohengrin of uit de Tannhäuser, de prelude genomen was
die het orgeltje ten beste gaf.
Nog had het geanimeerde gezelschap niet overal een plaatsje gevonden, of daar
verscheen de bisschop in al zijn pontificalia alreeds op zijn geïmproviseerde troon
en nam de huwelijksinzegening een aanvang.
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Helder en duidelijk hoorden wij, tussen het geklikklak der kodaks en het ontploffen
der cartouches waarmee de beide fotografen haast ieder bisschoppelijk handgebaar
bestookten, het jawoord klinken en toen de ringen gezegend en gewisseld waren en
het heilig Misoffer begon, achtten wij onze tijd gekomen om één der - voorlopig
leeggeschoten - fotografen aan te klampen. Met de ons eigen bescheidenheid, die
soms ‘een zekere charme’ van ons moet doen uitgaan, menen wij, vroegen wij of het
ons mogelijk zijn zou de ene of andere foto van de plechtigheid machtig te kunnen
worden. Wij begrepen, dat wij met die vraag een terrein betraden dat uitsluitend de
familie - en de fotograaf deed ons voldoende verstaan wélke familie - aanging. Hij
bood ons echter aan, de zaak voor ons te bepleiten en ze, voor zover zij in zijn
vermogen lag, te klaren. Na afloop der plechtigheid zouden wij hem daarover nog
maar eens interpelleren.
Toen, na het Evangelie, de bisschop zich in een toespraak tot bruid en bruidegom
richtte, eclipseerden wij uit het kerkje met de bedoeling om, terwijl de plechtigheden
voortgingen, onze rondgang door het kloostertje van San Damiano voort te zetten
en na afloop ervan weer prompt op onze post te zijn.
Opdat wij van het zoveelste wonderverhaal, dat door de incidenten in het gedrang
was geraakt, toch maar geen syllabe zouden missen, had onze begeleider zich weer
aan onze zijde gevoegd. Ons het bekoorlijke, met oleanders en agaven beplante,
binnenhofje tussen de oude en de nieuwere meer gerieflijke kloostergebouwen
binnenvoerend, gaf hij ons, tegen het onbedaarlijk gekwebbel der zwaluwen in, die
daar alom met bemorste voorschoten druk aan het metselen waren, het volle pond.
Op de schouders getikt, keken wij, omziende, in het borstelige Dürerachtige gezicht
van een heer, die zich (dachten wij het niet!) als een Duits professor aan ons voorstelde
en verzocht zich met zijn vrouw en dochter bij ons te mogen aansluiten. Het perfecte
Duits, waarop de goede padre onmiddellijk overschakelde om het kleine gezelschap
hoffelijk zijn diensten aan te bieden, wekte onze nieuwsgierigheid en was voor ons
een aanleiding om hem uit te horen over zichzelf.
Méér dan dat hij van origine een Oostenrijker en verder een oorlogsinvalide was,
die in al de vier windstreken der aarde in
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ziekenhuizen en gevangenissen gelegen had omdat hij niet schieten wilde en daarom
geschoten werd, staken wij echter niet van hem op.
Uit het diepe ontzag waarmee onze gids, eenmaal over de drempel van Santa
Chiara's kloostertje, de gezegende plaatsen tegemoet trad, begrepen wij van deze
nederige man, dat de inmenging van iedere persoonlijke noot voor hem een
profanering betekende van de grote herinneringen waar hij vol van was.
Weinig critisch van aanleg, weefde hij historie en legende, Godsspraak en
mensenspraak, broederlijk dooreen tot een bloeiend geheel. En zonder zich door het
bedenkelijk staren van de professor, die er duidelijk zichtbaar geen katholieke
overtuiging op nahield, uit het veld te laten slaan, liet hij de vrije teugel aan zijn
memorie en liep hij letterlijk alle professorale twijfels en mogelijke interrupties op
voorhand al onder de voet.
Zo ook hield het gebed, dat hij verzocht te storten op de indrukwekkende zolder,
bij het berkenhouten kruis op de plaats waar Santa Chiara de geest gaf, niet de minste
rekening met de man die, dodelijk verlegen met zich zelf, met een ondefinieerbaar
kijken over zijn bril heen, zijn dochter bleef fixeren die, zoals zij daar stond met
gevouwen handen en neergeslagen ogen, jong, blond en onschuldig, van één der
panelen van Stefan Lochner verdwaald kon zijn.
In het koortje, waar een bruine monnik op zijn orgel het einde van de preek zat af
te wachten, stond onze cicerone stil bij een paar, duizend jaar oude, fresco's; en dat
zijn toehoorders meer oor hadden voor het Italiaans van de bisschop, dan voor zijn
in sourdine gehouden betrachtingen, deerde hem blijkbaar niet.
Langs de begraafplaats der eerste, later naar de Santa Chiara in Assisië
overgebrachte zusters, daalden wij af naar de armoedige, schaars door een venstertje
verlichte, bidplaats der eerste Clarissen waar een lijst met namen de herinnering
levendig houdt aan de heilige zielen die daar, eeuwen geleden, baden en boetten.
Daar ook bevindt zich het hok, waar de oude priester Francesco di Bernardone tegen
de stokslagen, waarmee zijn vader hem tot bezinning zocht te brengen, verstopte.
Terzijde van deze schuilplaats hangt een klein, maar voortreffelijk oud schilderijtje,
waarop de benarde situatie van de ‘ontaarde’ zoon niet zonder humor staat afgebeeld.
Een meer dan 700 jaren oude deur sluit deze ruimte af van waaruit
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men langs enkele onbehouwen trappen het smalle, tussen drie grauwe muren
gevangen, bloemenhofje van Santa Chiara bereikt, met aan zijn Zuidzijde het met
passiebloemen omslingerde bakon, vanwaar zij placht uit te schouwen over de
Umbrische vlakte. Aan de voet van dit bakon, enkele meters naar beneden tussen
cypressen en mispelbomen, zou Franciscus het Zonnelied hebben gedicht en op een
bronzen plaquette, tegen de achterwand van het bloemenhofje aangebracht, brengen
de blinden van Italië hulde aan de lofzanger van het licht.
Vandaar weer stijgt men - en steeds weer langs ruwe uitgesleten steentrappen naar de cappella, waar Santa Chiara de langste tijd van haar leven ziek lag en dan,
nog hogerop, naar de onherbergzame zolder waar zij stierf. In de cappella bewaart
men, naast het door broeder Leone geschreven brevier van de Heilige en de met
bloed doordrenkte windsels van Sint Franciscus, een verzameling van allerhande
voorwerpen uit Clara's tijd, waaronder de conventsbel, een regelboek, een albasten
monstrans en ook de monstrans waarmee zij, volgens de legende, de Muzelmanse
huurbenden van keizer Frederik II, die het klooster belegerden, op de vlucht joeg.
En dan ligt daar beneden nog: vochtig, grauw en vaal, de spiegel der volkomen
evangelische armoede, de refter der zusters. Een schrikbeeld voor de etende mens!
Een bespotting van onze menu's. Ruwe, van vocht en ouderdom glimmende tafels
en banken op de aarden vloer; aan de wand een beschimmelde Godsnood die van
dorst versmacht; en een vaas met lelies dan nog op de plaats van zuster Clara als
lichtpunt.
Dit is San Damiano. Franciscus stierf als een goede veertiger en de voor haar
verfijnde natuur hardvochtige Chiara lag er 29 jaren lang min of meer ziek. Welk
een, althans door de bril van een agnostische Duitse professor gezien, te bejammeren
resultaat!

Een bruiloftsmaal gemist
OP de oude slaapplaats van San Damiano hadden wij, voor het venster staande van
waaruit Santa Chiara de Saracenen verjaagd zou hebben, vernomen, dat de
plechtigheid in het kerkje ten einde liep. Wij hadden dus op onze tellen te passen.
Maar nog even, leek het ons, hadden wij, na ons van ons gezelschap losgemaakt te
hebben,
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de tijd om, de uitstekende vertolking die onze geleider ervan gegeven had ten spijt,
ons nog eens, alleen maar met krekels en zwaluwen, te gaan verdiepen in het
Zonnelied op de plaats zelf waar het, in 1225, door zijn van schreien en ontberingen
nagenoeg blinde zanger, in de loofhut die zijn broeders voor hem getimmerd hadden,
gedicht werd.
Steeds opnieuw weer het aanschouwen waard, lag de Umbrische vallei in een
luisterrijk waas van hitte, waarin enkele ossenspannen voor de ploeg gingen rond
het kleine woonoord Rivo Torto; eertijds de verlaten leprozerij waar Franciscus, na
zijn succesvolle reis naar Rome, in 1211 met zijn broeders zijn intrek nam. In die
vervallen barak was het dat hij, om voor ieder van het haast van dag tot dag toenemend
getal zijner volgelingen een plaatsje te verzekeren, hun namen met krijt op de balken
schreef.
Vandaar trok hij uit om - eenmaal door de Paus zelf met gezag bekleed en door
deze ‘als een nachtegaal tussen de papegaaien geworden’ - te prediken in de kapel
van Sint Joris en, toen deze weldra te klein werd voor de enorme toeloop van
toehoorders, in de San Rufino, de kathedraal, die toen nog in haar wittebroodsweken
was.
Vanuit Rivo Torto ook volgde hij, immer een wijs evenwicht tussen actie en
contemplatie betrachtend, gaarne de wilde bedding der stortbeek de beboste flanken
van de Monte Subasio in; naar de holen der Carceri. Daar zou het geweest zijn, dat
hij, door iedereen aanvaard en gezocht, en nog niet wee van al de teleurstellingen
binnen zijn eigen kring, de gelukkigste en vruchtbaarste tijd van zijn leven kende
onder mannen, bij wie de ongeletterde wijsheid nog in hoog aanzien stond en voor
wie het ‘en Broeder Juniperes denkt er óók zo over’ een argument was dat de doorslag
gaf.
Rivo Torto en de Carceri stonden nog op ons middagprogramma. Daarna zouden
wij - een verkwikkende bezigheid na een afmattende dag - ons glas thee met citroen
gaan gebruiken op de Piazza Grande en er tegen het uur van het apératief in één der
osteria's Signor Giovanni Jörgensen, althans zijn schim, ontmoeten. Want in geen
ander gezelschap, stelden wij ons voor, dat wij onze laatste avond in Assisië beter
zouden kunnen doorbrengen dan in het zijne. Daarbij hadden wij ons - de lezer, die
ons op onze tocht gevolgd heeft, weet het - van een plicht van dankbaarheid jegens
hem te kwijten, die het ons aangenaam zijn zou te vervullen.
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Wij zouden beginnen met hem te zeggen, dat de droom die hij ons had doen dromen,
schoon was; dat de werkelijkheid enigszins anders was uitgevallen; alhoewel niet
minder schoon. Ook zou 't hem allicht interesseren te vernemen, zo dachten wij, dat
na vijftig jaren de dingen nagenoeg dezelfde gebleven waren en dat wij de
franciscaanse santuario's gevonden hadden zoals hij ze verlaten had. En samen zouden
wij de zon over Assisië zien ondergaan, het goud van het Minervatempeltje schielijk
zien verbleken en dan alleen nog maar het water horen klateren in de fontein. En als
de klok op de San Rufino langzaam en sonoor het uur van tien zou slaan, zouden wij
opstaan, voor immer afscheid van elkander nemen en door de avondlijke straten
verdwijnen, ieder naar zijn eigen bestemming...
Toen wij dan, met ons hoofd vol goedgeordende plannen, op het pleintje voor San
Damiano kwamen, had de bruiloft zich met de bisschop in haar midden op het
binnenhof verzameld, waar het vrolijk toeging tussen de oleanders. En waar de
zwaluwen zich niet in het minst in hun bezigheden lieten storen.
Op de balustrade gezeten waaronder de helling, waartegen San Damiano aanleunt,
het dal in golft, wachtten wij ons uur af; intussen het rondboogpoortje in het vizier
houdend dat het gezelschap passeren moest om zich naar de wagens te begeven. Op
hetzelfde moment dan ook, dat de bisschop de feestelijke kring doorbrak, stonden
wij reeds bij het poortje waar wij, na eerbiedig de ring gekust en een kruisje in
ontvangst genomen te hebben, Zijne Hoogwaardige Excellentie lieten passeren. Dan
naderde het bruidspaar. En nu zullen onze lezeressen wel iets meer willen vernemen
dan dat de bruid een hups en uiterst innemend ding was. Hoe zij gekleed was,
bijvoorbeeld; in het wit of in welke andere lentelijke kleur? En welke sieraden zij
droeg? Het enige sieraad dat zij droeg, was de ring aan haar vinger, lezeressen, en,
misschien belachelijk voor u van eenvoud, droeg zij een mantelpakje van bruin
fluweel met een onthutsend klein mutsje van dezelfde stof op het hoofd, waarvan
het haar niet gefriseerd of gebleekt was maar natuurlijk en raafzwart van kleür. Dit
alles derhalve ten behoeve onzer lezeressen. Eerst de bruid en daarna de bruidegom
de ons spontaan toegestoken hand drukkend, zeiden wij hun in het beste Frans dat
wij op dat ogenblik te onzer beschikking hadden en met alle bloe-
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men van de Monte Subasio tot tolk en getuige, dat het ons, als eerste buiten de kring
van verwanten en wel als Olandese, een grote eer en genoegen was hun geluk te
mogen wensen. Vanzelfsprekend klonk dit alles een beetje officiëler dan het hart het
ons ingaf; maar in de dank, welke het paar op zijn beurt ons meegaf, lag zoveel
erkenning, belangstelling en verrassing, dat wij voelen konden niet helemaal mis
geschoten te hebben.
Verder lieten wij, op de rij af en over en weer de gewone plichtplegingen wisselend,
de tros van verwanten passeren en voegden ons bij de fotografen die de stoet sloten
en al reeds hun apparaten weer in gereedheid brachten om het vertrek van San
Damiano te vereeuwigen.
Beleefd herinnerde ik ‘onze man’ aan onze afspraak in het kerkje; waarop deze
ons aan zijn medefotograaf, een Romeins dokter en broer van de bruidegom,
voorstelde. Hoe alles verder precies in zijn werk gegaan is, weten wij niet; alleen
zagen wij de Romeinse dokter even met de bruidegom fluisteren, deze zich een
ogenblik met zijn bruid onderhouden en naar ons wijzen.
En dan stonden wij plotseling, aan beide armen tegelijk uit ons isolement getrokken,
aan de zijde der bruid en kwam er - vanwege een gelukkig misverstand vermoedelijk,
want zoveel vriendelijkheid ging torenhoog boven onze begroting - aan het klikken
der apparaten links en rechts haast geen einde. Meteen ook scheen het, dat wij - want
alles ging volkomen buiten ons om - opgenomen waren in de kring der verwanten
die zich rond ons schaarden en op hun beurt met ons vereeuwigd wensten te worden.
Eerlijk gesproken, waren wij daarmee het gevoel, van als een hond in een kegelspel
te zijn beland, nog niet kwijt; maar van de andere kant ook zouden wij geen Limburger
geweest zijn, als wij de humor die er aan hetr geval vast zat, niet hadden weten te
appreciëren.
Onze verdere kennismaking, de uitwisseling onzer graden en titels, geschiedde in
een jargon van zowat alle latijnse talen door elkaar en in een geest van
geanimeerdheid, waaraan de note comique nu en dan niet ontbrak.
Er werden namen gegeven en geschreven en omdat een kil visitekaartje alreeds
te officieel werd, nam de bruid de pen en schreef in ons dagboek: Cecilia Fazio
Clerici, haar naam. De bruidegom
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volgde met: Dottore Franco Fazio en op het visitekaartje, dat wij ter verdere
documentatie bij ons staken, lazen wij: Presidenza del consiglio dei ministri,
Commissariato per il Turismo, Roma.
Met deze documenten verrijkt, dachten wij nu lang genoeg de spelbreker gespeeld
te hebben. Doch voordat wij nog een enigszins passende vorm gevonden hadden om
ons niet al te onhandig uit de - weest u er verzekerd van - onbetaalbare situatie te
redden, onthutste de bruid ons met het verzoek mede aan te willen zitten aan het
bruiloftsmaal.
Ja, wat wilden wij op dat ogenblik eigenlijk? Wij wisten het niet. Of beter nog:
wij vonden er geen woorden voor. Wij stonden daar maar, laat ons zeggen: met lood
in de schoenen. En totaal overstelpt.
Zo zijn er - slechts heel zelden! - eerbetuigingen in het leven van een mens, die
hij meent nìet te mogen aanvaarden. Zelfs om de toevoeging van de bruidegom dat
de bisschop, op wiens paleis het gastmaal wachtte, op onze aanwezigheid prijs stelde,
niet; en ook om de eenvoudige wetenschap, die ons allervriendelijkst bijgebracht
werd, niet: dat de wens van een bruid kracht van wet had op zulk een dag. Wij stonden
daar dan maar en konden niet. In ieder geval moesten wij toch hun huisnummer in
Rome noteren, waar te allen tijde de deur wijd voor ons openstond. En dat deden wij
dan maar.
Doch toen wij, nadat de laatste wagen in een fantastische stofwolk de weg was
opgestoven naar de stad, in de ons ruimhartig ter beschikking gestelde Lancia stapten,
hadden wij méér spijt dan haren op ons hoofd over de gemiste kans. En in een zephir
van een wagen als op vleugelen van de wind gedragen, schoten wij, wrokkend tegen
onszelf, de weg in naar Rivo Torto.

Afscheid van Assisië
ONS bezoek aan Rivo Torto en de Carceri moest kort zijn. Wat Rivo Torto betreft,
waar alle stoffelijke sporen van de Poverello en zijn gezellen zo goed als uitgewist
zijn en de primitieve nederzetting kunstmatig in een niet bepaald interessante
dorpskerk is ondergebracht, behoeft men daar geen traan om te laten. De voldoening
echter van ook deze franciscaanse halte een - laat ons zeg-
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gen - familiebezoek gebracht te hebben, maakte er ons oponthoud goed. Voor de
Carceri was dat iets anders. Wie er op een zonnige middag, op een uur dat alle wezen,
behalve de vogels, de insecten en de kleine wouddieren, zijn siësta houdt, eensklaps
voor verdwaald staat temidden van een ruig en rijkbebost berglandschap en er met
de koelte van het lover de onwezenlijke duizendvoudige stilte, waarin het eremo
verscholen ligt, over zich voelt komen, maakt er zich niet gemakkelijk meer van los.
Van alle franciscaanse woonstedekens zijn, met Greccio, de Carceri het meest
merkwaardige menselijke onderkomen dat wij tot dusver bezochten; een fantastischer
zou men zich moeilijk kunnen dromen. Speling der natuur en nuchter op nuttigheid
ingesteld menselijk vernuft werkten samen om, zonder passer of peillood schijnbaar,
uit de rondom voor het grijpen liggende materialen - hout, steen en kalk - niet alleen
een bizonder en verrassend stuk schilderachtige schoonheid te scheppen, doch tegelijk
een exclusief toevluchtsoord voor het aan vrede en inkeer behoeftige hart.
Voor een man als Franciscus die er, volgens Thomas van Celano, van hield zich,
na het stof der wegen van zijn voeten geschud te hebben, het gedruis der wereld beu,
als een vogel op te pakken en zich een nest te gaan bouwen temidden van de bergen,
moet het een lust geweest zijn er zich te gaan verliezen in God.
Zo liggen de Carceri dan daar tussen de beschuttende flanken der bergen als een
versteende alleenspraak der ziel met haar zelf. Al wat profaan is, lijkt daar profanatie.
Franciscus keerde er telkens terug en had er, om zich nog dieper in de stilte te
dompelen, zijn loofhut apart. Verder weten wij dat diegenen onder zijn gezellen, die
zich meer tot het beschouwende leven geroepen voelden of minder geschikt voor de
prediking waren, er zich bij voorkeur ophielden. En de eerste priester der Orde en
met broeder Leone zeer lang de enige, Silvester - dezelfde die zich van schaamteloze
schraapzucht tot de Evangelische armoede bekeerde - bracht er nagenoeg de ganse
tijd van zijn leven als Minderbroeder in gebed en beschouwing en met anderen,
vooral jongere broeders, in de wetenschap der heiligen te onderwijzen, door.
Vooral voor het inwendige van de Carceri was het spijtig, dat wij ons slechts tot
een vluchtig bezoek moesten beperken. Buiten onder een donkerbladige loofboom
- een Carpine Nero, zoals de
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monnik, die ons uitgeleide deed, hem noemde - wachtte immers het splendide
vervoermiddel dat ons ter beschikking gesteld was en waarvan wij geen misbruik
mochten maken. Om verder nog de abdij der Benedictijnen, althans de overblijfselen
ervan, op de Monte Subasio te gaan bezoeken, misten wij plotseling alle moed, zoals
ook voor de Citadel op zijn top. Tenslotte waren wij een pelgrim; een toerist af en
toe en slechts per toeval een archeoloog.
Méér trok ons, die van de morgen af nagenoeg nuchter waren en zich bovendien
een bruiloftsmaal langs de neus hadden laten gaan, het eten, dat ons door onze zeer
tijdelijke gezel ten afscheid werd aangeboden in Albergo Sole. En zo zijn wij de
eenogige man, die ons bij onze aankomst in Assisië op het plein voor de Santa Chiara
begroet had, dan toch nog schatplichtig geworden en wij verzekeren u: zonder het
geringste ressentiment.
Na van het goede der aarde, dat het Albergo voor ons op tafel getoverd had, ons
deel genomen te hebben - o, wij fronsen, nadenkend over uw schamel bestaan, ons
voorhoofd om één keer dit culinaire hoogtij niet, o Franciscus, die de gebakjes van
uwe Giacoma di Settisoli zó lekker vond dat gij er op uw sterfbed nog naar
watertandde - bood onze geleider ons aan ons alsnog naar de top van de Monte
Subasio en de Rocca Maggiore te brengen; een aanbod dat wij dankbaar aanvaardden.
De aarde zag er fleuriger uit dan ooit en zij aan zij op een der vervallen muren van
de eertijdse indrukwekkende heerserszetel gezeten, met Assisië als een voetschabel
onder de voeten, genoten wij zwijgend van een aangrijpend uitzicht over de Umbrische
vlakte. Achter ons, tussen de elkaar verdringende heuvels, wisten wij, liep de weg
waarlangs de stervende Franciscus, van Siëna komend, in een grote boog om Perugia
was heengetrokken om in het paleis van bisschop Guido ziek te gaan liggen en dan
naar Santa Maria degli Angeli te gaan sterven.
Hoe gaarne hadden wij ook deze weg nog gemaakt! En dat het opnieuw alleen
maar in onze verbeelding was dat wij het kleine vendel soldeniers, met de Poverello
op een ezel in hun midden en met broeder Elias aan de kop, omzichtig door de bergen
zagen trekken om tenminste nog zijn lijk in veiligheid te brengen, deed ons pijn.
Assisië, zo hebben wij tot de stad daar beneden gezegd, wat hebt gij met hem
gesold!
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En al de tijd dat wij daar te turen en te mijmeren zaten, planeerden twee grote vogels,
van wie wij in het verblindende licht de kleur niet onderscheiden konden, doch wier
vleugels de vorm van die van valken hadden, boven de stad, waar, toen wij opbreken
moesten, de rook der avondvuren reeds omhoogbegon te kringelen boven de daken.
Intussen is het elf uur in de avond geworden en wij zijn doodmoe. Maar het is
onze laatste avond in Assisië en gelooft u ons, dat ons dàt aan het hart gaat.
Schrikbarend snel repeteren zich de avonden, die telkens opnieuw weer ergens voor
ons de laatste zijn. Doch nergens zoals hier, zoals in Assisië, dat nu doodstil is van
zulk een doodstille avond, als alleen een avond in Assisië doodstil kan zijn. Natuurlijk
is het maar autosuggestie, dat wij de zwaluwen van San Damiano nog horen
kwebbelen in onze oren; zoals het ook maar inbeelding was, dat wij te San Damiano
nu en dan, zoals een troffel op steen tikt, in hun gekwetter de troffel van de metselaar
Franciscus meenden te horen.
De zwaluwen slapen en ook de krekels zijn leeggesjirpt.
Het dessert bij de bisschop zal nu ten einde zijn. Zulke heren zijn immers vol
wijsheid; dat is: vol zin voor maat. En een file van auto's zal op weg zijn naar Rome.
Over heel de aarde zullen er vele auto's nu nog op weg zijn; doch niet alle met een
bruid naar Rome; misschien niet eens alle naar huis.
Indien gij zegt, dat dit alles nogal vreemd klinkt, hebt gij gelijk. Het is dan ook
veel te laat, om nog op logica te bogen. Die komt morgen weer aan bod als de man,
die langs de kalkweg naar San Damiano woont, in het schemerdonker naar zijn stal
strompelt om zijn geit te melken; als de moeder het kommetje melk bij de
boterhammetjes voor haar kinderen op tafel zet en als deze langs de kalkweg netjes
in hun zwarte schortjes naar school stappen, zoals men dat iedere morgen overal in
Italië de kinderen in hun zwarte schortjes kan zien doen. Dan komt de logica weer
aan bod, waarvoor het nu te laat is geworden. Doch een toon van mildheid zult gij
aan het voorafgaande niet kunnen ontzeggen; een toon van rijpheid niet, die de toon
is van deze stad.
Neen, zegt ons niet, dat deze stad geen ziel heeft. Zij heeft zelfs een historie. En
als het waar is, dat de liefde, waarmee men haar nadert, de sleutel van hare
geschiedenis is, broeders, dan zijn wij
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erin. Dan zijn wij achter hare geheimen: dáár waar het sprakeloze spraakzaam wordt
en het ineffabile, het onzegbare, uitgesproken.
De lichtjes bij de spoorweg branden nog en ook de bloedvlekken der godslampen,
die wij op de kerkvensters branden zagen in de duisternis, branden voort; de stigma's
waarmee deze stad in onze ogen getekend staat. Deze civitas sancta: wat staat ons
nog van haar te wachten? Of heeft zij haar rol gespeeld? Wordt er niet tweemaal een
profeet in dezelfde stad geboren? Wie zegt ons dat er óp dit ogenblik, door een grote
onrust uit zijn bed gejaagd, niet opnieuw een troubadour door de straten loopt, voor
wie God zelf de nieuwe liederen schreef en die morgen herbegint: ‘Kinderen, God
mag niet in U wezen als een zacht bed om op te rusten, maar als een grote onrust.
Hij moet U wakker houden met Zijn eisen; als met een ploegschaar Uw grond
doorkerven, opdat Uw lichaam nooit moe worde Hem te dienen. Kort is der wereld
vreugde en eeuwig de pijn, die haar volgt; klein is de last van dit leven, doch de
heerlijkheid des hemels oneindig’.
De sterren, die zo-even nog groot en vol geheimzinnig leven aan de hemel stonden,
vervagen in de vale klaarte der opkomende maan. De slagschaduwen der dingen
kruipen uit hun schuilplaatsen te voorschijn en de dingen zelf, de huizen, de daken
en de bomen, krijgen een metaalachtige schittering waarin zij met elkander versmelten
naarmate het maanlicht wast waarin de wereld opnieuw wordt geboren.

Jacques Schreurs, Pelgrimstocht door Franciscaans Italië

135

Vierde hoofdstuk
De Casentinovallei
San Francesco di Alverna
MET een laatste bezoek aan het graf van de Poverello in de San Francesco hebben
wij afscheid genomen van Assisië en staan nu, na een voor ons doen machtige ruk
door telkens weer van kleur en karakter veranderende berglandschappen,
rotswoestijnen en steden, als Perugia, Cortona en Arezzo, met de avond, die koel en
winderig uit de dalen opkruipt, in de ogen, op La Verna, de franciscaanse
Calvarieberg.
Vanuit de verte reeds, vanaf de versomberende en verschralende heuvelruggen
tussen Arezzo en Bibbiena en vanuit de woud- en waterrijke ravijnen van het
Casentinodal, hebben wij keer op keer en telkens even woest en ongenaakbaar zijn
merkwaardige met eeuwenoude bomen bekroonde gedaante ten hemel zien opvaren
tussen de in 'n gigantische slagorde rond hem geschaarde, allemaal even kletskale,
zonverzengde en hier en daar met sneeuw gekruinde bergmassieven. En even buiten
Bibbiena, een arm obscuur en naargeestig stadje waar wij gedacht hadden te
overnachten doch geen geschikt nachtverblijf konden vinden, zijn wij, terwijl de zon
zich reeds achter ons in een orgie van paarse gloeden verteerde, de beklimming van
de Winterberg begonnen.
Laat ons, om u niet opnieuw met het relaas van een klimpartij te vermoeien en de
capaciteiten als wagenmenner van onze schilder niet in een kwaad daglicht te stellen,
kortweg zeggen dat wij, alhoewel kermend en kreunend over de treiterende willekeur
der onbeschrijfelijke slingerwegen waarlangs wij ons naar boven te werkenhadden,
de top gehaald hebben en er Godlof! heelhuids, met een zucht van verlichting, uit
de kokende wagen zijn gestapt.
Een grote menigte van allerhande vogels - zulk ene als waar Franciscus zeven
eeuwen geleden toen de mensen elkaar nog bergen cadeau gaven, bij zijn aankomst
op La Verna door begroet werd - was niet aanwezig om ons te verwelkomen. Op
zulk een bejegening hadden wij trouwens niet de geringste aanspraak gemaakt.
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‘Non est in toto mundo sanctior mons’, hadden wij boven de rustieke ingangboog
naar het klooster gelezen; en de voldoening hem te mogen betreden, hadden wij als
een begenadiging ondergaan.
Bruine monniken, ras-echte zonen van Sint Franciscus, wie het ontvangen en
koesteren van vreemdelingen en pelgrims van oudsher in het bloed zit, waren het die
ons broederlijk tegemoet traden waar wij, door de koele bergwind plotseling hevig
aangevaren, in onze jassen gewikkeld en met de kraag tegen de oren, van koude
stonden te klappertanden.
Langs een doolweg van gangen, trappen en krakende zolders hebben wij onze
cellen bereikt en, enigszins geriefelijker dan in de vorige franciscaanse convento's
geherbergd, hebben wij daarna in het landelijk-gemoderniseerde, maar steenkoude
gastenkwartier van het klooster, dat op het eerste gezicht een aanzienlijk, maar nogal
gecompliceerd geheel van allemaal stokoude gebouwen vormt, geavondmaald bij
spijzen waarvan de warmte, als een welkome toegift, ons meer aantrok dan de nog
steeds onwennige substantie en zonderlinge samenstelling.
En zo staan wij dan nu, nadat wij de laatste klanken der klokken, waarmee Sint
Bonaventura de edele campanile verrijkte, hebben horen uitgonzen tussen de bergen,
zo hoog en eenzaam als een mens op deze wereld maar staan kan: op de Sasso Spicco,
aan de rand van het Precipizio en bij de rotsschelp, waarin Franciscus gekromd zoals Gidtto hem bij voorkeur voorstelt - zijn ziel uitweende over de wereld, te staren
naar een nacht vol sterren, terwijl diep beneden ons, in de kloven en ravijnen van
het Casentinodal dat zich mateloos met duisternis heeft gevuld, een stilte heerst die
niet aards meer is...
Het is de doem van de pelgrim dat hij vóórt moet, steeds opnieuw gedreven en
getrokken wordt en hij geen tijd vindt om, los van alle wereld, zonder verdere
bekommering of gejaagdheid, rustig en ruimtelijk ergens op een steen langs de weg
te gaan zitten en beurtelings naar een bos sleutelbloemen of wilde orchideeën aan
zijn voet, naar een waterval of alleen maar naar de lucht te kijken.
Het is de doem van de schrijver, die eeuwige praatjesmaker, dat hij alles formuleren
wil en beiden in één mens - de pelgrim en de
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schrijver - worden slachtoffer van hetzelfde avontuur. Zo immers voelen wij het, nu
wij ons na een dag vol indrukken, geestelijk onverzadigd en topzwaar, bij het
spaarzame licht van deze cellamp, te schrijven hebben gezet en, de dag zo ordelijk
mogelijk herlevend, schoonschip met hem hebben te maken om morgen weer met
een verse lei te kunnen beginnen.
Allereerst dan een paar illusies, waarvan - de desillusies niet meegerekend - een
dag soms vol kan zijn als de hoed van een goochelaar.
Wat men vanuit de verte als een met rotsblokken bezaaide bergflank heeft
aangezien, begint plotseling, op ergens een fluitsignaal, te bewegen. Men denkt aan
het visioen van Ezechiël en ontdekt dan, in de opmarcherenden, een kudde schapen
die over de bergtop stroomt. De glimlach van begrijpen waarmee de, op de trappen
van de Dom van Perugia orakelende marktschreeuwer ons voorbij ziet gaan en waarin
wij een zekere rechtvaardiging menen te moeten lezen van zijn boerenbedrog, krijgt
een handomdraai later de betekenis van met hem onder één deken te liggen.
Wacht u overigens voor Perugia, pelgrim, indien gij er prijs op stelt de wijding,
die Assisië u meegaf en het nieuws van God dat gij er allicht opdeedt, niet door de
wind te laten profaneren die u uit dit eertijds giftige horzelnest, waarnaar men slechts
met de vinger had te wijzen om het van woede en vechtlust te doen zoemen,
tegenwaait!
Werelds, met al de allures van een wereldstad, kwam ons het geestesmerk voor
van deze, met roestkleurige oude muren ommantelde, prinselijk gelegen, bijna rosse
Noordelijke toegangspoort tot de Umbrische vlakte; stad die, met haar lanen en
plantsoenen, haar fonteinen en bloemen, haar grootscheepse gebouwen en overvolle
straten vol zwier en vertier, eenmaal accomodatie bood aan vorsten en pausen. Bewaak
uw geestelijke schatten, pelgrim, maar hef u evenzeer op aan het hart van deze citadel;
aan haar hartstochtelijk in marmer en travertijnsteen gedachte verheven synthese van
wereldse en geestelijke grootheid en macht.
Stel u op haar plein tussen het in statige Italiaanse gothiek oprijzende stadhuis en
de op hoge trappen stout en vierkant neergezette romaanse, door nog zuiver
hemelwaartse renaissance-motieven veredelde Dom en luister, terwijl de duiven u
om de
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oren klapperen en het water, eeuwig springlevend, neerklatert in de klassieke, rijk
met beeldhouwwerk versierde, fontein, naar de in groen uitgeslagen brons daar in
haar bronzen zetel neergezeten majestieuze figuur van paus Julius III die u, terwijl
zij zegenend de hand naar u uitstrekt, met de wijsheid van een zwaarbeproefd man
beleert.
Ga dan heen, want gij zijt verzadigd; werk u uit het verkeer en zorg door de af en
aanrijdende trolleybussen niet gekraakt te worden. Werp in het voorbijgaan nog een
blik in het bisschoppelijk paleis en museum van romeinse oudheid en luid, omdat
het toeval er u langs voert, de bel aan de poort waar, volgens de legende, de Heilige
Lodewijk, koning van Frankrijk, heeft staan kloppen om broeder Egidius te spreken
wiens roep van heiligheid tot alle wereld was doorgedrongen. En keer dan Perugia
de rug toe, waar het bloed, dat Francesco di Bernardone, de op roem beluste, er om
de ene of andere dubbelzinnige reden misschien ooit vergoten zou hebben als de
wangunst van het lot niet zo nadrukkelijk gerust had op zijn rapier, reeds lang bedekt
is geworden door de sluier van de ijverzuchtige verering, waarmee ‘die van Perugia’
de Heilige, dood of levend, telkens tot de hunne hebben willen maken en vervolg
dan, door een aangenaam op en neer glooiend landschap met decoratieve ceders en
cypressen, langs bloeiende koolzaadvelden en wit met madelieven bespikkelde
weiden, de weg naar het meer van Perugia, of van Trasumeno genaamd.
Weldra zult gij, door koperkleurige sluiers van uitbottende populieren, het met
riet en biezen manshoog omzoomde water tot onder de horizon rustig te blinken zien
liggen; met hier en daar een bebost eiland in zijn midden, waarvan dat ene daar, waar
de oude muren van een burcht of klooster boven de boomkruinen uitsteken, Franciscus
gedurende zijn beroemde veertigdaagse vasten gehuisvest heeft.
‘En omdat er geen woning was, waar hij zijn hoofd kon neerleggen, kroop hij
onder een dichte haag waar de braamstruiken een soort van hut hadden gevormd; en
daar verbleef hij van Aswoensdag tot Witte Donderdag zonder iets te eten of te
drinken’...
Vermoedelijk ook zullen er bij de aanblik van dat ogenschijnlijk zo onschuldig
rimpelende water herinneringen uit uw humaniora in u wakker worden en zult gij u
weer een ogenblik verdiepen
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in het noodlot van de grote romeinse veldheer waarmede gij in uw verbeelding die
fantastische tocht over de Alpen maakte en die, na de Alpen overmeesterd en een
halve wereld onderworpen te hebben, jammerlijk stranden moest voor deze met riet
en biezen omzoomde plas.
Vol nog van dit historisch raadsel zult gij Passigniano sul Trasimeno passeren.
Gij zult er geen mens op straat ontmoeten; maar overal langs de wateroever zullen
vissersboten, fuiken en netten u de indruk geven van een visrijk meer. Voorts - maar
in Godsnaam, pelgrim, waarom zo gejaagd? - zal de weg voor u openliggen naar
Cortona.

De grootmoeder van Rome
CORTONA, de stad van de Heilige Margaretha, is, op een kleine verrassing na die ons
onze moeiten tenslotte ruimschoots vergoedde, de grote desillusie geweest van onze
tocht. Signor Giovanni Jörgensen had ons gewaarschuwd; doch het was méér dan
vijftig jaar geleden dat hij zijn oordeel over Cortona had uitgesproken. En waarom,
zo hadden wij ons afgevraagd, zou deze stad op de berg die zulke oude brieven
presenteert en zich terecht of ten onrechte - wie zal dat uitmaken - de grootmoeder
van Rome noemt, niet een weinig de dupe geworden zijn van de nostalgische en
neurasthenische buien van de Deense schrijver? Wij weten immers allemaal een
beetje hoe dat gaat en hoe onze stemmingen de dingen soms kleuren en hun vormen
mistekenen kunnen.
Maar Signor Giovanni had gelijk! Bij mijn eer, hij had méér dan gelijk: Cortona
is een vuile stad! En dat niet vanwege het beekje modder dat ons, wij nemen aan bij
toeval, uit een zijstraat tegemoet kwam kabbelen, noch vanwege de onuitsprekelijk
vuile was die de bewoners overal aan stokken uit hun huizen te drogen steken. Het
verval en de verveling grijnzen er u van alle kanten aan: een stad die, als het vuur
haar niet te hulp komt, aan stof en spinnewebben vergaat. Behalve haar stadhuis,
waaraan men een zekere norse grootsheid niet kan ontzeggen - de talrijke in zijn
zijgevel ingemetselde heraldieke schilden duiden erop dat de stad betere tijden gekend
heeft - bezit haar uiterlijk nagenoeg niets wat de belangstelling waard is.
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Zowel van buiten als van bipnen mist de, letterlijk en misschien ook figuurlijk in een
hoek gedrongen, kathedraal de meest bescheiden luister.
Het gaat natuurlijk niet aan de verering, die de Cortonezen voor hun stadsheilige,
Santa Margarita, koesteren, af te meten aan haar standbeeld dat een bespotting is van
het land der Della Robbia's; aan de wijze waarop zij de plaatsen, waar het begenadigde
leven dezer merkwaardige vrouw zich afspeelde, onderhouden, of aan de hoog boven
Cortona gelegen en door bruine Franciscanen bediende kerk die haar naam draagt
en opgetrokken is in een stijl die moeilijk te definiëren valt.
Naar dit heiligdom, dat als werkstuk van een suikerbakker geen slecht figuur zou
slaan, ondernamen wij, nadat de schilder zijn wagen onder de stoffige accacia's van
een pleintje en zichzelf achter zijn schetsboek geparkeerd had, op eigen gelegenheid
en, laat er ons onmiddellijk aan toevoegen, ook voor eigen rekening, onze tocht door
allemaal even rommelige en groezelige straten en straatjes waar overal op drempels
en stoepen de civitani met peuken sigaretten tussen de lippen te luieren lagen,
bergopwaarts. Geen sinecure, voorwaar!
Het was een tocht onder een brandende Italiaanse hemel, langs steeds meer
onbegaanbare trappen zonder einde; met lood in de schoenen ondernomen bovendien
vanwege het risico dat wij liepen, daarboven toch niet datgene te vinden wat wij er
eigenlijk zochten.
In de San Francesco, oorspronkelijk een klein bedehuis aan Franciscus geschonken
en in 1245 door de bouwlustige broeder Elias vergroot, toonde een Conventueel ons
de plaats bij de preekstoel, waar de zondares Margaretha door de genade getroffen
werd. Waarom deze Conventueel vermeed ons mede de plek aan te wijzen waar
broeder Elias, na met de Kerk verzoend en in het naburige Celle rouwmoedig
gestorven te zijn, zijn rustplaats vond, begrepen wij niet. Wij hebben er dan ook niet
naar gevraagd. Wij hebben zelf de plek gezocht en gevonden; onder een eenvoudige
steen in de vloer der kerk, die enkel zijn naam vermeldt.
Voorts werden ons in de sacristie der kerk nog enkele franciscaanse relieken
getoond, waarmede dezelfde Elias zijn kerk en stad verrijkte: o.a. een tuniek van
Franciscus; het door broeder Giacoma de Settisoli vervaardigde hoofdkussen waarop
de Poverello
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stierf en het boetekoord van de Heilige Margaretha. Het kruisbeeld dat tot de
rouwmoedige Minnares gesproken zou hebben, werd ons met zichtbaar ongenoegen
medegedeeld, bevond zich ‘in Monte’, in de Santa Margarita derhalve, het heiligdom
op de berg dat door bruine Franciscanen bediend wordt. Naar dat heiIigdom hebben
wij, na wijwater genomen te hebben uit een wijwatervat waarin marmeren vissen
zwommen, onze weg vervolgd. En van de ene straat naar de andere klimmend hebben
wij lopen denken aan een voorjaarsdag lang geleden dat Franciscus, van het meer
van Perugia komend waar hij de vasten onder een braamstruik had doorgebracht,
Cortona binnenkwam en er de rijke jongeling Guido ontmoette en - hem aanzien was
hem liefhebben - won voor het Evangelie. Arm geworden om Christus wille, leidde
deze Guido het leven van een engel en stierf hij, zonder ooit een andere rol gespeeld
te hebben dan voor zijn Heer en Meester, in het Celle van broeder Elias; een zoon
zijn vader waardig.
Een minder aangename ervaring deden wij op toen wij, nadat wij aan een nogal
bezadigd nietsnut de weg gevraagd hadden, zonder aarzelen in een verkeerde richting
werden gewezen en een parlement van jonge en oude lummels zich - een ietsje te
voorbarig evenwel - over de misleiding vrolijk maakte.
Voorts hadden wij een straat verder - en niet zuinig, dat verzekeren wij u - van
leer te trekken tegen een bakkersvent bij wie wij een broodje van 25 lires kochten
en die, na het biljet van honderd lires dat wij hem te wisselen presenteerden nonchalant
in zijn broekzak gestopt te hebben, deed alsof zijn neus bloedde en van ons Italiaans,
al was dat grammaticaal nu niet van het allerbeste, geen woord wou verstaan.
Maar daarmee waren wij dan ook reeds een goed eind op streek en begon een
frisse bergwind ons al om de oren te blazen. Want na nog enkele honderden stappen
over wat eens een straat geweest moet zijn te zijn voortgeklommen, stonden wij
tussen de arme kleine huizen rond de heuveltop waarop het santuario di Santa
Margarita, boven een krans van terrassen, splinternieuw hersteld te pralen lag in de
middagzon.
Van een oud vrouwmens dat daar met haar sikkel tussen de steenblokken gras te
snijden lag voor haar geiten, vernamen wij dat wij wel de kortste maar niet de
gemakkelijkste weg naar il san-
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tuario genomen hadden. Het zweet gutste ons van het voorhoofd en wij moeten eerlijk
zijn en getuigen dat, behalve de Heilige Margaretha natuurlijk, tenminste één mens
in Cortona een beetje met ons begaan was, ons niet onverschillig liet. De kom
geitenmelk evenwel waarmee zij ons uitnoodde ons in haar hut tussen cypressen en
vijgebomen te komen verkwikken, wezen wij, maar zonder haar te laten merken dat
de gedachte aan zulk een ‘geneugte’ ons kokhalzen deed, zo vriendelijk mogelijk
van de hand. Uitermate dankbaar nam zij van haar kant de rol vruchtendrops van ons
in ontvangst, die wij bij ons hadden gestoken omdat ons gezegd was, dat suiker de
spieren staalt.
Dan, na over de stad aan onze voeten heen een blik in de Chianavallei geworpen
te hebben, waar zuidwaarts, tegen de van zonlicht zinderende paarse heuvelkammen,
het meer van Trasumene als een parelmoeren sieraad verloren lag, legden wij, langs
kromgewassen en scheefgewaaide eiken en cypressen, de korte weg af die ons nog
van de allesbehalve aantrekkelijke ingang van het santuario, dat nog naar mortel en
verste steenslag geurde, scheidde.
De bruingebakken hoekige gardiaan, die het blijkbaar te druk had met zijn
bestekken om ons te woord te staan, stopte ons, met de toevoeging dat wij het daarmee
wel doen konden en dat er overigens in Monte weinig te beleven viel, een soort
monografie in de hand en liet ons toen aan ons lot over. Méér om een beetje op onze
rust te komen dan om wat anders, hebben wij ons toen, na enkele ogenblikken,
respectievelijk bij het bewuste kruisbeeld en bij het door zware draperieën aan het
oog onttrokken - men zegt - nog gave stoffelijke overschot van Santa Margarita
verwijld te hebben, in het vlugschrift te spellen gezet en er ten oyervloede uit gelezen
wat de gardiaan ons reeds had medegedeeld: dat slechts op bepaalde dagen van het
jaar en dan nog met speciale toestemming van de bisschop de draperieën opzij werden
geschoven en de relikwie getoond.
Met deze wetenschap en in het goede vertrouwen, dat Santa Margarita het ons
lonen mocht, zijn wij, even lichtvoetig als wij hem zwaarvoetig beklommen hadden,
de berg weer afgedaald naar het parkeerplaatsje waar wij de schilder, in zijn wagen
gezeten, in een gemoedelijk gesprek met de parkwachter gewikkeld vonden.
Beiden waren wij het er onmiddellijk over eens, dat wij verder
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in Cortona niets meer te zoeken hadden. Maar als wij gereed staan het stof van deze
allerstoffigste stad voor eeuwig van onze voeten te stampen, bereidt het toeval dat
een man, een koster nog wel, zijn koolzaad bij de ingang van de kathedraal te zonnen
uitspreidt, ons toch nog de verrassing die ons beiden evenzeer ons oponthoud in
Cortona vergoedt.
In het vlak bij de kathedraal gelegen Museo Diocesano, een weinig in het oog
vallend gebouw waarin wij allerminst een museum - en welk een schattenrijk museum!
- gezocht zouden hebben, ontdekken wij, behalve een aanzienlijke rijkdom aan
kunstvoorwerpen, beeldhouwwerk en schilderijen waaronder een ongemeen fraaie
Santa Margarita e storie della sua vita van een artista Toscane, een Madonna met
heiligen - en met een San Francesco zoals wij hem ons dromen - van Luca Signorelli.
Voorts een Crocifisso van Pietro Lorenzetti, een serie kleine panelen, Storie de San
Dominico geheten, van Fra Angelico en als pronkstuk van het museum en niet minder
maagdelijk en prinselijk dan haar equivalent in het San Marcoklooster te Florence,
een Annunciatie van dezelfde monnikschilder, onvergetelijk jong en fris en zó pril
alsof zij pas gisteren geschilderd was. En kostelijk voor ons was het de schilder, die
anders zo moeilijk warm loopt, voor dat kunstwerk opeens in brand te zien staan.
Een brand, waarvan de gloed pas doofde toen hij, dicht bij Arezzo, weer meer en
meer met zijn stuurrad te maken kreeg.
En terwijl wij de wegwijzers, de ene na de andere, voorbij schoten die ons rechts
van de weg naar Gubbio, naar Borgo San Sepolchro en naar de Mark Ancona, de
kweekplaats der Fioretti, wezen, constateerden wij, niet zonder leedwezen en met
precies dat tikje heimwee dat het, door allemaal even vreemde als welluidende namen
gewekte verlangen pepert, dat de lijn van de reisweg, die wij over de landkaart van
Italië getrokken hadden, tot dan toe nòg strakker was uitgevallen dan wij ons hadden
voorgesteld. Want nadat wij, van het naar torens turen tureluurs, Montefalco gemist
hadden, en het, volgens Signor Giovanni, alle beschrijving tartende Celle bij Cortona
slechts uit de verte hadden mogen aanschouwen hadden wij nu, omdat wij van onze
toch al allerlankmoedigste vriend de schilder niet het uiterste vergen mochten, vaarwel
te zeggen aan het land der legenden. Zodat wij de sneeuwklokjes, de
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sleutelbloemen, de madelieven en de paarse viooltjes, die wij gedroomd hadden er
te plukken, maar moesten zien te vergaren op La Verna. En vanaf die berg ook Monte
Casale en Chiusi met zijn burchtresten van graaf Orlando groeten.

In de stigmatisatiekapel
BROEDER VALK, waarop wij gehoopt hadden, heeft ons vannacht niet gewekt en
vermoedelijk is ook het kloppen van de gastenmeester niet tot ons onderbewustzijn
doorgedrongen. Zodat wij, jammer genoeg, de nachtelijke processie der monniken
naar de Stimmate, de stigmatisatiekapel, gemist hebben. De dag schemerde nog toen
wij ontwaakten en het eerste wat wij door ons celvenster ontwaarden, was groen licht
en doodstille groene bomen; majestueuze beuken, met hier en daar een tros narcissen
aan hun voet. Het koor der vogelen, dat wij gisteravond vóór het opkomen der misten
zo uitbundig van alle kanten hadden horen zingen en tateren, sliep nog in een stilte,
waarin het vallen van een druppel dauw of het kraken van het boshout een gebeurtenis
werd.
In de kloosterkerk zaten de monniken, in hun mantels gewikkeld, in gebed en op
de altaren hier en daar, waaraan priesters celebreerden, vonkten kaarsen in het
halfdonker en trok af en toe een schelletje bescheiden de aandacht naar de mysteries
die er zich gingen voltrekken.
In de sacristie van de Stimmate, dag en nacht door twee custoden, een pater en
een broeder die er dichtbij hun cel hebben, bewaakt, vonden wij alles klaar liggen
voor de Mis die wij, nabij de plaats waar de Serafijnse Vader met de wondmalen
getekend werd, zouden opdragen. Voornaam en ingetogen stond de patercustos er
aan 't altaar voor de melkwitte, enigszins koel aandoende retabel van Della Robbia,
de kruisdood Christi voorstellend, terwijl achter hem de broeder in gebed geknield
lag. Heel de Verna leek ons op dat uur één offerberg, waarvan de geheimzinnige
reuken rookloze offervuren van alle kanten ten hemel stegen. Stof voor onze meditatie
hadden wij niet ver te zoeken. Heel deze berg immers, met al de sublieme
gebeurtenissen waarvan hij getuige was, leende zich ertoe met alles wat op en aan
hem was. Ja, met alles wat op en aan hem was; de dingen der natuur, die hier een bi-
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zondere wijding behouden hebben, niet uitgezonderd: de rotsen en de bomen, de
kleine dieren en de vele, vele vogels; de bloemen en de kruiden; het sabbelen van
het water tussen de rotsen; het gewriemel van het kleine grut in het gras.
‘Ver-afgelegen en uitmuntend geschikt voor de beschouwing der goddelijke
dingen’, hadden zijn eerste verkenners de berg bevonden. En toen Franciscus, door
een vlucht van allerlei vogelen met vrolijk gekweel en gespeel van vleugelen begroet,
bezit er van kwam nemen, had hij hem lief en begon er, na tegen zijn flank een hutje
van boomstammen gebouwd te hebben, onmiddellijk een veertigdaagse vasten ter
ere van de aartsengel Michaël.
Verrukkelijker van eenvoud dan ergens ter wereld klinkt hier het hem ten voeten
uit tekenend antwoord van de onaanzienlijke kleine man met de zieke ogen op het
verzoek, hem door God gedaan, Hem drie - maar welke? - geschenken aan te bieden:
‘Heer, ik ben geheel van U en ik heb niets dan een tuniek, een koord en een broek,
en die zijn eveneens van U. Wat zal ik dan als geschenken aan Uwe Hoogheid kunnen
aanbieden?’
En waar anders dan hier zijn de hartsveroverende argeloosheid en de beminnelijke
nieuwsgierigheid van het Lammeke Gods, broeder Leone, naar de wonderlijke zaken
die er tussen God en Franciscus verhandeld werden, eigenlijk helemaal thuis?
Voor wie de berg uit de verte aanschouwen mocht, donker oprijzend tegen de
hemel, spreekt het vanzelf, dat zijn eigenaardige vorm de verbeelding moest intrigeren.
Voor wie nader van hem kennis mocht nemen: van zijn miraculeuze gespletenheid,
van zijn bizar door elkander geschud zijn, is het zonder meer duidelijk, dat na het
stigmatisatiewonder, de legende zich van hem meester maakte en hij zich, koste wat
het koste, op zijn zijde gekeerd moest hebben bij het wereldschokkende feit van het
sterven van Gods Zoon aan het Kruis.
Dat stigmatisatiewonder! Franciscus had het aan de nieuwsgierige broeder Leone
voorspeld: ‘Maar pas op, broeder Lammeke, dat ge mij niet meer bespieden komt
en ga met de zegen van God naar uw cel terug en draag naarstig zorg voor mij. Want
binnen weinige dagen zal God op deze berg zulke verbazende en wonderbare dingen
doen, dat de hele wereld er over in bewondering zal staan’.
Uit deze woorden blijkt evenwel niet, dat Franciscus enig ver-
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moeden heeft gehad van de aard en het karakter der grote dingen die God aan hem
voltrekken ging. Pas na het visioen, waarin hij de gekruiste Christus in de gedaante
van een zesvoudig-gevleugelde engel uit de hoge hemel naar hem zag neerdalen,
zou hij, zo verhaalt Sint Bonaventura in zijn Legende, door een openbaring van God
verstaan en geweten hebben, ‘dat hij niet door de marteldood van het lichaam, maar
door de liefdebrand van het hart geheel gelijkvormig zou worden aan de Gekruiste’.
Indrukwekkender dan de enigszins gedramatiseerde voorstelling, die dezelfde
heilige schrijver van het wonder geeft, lijkt ons het onopgesmukte verhaal der Fioretti
die ditmaal, om de geschiedkundige waarheid ervan te staven, in de schoenen van
de echte historicus stappen en zich op alleszins geloofwaardige, nog levende getuigen
beroepen: ‘Deze geschiedenis heeft broeder Jacobus van Massa uit de mond van
broeder Leone vernomen en broeder Hugolinus van Monte Giorgio uit de mond van
voornoemde broeder Jacobus en ik, die dit geschreven heb, uit de mond van broeder
Hugolinus, een alleszins geloofwaardig man. Tot lof van God’.
En het verhaal zelf, dat zij van het wonder doen, luidt aldus: ‘In dezelfde
veertigdaagse vasten, rond het feest van Kruisverheffing, verscheen Christus op die
berg in de gedaante van een gevleugelde en als het ware gekruisigde Seraf en drukte
zowel de spijkers als de wondtekenen in de handen, de voeten en de zijde van de
Heilige Franciscus, zoals in Zijn levensbeschrijving wordt verhaald. En Hij verscheen
met zulk een luister in de nacht, dat Hij bergen en dalen overal in het rond verlichtte,
die duidelijker te zien waren dan wanneer de zon geschenen had. Getuigen hiervan
waren de herders, die in die streken de wacht hielden bij hun kudden’.
In de Stimmate werd, midden voor het altaar, een gedenkteken ingemetseld dat
de plaats, door broeder Leone met een kruis getekend, aanduidt, waar ‘de liefde tot
Christus de minnaar in diens eigen beeld veranderde’. Op de steen staat zomer en
winter een vaas met levende bloemen; verse lelies waren het deze morgen waarbij
wij onze dankzegging deden, moederziel alleen in de kleine capella - ‘in questa
riposano le ceneri di molti religiosi, morte in odore di santita’ - en, naar ons gevoel,
zover van de wereld der gewone dingen verwijderd als een mens maar kan zijn.
Onze zucht naar verdere ontdekkingen voerde ons eerst naar de
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cel van Sint Antonius onder de Stimmate en vervolgens naar de verschillende holen
en spelonken die Franciscus op de Verna betrokken heeft: de ene nog
huiveringwekkender dan de andere. Wij bezochten de kapel van de Heilige Magdalena
op de plaats waar de Poverello, bij zijn aankomst op de berg, een hut van boomtakken
betrok en daalden toen enkele tientallen meters dieper langs de Sasso Spicco de precies geteld - 86 trappen af naar het hol in de rotswand, waar Franciscus te bidden
zat toen de duivel hem kwam bekoren. Slechts moeilijk verzaad konden wij er worden
van het weergaloos imponerende uitzicht vandaar over het Casentinodal met, midden
in de immense door beurtelings verdonkerende en weer oplichtende bergen omgeven
dalketel, het loodgrauwe, als op een eruptiekegel gelegen, Bibbiena. Wij keken met
ontzag naar de plek waar de halfblinde ziener de revelatie van Christus ontvangen
zou hebben, dat al die rotsen bij diens dood aan het Kruis door elkander geschud
zouden zijn: een oord, zo dachten wij, waar enkel maar rovers en heiligen gedijen
konden!
En op onze terugweg naar het convento door de lange glazen, geheel uit de toon
vallende en met slechte wandbeschilderingen opgesmukte windvanger van een gang
die de monniken op hun nachtelijke processies tegen regen, sneeuw en koude moet
beschermen, stonden wij een tijdlang verbijsterd stil bij het zogenaamde ‘bed van
de Heilige Franciscus' in de spelonk, de meest fantastische slaapkamer die wel ooit
een mens - een onwezenlijke voorhistorische reus misschien - beslapen heeft:
schemerig van licht, groen van mos, grijs van rotsen, overoude boomstammen en
slingerplanten en druipend van nat.
Een grief die wij tegen Signor Giovanni, óók als schrijver van zijn ‘Leven van
Sint Franciscus' koesteren, doch die wij de bekeerling Jörgensen gaarne vergeven,
is dat hij - en ditmaal beneden de maat van Paul Sabatier die, in zijn gevoelige maar
mannelijke biografie van de Heilige, het ene noch het andere versmaadt - te veel
aandacht besteedt aan het franciscanisme als cultuurverschijnsel ten koste van de
filosofie ervan; dat hij zich, met andere woorden, te weinig verdiept heeft in zijn
mysterieuze wortelen en derhalve ook in de geest die rotsholen, als boven omschreven,
tot bidcellen en spelonken tot slaapsteden herschiep. En die dan zo dicht mogelijk
bij de hemel!
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‘De wereld’ op La Verna
ELFHONDERD drie en tachtig meter boven de zeespiegel en honderd meter beneden
de Penna waarvan hij een voorpost is: wij hebben het aan één stuk koud op de
Winterberg. Dat anderen er niet beter aan toe zijn en de monniken met de handen
diep in de mouwen en het hoofd in de kap lopen, is zeker een troost, doch geen
medicijn. Wij komen niet los van de klomp ijs die wij ons voelen, ondanks de
weldoende zon die reeds een uur lang bezig is de klamme nevelsluiers waarmee de
berg omhangen is op te rollen en de dichte wolken die rond zijn flanken blijven roken
te verdrijven.
De kom kloosterkoffie en het onverteerbaar brood waarbij wij ontbeten hebben,
zijn niet in staat ons innerlijk op te fleuren. Daarom hebben wij, alvorens ons in de
geestelijke schatten die de Verna nog herbergt verder te verdiepen, onze toevlucht
genomen tot een morgenwandeling, het hoge bos in, in de richting van de Penna.
Uitgaande van het traditionele kruis op het voorplein, waarmede de zonen van
Sint Franciscus ook deze hunne nederzetting tekenden, hebben wij ons, achter het
aanzienlijk complex van kloostergebouwen waar een houtzagerij in werking was,
op ons eentje de berg op gewaagd langs aldoor steiler wordende bospaden, dicht met
paarse viooltjes, sleutelbloemen, wilde anemonen en allerhande fraaie mossen, vochtig
van de dauw of het overal overvloedig neersijpelende water, omzoomd.
Gigantisch steekt het skelet der aarde van alle zijden door de bruine of
groenbemoste huid; enorme kegel- en kubusvormige steenblokken, schijnen er in
het luchtledige te zweven of op vingerspitsen te staan. Een ondoordringbare wirwar
van varens, vlier en braamstruiken, klimop en wilde rozen tiert er onder de rijzige
huiven van witstammige platanen en berken, melaats tussen beuken, steeneiken en
naaldbomen, hier en daar met dikke zilverachtige moskussens bedekt.
Waar de zon door het bladerdak breekt, dwarrelen, als met handenvol rondgestrooid,
paarlustige citroenvlinders en koolwitjes in de lichtval als bladeren naar beneden;
bromt het van hommels en zoemt het als van duizenden onwezenlijk kleine
muziekskes als op een zomerdag al.
Naarstig speuren wij naar valken, waarvan de gardiaan ons ver-
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zekerd heeft dat zij in de hoogte aan het nestelen zijn, doch bespeuren er niet één.
Ander gevogelte echter in rijke verscheidenheid: tortelduiven, meerkollen, zwarte
en groene spechten; vinken, merels, kleine en grote lijsters; onze broeders de
roodborstjes en de winterkoninkjes. En verweg en dan weer dichtbij de habitué der
bergen, de koekoek - en allen tezamen in een haast oorverdovend dispuut.
Een muisgrauw ezeltje staat droomstil op zijn voorpoten te staren en alleen aan
het trillen van zijn snorharen bemerkt men dat het nog tot de levenden behoort. Een
eind verder zitten zijn eigenaars: een vrouw met een kind aan de borst en een man
met een sleutelbloem in de mond op een steen.
Op gezette tijden slaat één der zware klankvolle klokken in de diepte het uur van
de dag en hoort men de klanken eindeloos weggonzen tussen de rotsen.
Maar alreeds zijn wij warm gelopen tussen aarde en hemel; tussen het tateren der
vogels en 't zoemen der insecten. De top van de Penna hebben wij niet bereikt; op
lange na zelfs de uiterste bosrand niet. Wij vinden het welletjes en in een geforceerde
draf nu en dan gaat het de berg weer af. En dan plotseling merkt men bij de wending
van een weg, dat ‘de wereld’, zelfs op de Verna, toch nog dichterbij is dan men
gewaand heeft. Want uit een troepje steenhouwers, die ginds in de diepte bezig zijn
de weg te verbreden, klinkt zowaar de modernste schlager en beheerst ‘de Derde
Man’ een tijdlang de bergflank, waarlangs wij naar beneden geraken en door de
onregelmatige hardstenen hoogpoort, de eigenlijke toegang naar het santuario, weer
op het met meter-grote afgeplatte plakken leisteen geplaveide voorplein.
Bij de borstwering staande, aan de rand der diepte, waarin klein en brokkelig de
huizen van het op deze tijd van het jaar nog zo goed als onbewoond gehucht Beccia
verspreid liggen, laten wij ons hoofd door de bergwind koelen en ons daarna, zij het
vanuit de verte - door een Minderbroeder, die ons bescheiden een hand is komen
drukken - de oorden in de omgeving aanduiden waar onze belangstelling naar uitgaat.
Montefeltro of Sasso Feltrio, waar Franciscus in de Meimaand van 1213 met broeder
Leone op zijn tocht vanuit het dal van Spoleto naar de Marken passeerde; de stadjes
San Leo en Rassina en de burcht van graaf Orlando.
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Duidelijker dan deze zich in onafzienbare verten verliezende, of zich achter
bergwanden verheimelijkende oorden, rijzen voor onze blikken de met sneeuw
bedekte Prato Magno en de Monte Casale op, de berg van welks top de Poverello
zijn afscheidsgroet naar de Verna richtte.
Intussen vernemen wij van onze begeleider, dat de berg met zijn santuario, alhoewel
eigendom van de Franciscanen, onder toezicht staat van de Staat en dat het aan de
monniken te danken is, dat de Verna, anders dan de tot op de laatste boomstam
leeggeplunderde bergen van de omgeving, zijn kroon van bossen heeft bewaard.
Heel graag onthouden wij hem voor deze bescherming de gepaste hulde niet, doch
stellen hem meteen de vraag, of de Staat en de monniken samen, indien hun
bezorgdheid voor de ongereptheid van de Verna zo groot is, geen paal en perk kunnen
stellen aan de even desastreuze als kinderachtige manie der Italianen om overal - en
op gewijde plaatsen bij voorkeur - hun namen te krassen en zodoende soms
wandschilderingen en andere voorwerpen van grote waarde hopeloos te verminken.
Als de meest ergerniswekkende uiting wel van deze, aan heiligschennis grenzende,
ziekte, wijzen wij hem in de gang naar de Stimmate een fresco aan, het sterven van
Sint Franciscus voorstellende, waarop ontelbaren kans hebben gezien zich op het
nagenoeg naakte lichaam van de Poverello op belhamelachtige manier voluit of met
hun initialen te vereeuwigen.
Een antwoord op onze vraag ontvangen wij in het gebaar van uiterste
machteloosheid, waarmee onze begeleider, met de handen slap langs zijn lichaam,
voor ons gaat staan. Als verklaring, geen vergoelijking echter, van het vandalisme
dier ongeneeslijken, laat hij dan volgen, dat 't zijn onuitroeibare wortels tenslotte
voedt aan een diepe, zij het wat ál te volkse, verering van Sint Franciscus. Denk aan
mij, goede Heilige, denk aan Mario, denk aan Nanni, zouden de schrijvers en
schrijfsters hem dan hebben willen inprenten; en het met een pijlpunt doorschoten
hart op de plaats zelf van zijn hartewonde, zou dan ene - wie weet hoe grote, of hoe
kleine - menselijke tragedie zijn, hem in nameloze kommer op het hart gedrukt.
Telkens is het ons opgevallen, welk een bizondere plaats de Gestigmatiseerde van
de Verna nog in het leven van zijn land-
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genoten inneemt; welk een boeiende werkelijkheid hij voor hen gebleven is.
De vele wonderverhalen, die van hem in omloop zijn en nog steeds van mond tot
mond gaan, zullen, naast de frisse bekoorlijkheid die er van de ‘natuurlijkste’ aller
heiligen blijft uitstralen, niet vreemd zijn aan een verering, om welke de, meestal
met critische blikken gewapende vreemdeling, des te gereder geneigd zal zijn, zelfs
tegen de meest extravagante uitingen ervan, een toon lager aan te slaan naarmate hij
beter georiënteerd is. Laat hem dan verder ook - na bijvoorbeeld bij Bonaventura het
VIIe capittel van zijn Legende van Sint Franciscus: ‘Over Franciscus' liefde tot de
armoede en hoe hij in de nood van anderen voorzag’ gelezen te hebben - nog eens
de moed hebben achteloos aan de vele handen voorbij te gaan, die hem met een
beroep op San Francesco, tot op La Verna toe, bedelend worden toegestoken!
Dit neemt niet weg dat ons de vrouw, die daareven met een kleine knaap aan haar
schorten, aan het gastenkwartier heeft aangeklopt, in deze omgeving lichtelijk onthutst.
Waar komt zij vandaan?
Wij komen overal vandaan, schijnen de voetjes van de verrukkelijke bambino, die
daar voor ons op zijn hurken de dikste brokken uit een keteltje zit te vissen, ons te
willen beduiden. En wat uit de zwartogige rakker eenmaal groeien zal? Een nummertje
méér in het leger der opstandelingen, die de bergwanden van hun land overal met de
emblemen van sikkel en hamer verluchten of een kluizenaar, die ze tekenen zal met
een kruis? Een struikrover misschien of 'n heilige? In dit land liggen de uitersten nu
eenmaal dichter bij elkander dan overal elders. Zoals hier ook de aarde dichter ligt
bij de hemel; de natuur bij de bovennatuur.
Laat, in afwachting van de dingen, die de toekomst hem brengen zal, de kleine
Pepino zich met de beste brokken uit het keteltje volproppen; in ieder geval heeft
het hem goed gesmaakt! Dat merken wij nu hij, achter zijn moeder de hobbelige
trappenweg afhuppelend naar het gehucht, in allerhande ophitsende dissonanten zijn
herwonnen levensmoed lucht tegen twee muilezels die, met een lading hout op sleeën
achter zich aan, op hun dooie gemak dezelfde weg komen opzeulen. En oud en wijs,
als muilezels meestal zijn, er geen oor om verschudden.
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De monniken van La Verna schouwen de toekomst in
OP dit ogenblik schuift de waterachtige slagschaduw ener wolk over de Verna. En
het santuario di San Francesco, zich in niets dan misschien door zijn ouderdom van
al de andere ruige sobere menselijke onderkomens in dit fantastische berglandschap
onderscheidend, wordt er nóg grauwer, nóg rommeliger om. Meteen ook beginnen
wij weer te huiveren van de vochtige ldlte die ons overal achtervolgt waar de zon
ons even in de steek laat en die iets onherbergzaams geeft aan de Winterberg die nu
bars ziet als een krijger onder zijn helm. Voor de bries die opsteekt en zich aan onze
benen vastzuigt, vluchten wij in de Capella della Pieta waar de nog al grof en
boerebont uitgevallen majolica van de Smartenmoeder, een werkstuk uit de school
der Della Robbia's, ons, met zijn even over de schreef gaande lamentabile
expressiviteit, slechts matig kan bekoren. Hoezeer reeds missen hun epigonen het
fijne religieuze sentiment en het feilloos kunstenaarschap waarmee de beide meesters,
Luca en Andrea, alleen maar in wit en blauw, hun godsdienstige ontroering uitspraken
in de reeks plastieken waarmede zij de Verna als met wijgeschenken verrijkten en
waaronder de imponerende retabel in de Stimmate, met haar aangrijpend-wenende
Engelen en majestueuze Kruisgetuigen: Maria en Johannes, Franciscus en de zich
met een steen op de borst slaande Hieronymus, stellig de kroon spant.
Intussen heeft de wolk ons een bronskleurige buik toegewend en vervolgen wij
onder een dwarreling van vlindergrote sneeuwvlokken onze weg van de Capella della
Piëta naar de, door 'n edelvormige campanile met de chiesa Maggiore of basilica
verbonden, chiesina degli Angioli, het door graaf Orlando di Chiusi voor Franciscus
gebouwde kerkje waarvan de afmetingen door de Heilige Maagd zelf aan Franciscus
verstrekt zouden zijn, zoals de legende verhaalt.
Dat dit uit de dertiende eeuw daterende, even pretentieloos als bevallige
moederkerkje aan de Poverello dierbaar geweest moet zijn, geloven wij op het eerste
gezicht. Voor wie zich met de afmetingen en de heilige bombarie der Romeinse
basilieken en met die van de Santa Maria degli Angeli te Assisië enigszins vertrouwd
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heeft gemaakt, klinkt de naam van basilica veel te ampel voor de Chiesa Maggiore
van de Winterberg waar men, in de gewijde harmonie tussen stilte en schemer die
er heerst, onmiddellijk het meest geëigende element ervaart van het mysterie dat er
ademt en waar de verstilde stenen pracht der overrijke plastieken zich statisch inlast
in de sacrale functie van het gebouw.
Slechts wanneer de ruimte even opklaart, treden de Della Robbia's zoals ook de
bloemen op de altaren, uit het clair-obscure der zijkapellen dienend naar voren: een
Maria-ten-hemel-opneming, een Annunciatio, 'n Geboorte, een Sint Franciscus en
Antonius Abt van Andrea - en een Madonna en een kleine Aanbidding van Luca
della Robbia: allemaal even melkwit op een fond of binnen een rijk geomamenteerde
band van korenblauw.
Voor het merendeel zijn het geschenken, waarmee vrienden en vereerders van de
Poverello zijn Golgotha bedachten.
Getuigen ook van de verering die de Heilige nog altijd geniet zijn de levende
bloemen die heel het jaar door de Verna uit alle oorden van Italië toekomen en de
simpele tuiltjes mimosa en sleutelbloemen die het gewone bergvolk Franciscus hier
aan de voeten legt.
Nergens anders, menen wij, voelt men de aanwezigheid van de Heilige zo bizonder
als op deze berg waar men dan ook zulke aangrijpende memorabilia aan hem en kostbaar boven alle andere schatten - enkele druppels bloed uit zijn wondmalen
bewaart. Ter eeuwige getuigenis van de hoge graad van volkomenheid waartoe het
franciscaans ideaal een mens kan opvoeren, rusten onder het hoogaltaar der basilica
de stoffelijke overblijfselen van die Zalige Jan van La Verna die jaren lang zijn kluis
bewoonde in het bos van de Penna en van welke overigens zo menselijke, op zijn
tijd door twijfels verscheurde, man de Fioretti zulke schone stichtende verhalen
weten.
Men behoeft slechts de titels der hoofdstukken die over broeder Joannes handelen
te lezen om te beseffen in welk een geur van heiligheid hij bij zijn medebroeders uit
de Marken, waarvan hij een zoon was, gestaan moet hebben.
Echter zullen wij een groot deel onzer humanistische bagage en encyclopedistische
achterdocht moeten afleggen, om iets van het wezen der ware Liefde te begrijpen
die van broeder Joannes een
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ziener maakte, een schouwer in de Goddelijke mysteries, een weggevoerde in de
afgronden van het Al.
Men moet de Verna betreden en iets van de mysterieuze geladenheid van deze
bergtop ervaren hebben, om niet zo heel vreemd meer te staan ten opzichte van het
wonderbaarlijke verkeer waartoe deze omhelzer van de waarachtige Christus met
zijn Heiland geroepen werd: ‘Een man die, alhoewel niet geletterd door menselijke
studie, wonderlijk kon oplossen en verklaren de allersubtielste en allerdiepste
vraagstukken der Goddelijke Drievuldigheid en de diepe verholenheden der heilige
Schriftuur, zodat hij de Paus en de Kardinalen, de Koning en de baronnen, de
magisters en doktoren altegader in grote verbaasdheid zette door de verheven woorden
en diepe sententiën die hij sprak.’
Indien ergens ter wereld het ideaal van Franciscus nog een kans maakt in heel zijn
ongereptheid verwezenlijkt te worden, dan moet het op deze Winterberg wezen, zo
hebben wij ons voorgehouden; op deze zijn Golgotha waar de glimlach Gods bestendig
om de toppen waart en de beenderen van zovelen ‘morti in odore de santita’ 'n
macaber protest aanslaan tegen de maar al te gerede glossen, die de beste intenties
van de Poverello nog altijd zo gemakkelijk overwoekeren.
Op deze berg derhalve en onder deze bruine monniken waarvan wij telkens, als
ze ons met de kap over het hoofd en de handen in de mouwen devoot en
geconcentreerd voorbij gaan, vast moeten stellen dat zij misschien niet allemaal
heiligen, maar stuk voor stuk toch mannen zijn waaraan niet de geringste zweem van
gearriveerdheid of van dikdoenerij op grond van geleerdheid of van welke andere in
deze wereld zo precaire machtspositie te bekennen valt, doch integendeel de indruk
wekken in zoetheid des geestes, in de kracht des kruises te beseffen de vogel in deze
wereld nog lang niet af te hebben; nog lang niet aan het einde van hun (gezegend)
Latijn te zijn, doch pas aan de oorsprong van hun bestaan te staan.
Wij kunnen niet ontkennen, dat dit besef (deze grote wetenschap) hen niet siert;
dat zij dit niet nodig zouden hebben om zich op dat hoge niveau, waarop zij geroepen
werden, te handhaven en zichzelf, zowel persoonlijk als collectief, niet te ondergraven:
mannen met grote verwachtingen derhalve, met de tijd vóór zich en met een
onvoorwaardelijk en ongeschokt vertrouwen in het eeuwig-
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heidselement of het aandeel van God in het patrimonium van hun Serafijnse Vader.
Ook het Evangelie staat nog pas aan zijn begin in weerwil van de twintig eeuwen
waarin het historie maakte. Wij zullen ons wel wachten er anders over te oordelen.
Ons eigen hart zou ons niet met rust laten en een overgroot deel der volkeren die de
aarde bewonen zou zich tegen ons keren! Bijna alles waarvoor het in de wereld kwam
moet immers, met Gods genade, nog gebeuren. Een beangstigend geheim intussen!
Beroepen wij ons echter niet op een doodmoede, doodzieke, doofstomme wereld
om, mét onze wapenen, ook onze verwachtingen op te bergen en in een lamentabile
zelfgenoegzaamheid, die God en het Leven zelf tegen de borst stuit, als behorend tot
het zeer kleine getal der geroepenen, alreeds het uur van de Antichrist te horen slaan.
Rustig maar niet zelfverzekerd, afwachtend zonder uitdaging, schouwen de
monniken van La Verna vanaf hun hoge uitkijkpost de toekomst in. En zij doen dit
met alle waarborgen voorhanden dat, zoals het Evangelie, ook het franciscanisme,
dat er tot dusver misschien de meest directe, meest spectaculaire en compromisloze
toepassing van is in het leven der Kerk, nog lang niet is uitgespeeld. Ook niet als de
grote dialogen tussen hemel en aarde, als waarvan de Verna getuige mocht zijn,
tijdelijk zouden zijn verstomd.
Alleen aan een allesovenvinnend meeslepend élan schijnt het alsnog te schorten.
De grote spelers, die de Hemel echter ieder ogenblik verwekken kan, laten nog
op zich wachten. Intussen houden velen over de gehele aarde het spel in gang en ook
indien er zich onder dezen bevinden zouden die ingeslapen zijn bij hun rol, er anderen
zijn die er geen herinnering meer aan hebben en weer anderen geen gehoor meer
geven aan de Almachtige Souffleur, Die hun niet ophoudt verstand en moed in te
blazen, zo behoeft ons dit onze hoop niet te benemen. Zelfs niet als een deel der
spelers, onbewust of tegen beter weten en kunnen in, zijn rol zou parodiëren en
indien, wat eenmaal als Divina Comedia de bewondering van mensen én Engelen
wekte, tijdelijk zou devalueren tot een nog slechts menselijke tragedie.
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Langs de oevers van de Arno naar zee
Zo dicht bij de wortels van Arno en Tiber - grillige waterspruitsels, waarvan het
toeval wilde dat ze van deze en niet van de andere kant van de Apennijnen van het
dak zijn gevallen - hebben wij deze de rug toegekeerd en daarmee de kans, de oude
custodieën van de Mark Ancona te bezoeken, verkeken.
Massa, Termo, Forano, Molliano noemen zich o.a. die primitieve franciscaanse
kluizenarijen waarin, behalve een atmosfeer van wereldvreemdheid en kinderlijk
wondergeloof, allicht nog iets van de oorspronkelijke ruigheid is blijven hangen
welke hun bewoners - mannen die hun lichaam als een zak van vlees en beenderen
meesleepten en tevens als overvolle kruiken de balsem der liefde uitgoten over goeden
én kwaden - in hun afweer van de duivel bijvoorbeeld tot drastische maatregelen,
althans formuleringen, deed komen als deze: ‘Luik uwen mond op, en ik k...k er u
in!’
Gaarne ook waren wij nog te Gubbio symbolisch een hand in de poot van de
wereldberoemde wolf gaan leggen en ons met hem gaan verbroederen; doch de
schilder vond, dat het mooi was geweest. En ook wij vonden, alhoewel met spijt in
het hart, dat, ook als ál zijn vliegers niet kunnen opgaan, een mens daarin heeft te
berusten.
Zo ligt dan de Verna, wiens donkere top wij, op onze weg over Pontassieve naar
Florence, nog herhaaldelijk als een donderwolk tegen de hemel omhoog zagen kruien,
nu reeds een heel eind achter ons: een afstand - en niet op de eerste plaats in kilometers
gemeten - die wij slechts met moeite verwerken. Want overrompeld door de
Renaissance, die zo krachtig haar stempel gedrukt heeft op de stad van haar geboorte,
en door een dom toeval bovendien in Fiesole in de villa van Arnold Böcklin terecht
gekomen, voelen wij ons op dood spoor geraakt, volkomen afgerangeerd en zouden
wij het liefst, hoe kostbaar onze tijd ook is, een middag in de Arno zijn gaan vissen.
Uit vissen zijn wij niet gegaan; doch wel hebben wij, terwijl de vriend er achter
zijn schildersezel stond, een middag bij de Arno naar het water zitten kijken. Wat
wij er allemaal in gezien hebben weten wij niet; maar op zeker ogenblik is daar de
vraag bij ons opgekomen: of er in de innige vriendschap, die Franciscus en Do-
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minicus verbonden heeft, misschien een grond te vinden zou zijn om de Winterberg
met de Bloemenstad in onze ziel te verzoenen?
Fra Angelico, de Toscaanse Umbriër, in ieder geval had zulk een grond gevonden.
Het San Marcoklooster alleen al legt er een allerwelsprekendst getuigenis van af.
Doch die engel van een broeder was dan ook die uitzonderlijke mens, in wie de
broederschap tussen Franciscus en Dominicus gestalte had aangenomen. Zoon van
Dominicus met een franciscaanse ziel, valt zijn voorkeur op, het blauw en goud van
zijn Madonna's door het bruin en wit der beide Ordestichters te verlevendigen en
zijn synthese van heiligheid en schoonheid ermede in evenwicht te houden. Argeloos
als de liefde zelf is, stelt hij, zonder tegenstellingen van welke aard ook op te roepen,
de grootste heiligen van hun tijd bij voorkeur voor met de schrijfstift sierlijk in de
hand; als grondleggers van ieder zijn eigen regel, met elk zijn aparte betekenis. Op
zijn kleine maar sublieme ‘Kroning van Maria in de Hemel’ wordt Franciscus niet
gemist en in zijn ‘Laatste Oordeel’ staat de Poverello op de voorgrond tussen de
zaligen, door een Engel (Fra Angelico?) omhelsd en in de rangen der reidansende
hemelse geesten opgevoerd naar de eeuwige troon.
Zo zijn wij dan niet alle sporen van Franciscus bijster in deze stad waar wij, in de
absis van haar glorieuze Dom, bovendien Franciscus en Dominicus in onbeschrijflijk
flonkerende scherven gebrand vonden aan de voeten van een bisschop als een tronende
God de Vader.
Voor het overige zal men de oren goed mogen spitsen om uit het verleden van
Florence de voetstappen te horen opklinken van de Heraut van de Grote Koning.
Daar is het klooster en de kerk van Ognissanti waar men, rustiger dan in de albasten
schemer der marmeren San Miniato, zijn gangen en wegen overdenken kan. Om
weer in zijn voetsporen terecht te komen, zal men zich naar Siëna moeten begeven,
naar de stad van de Heilige Maagd. Wat echter niet zeggen wil, dat men voor het
overige in Florence zijn geest niet verrijken en verruimen kan.
De cel van Savonarola staat er te kijk en op het plein voor de Signoria kan men
bedremmeld stilstaan bij de plek waar hij, óók een zoon van Dominicus en op zijn
wijze een heraut van de Grote Koning, verbrand werd.
Behoudens deze twee opvallend diepe groeven in haar gelaat, is
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Florence een vriendelijke stad waar men zich, heel anders dan in Rome waar men
zeer lang een vreemdeling blijven kan, onmiddellijk opgenomen voelt in een
familiekring van grootmoedig levende mensen die hun schatkamers van historie en
schoonheid genereus voor u openstellen.
Ga naar een Beethovenconcert in de met goud geplafondeerde feestzaal van de
Signoria, dat u door de bestuurderen genereus wordt aangeboden, zit aandachtig neer
tussen al die aangenaam met waaiertjes wuivende mensen en merk op, dat het naakt
dat gij er ontwaart, uitsluitend een exhibitie is van vreemdelingen: Amerikanen,
Engelsen en Duitsers en dat alleen reeds de wijze waarop zij zich te kleden weten
de Florentijnen tot mensen stempelt die gedrenkt zijn aan de beste bronnen van
cultuur en beschaving. Leer intussen uw levensfilosofie een weinig herzien en zie
uit naar een soliedere dan papieren basis voor uw denken, handelen, schrijven,
schilderen en... praten.
Vergeet niet dat Dante hier burgerrecht had, dat Michelangelo met een opdracht
uit Florence vereerd was en dat één der weergaloze de Medici's, wier kapel gij er als
een wonder van rijkdom en schoonheid kunt bewonderen, een heilige bisschop was
die te voet door de straten ging en zijn cel had in het klooster van San Marco.
En als gij de Dom en het Battisterio met zijn onschatbare deuren en even
onschatbare mozaïeken bezocht hebt en uw ogen zich aan het zilveren licht waarvan
zij doorzeefd zijn bedronken hebben, laat u dan door het Palazzo Vecchio en de
Loggia dei Lanzi beleren over de zin van 's-wereld wisselend getij en neem in het
Atrium der Signoria, waar een kleine bronzen (b)engel schaterlachend uit de bek van
een bronzen vis een klaterende waterstraal perst, aandachtig de daar in hardsteen
gebeitelde waarschuwing van Dante in u op uit zijn Paradiso, XVI, 109-10:
Oh, quali io vidi quer che son disfatti per lor superbia...
en ga en wees gelukkig en vraag niet meer!
Dit was voor ons Florence, de stad waar behalve het begrip God, niets zoveel
grootheid voor ons bleek te bevatten als het begrip mens en waar de trots van die
mens om wat hij is, ons zo onlos-
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makelijk als nergens anders samen scheen te gaan met zijn droefheid niet te zijn wat
hij zijn kon en met zijn heimwee naar wat hij eenmaal zijn zal.
En dan weer voort door het terra-de-Sienneachtig Chiantiland, achter de voetsporen
van Franciscus aan, naar Siëna, waarheen hij nog al eens op stap was:
‘Eens was de heilige Franciscus in Toscane op reis met broeder Masseo, die hij
bizonder graag als gezel medenam om zijn gave van het woord, om zijn natuurlijk
gezond verstand en om de bijstand die hij hem verleende bij zijn geestvervoeringen
door de voorbijgangers tegelijk te voldoen en op afstand te houden. Als zij nu op
zekere dag zo samen op weg waren, zei broeder Masseo, op een driesprong gekomen
waar ze óf naar Siëna, of naar Florence, of naar Arezzo konden: ‘Vader, welke weg
moeten wij opgaan?’ Franciscus antwoordde: ‘We zullen de weg inslaan die God
wil’.
Broeder Masseo vroeg: ‘Hoe kunnen we de wil des Heren kennen, Vader?’
‘Op het teken dat ik in u zal laten zien’, gaf de Heilige ten antwoord, ‘en daarom
gebied ik u onder gehoorzaamheid, dat ge op deze driesprong, op de plaats zelf waar
ge staat, in het rond zult draaien zoals de jongens dat doen en dat ge met ronddraaien
zult doorgaan, totdat ik het u verbied’.
En waarlijk gehoorzaam als hij was, draaide broeder Masseo daar zo lang in het
rond, dat hij van duizeligheid in het hoofd herhaalde malen ter aarde viel. Maar omdat
de Heilige het hem gebood en hij gehoorzamen wilde, stond hij dan maar weer op
en begon opnieuw. En toen broeder Masseo een hele tijd dapper had rondgedraaid,
sprak de Heilige Franciscus:
‘Sta stil en verroer u niet!’ En onmiddellijk stond hij stil.
En de Heilige Franciscus vroeg hem: ‘Welke kant kijkt gij uit?’
‘Naar Siëna!’ antwoordde Masseo.
‘Welnu’, sprak de Heilige, ‘dan is dat de weg die God wil dat we opgaan’.
Hoe goed het van God gezien was hen naar Siëna te laten trekken, bleek al dadelijk
toen ze de stad binnenkwamen, waar juist een aantal burgers met elkaar waren slaags
geraakt, van wie er reeds twee morsdood ter aarde lagen.
‘Maar Franciscus stond op’, zo vervolgt het verhaal, ‘en preekte
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zo schoon en zo heilig tot die lieden, dat hij hen tot vrede bracht en grote eendracht’.
Voor wie als wij, op een lentedag dat overal de landlieden bezig zijn hun akkers
te ploegen of hun wijnranken op te binden, de stad van Maria binnenkomt, slaat de
wekker van de tijd plots een heel eind terug en blijft stil staan even boven zijn
vertrekpunt; in een haast onbenaambare tijd. Wanneer de van zonlicht dronken ogen
zich even aan de donkerte der smalle, hoog in het blauw verschietende straten en
sloppen hebben aangepast, ontdekt hij een op een onbegrijpelijk klein stukje aarde
samengebalde stad van formaat, een enorme baksteenoven gelijk, vol windgangen
en trekgaten die, hier en daar onder spitsbogen door, de een de ander kruisen, achterna
en tegemoet lopen en tenslotte allemaal langs trappen en nog eens trappen óf bij de
gloedwitte Dom óf op het paarsgeblakerde Campo monden, waar dan opeens een
wereld van torens, transen en kantelen, van klokken, duiven en vanen, voor u opengaat
die u een ogenblik de adem beneemt.
Als gij weer tot u zelf gekomen zijt, wijst een eerbiedwaardige Capucijn u naar
het woonverblijf van de grote Catharina terecht en komt gij in een even voornaam
als aangenaam voorhof waar de klanken van allerhande speelinstrumenten uit alle
open vensters u toewaaien en midden-in een bronzen artistenkop op een voetstuk u
beduidt in de stedelijke muziekschool te zijn. Een weinig als die kat in dat vreemd
pakhuis van ons, ziet gij om u heen en ontwaart dan rechts van de ingang een kapel
waarvan de deur wijd open staat en waar kaarsen branden.
Daar zijt gij dan waar gij wezen wilde; waar zich al die vreemde dingen tussen
God en een mensenziel hebben afgespeeld, welke nauwelijks meer in de geheugens
der stedelingen, maar alle toch in dikke boeken beslagen liggen.
Intussen branden de kaarsen voort en verteren zij zich, oefenen de leerlingen zich
ijverig op hun instrumenten en verwijdert zich bij iedere hartslag al verder de tijd
dat Franciscus hier van een vogeljager een zwerm tortels ontving, hen liefderijk in
zijn schoot nam en hen - en dit is Franciscus nogmaals ten voeten uit - aldus toesprak:
‘O, tortels, mijn zusters, die zo eenvoudig, kuis en onschuldig zijt, waarom hebt
gij u laten vangen? Maar ik zal u aan de dood

Jacques Schreurs, Pelgrimstocht door Franciscaans Italië

161
ontrukken en nesten voor u bouwen, opdat gij u vermenigvuldigen moogt, om op
die wijze het gebod van uw Schepper te volbrengen’.
Een andere keer in Siëna om er genezing van zijn dodelijke ziekte te zoeken, werd
hij met een fazant vereerd en ook deze schone vogel, gekend om zijn goudglans, zijn
scherpe snavel en hooghartige schrandere blik, ontving eveneens van Franciscus de
vrijheid. De vrijheid, welk een kostbaar bezit voor een vogel met zoveel uiterlijke
gelijkenissen met een beroemd kardinaal!
Maar als hij zelf dan nogmaals de vleugels naar Frankrijk heeft uitgeslagen en met
zijn gezel in het voorbijgaan in Siëna neerstrijkt, wordt de vogel door kardinaal
Hugolinus, die daar (toevallig?) vertoefde, opgevangen en - gedwongen, is het woord
allicht niet - overreed te keren vanwaar hij kwam om de teugels van zijn bewind wat
vaster in handen te gaan nemen.
‘Suo est sepultus triumpho’, tenslotte is hij dan toch nog onder zijn taak bezweken
en onder zijn eigen glorie begraven. Naar Siëna was zijn laatste gang en van Siëna
uit is hij dan, in een grote boog om Perugia heen, naar Assisië gereisd om enkele
dagen later in Maria ter Engelen te gaan sterven.
Maar of de drie schone arme verschijningen die even vóór Siëna plotseling zijn
weg kruisten en een bedelhand naar hem uitstaken, hem naar Santa Maria gevolgd
zijn, weten wij niet. Er zijn zoveel dingen die wij, mensen, niet weten!
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