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Voorwoord
NA veel over haar gelezen en het gelezene goed overwogen te hebben, na daarna
ook door de grote tijd en de kleine wereld, waaraan zij mede haar teken gaf, eerbiedig
en aandachtig haar voetsporen te zijn nagegaan, zagen wij op zeker ogenblik dat zij
zich uit de nevelen, waarin de eeuwen haar gehuld hadden, losmaakte en Clara's
schone menselijkheid gestalte voor ons aangenomen had.
Niet zó stralend echter als haar naam belooft, niet zó levend nog dat wij haar nobele
wezenstrekken één voor één herkennen konden en wij ons, zonder onze bewondering
én onze verwondering voortdurend te moeten mistrouwen, in staat mochten achten,
zulk een levensecht en waarheidsgetrouw beeld van haar te ontwerpen dat zij zelf
zich erin als in een spiegel herkennen zou.
Onze hoop evenwel, dat de dingen zelf ons, uit kracht van een innerlijke noodzaak,
te hulp zouden komen, werd niet beschaamd. Want, terwijl wij al schetsend erop
bedacht waren onze middelen zo gewetensvol mogelijk te keuren en te kiezen en
tegelijkertijd erom beducht bleven Clara's historische gestalte meer naar ons eigen
beeld en gelijkenis dan naar het hare te herscheppen, ontdekten wij plotseling dat
het ontbrekende zich zelf aanvulde, het onduidelijke en zelfs duistere zich gaandeweg
verhelderde en dat meteen de macht in ons toenam om haar zo organisch mogelijk
uit haar enkels te doen verrijzen en haar van haar eigen werkelijkheid te laten leven.
Een andere ontdekking die wij deden was deze: dat de eerbied waarmede wij iemand
naderen de sleutel is naar zijn innerlijk rijk. En hoe goudener dan de sleutel, hoe
méér zo iemand zijn schatten, zijn geheimen, prijs geeft.
Eerbied was het die ons zolang deed aarzelen de dingen, die ons langer dan dertig
jaren op het innigst bezig hielden, te veruiterlijken; eerbied is het die ons ook nu nog
herhaaldelijk aarzelen doet en onze inkt doet uitdrogen in onze pen - die eerbied voor
het heilige, die schroom voor het
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soms onvoorstelbare welke men, als men zijn bewondering en verering van alle
slakken van romantiek gelouterd heeft, als zuiver goud overhoudt.
Indien wij dan toch, ondanks de innerlijke hinderpalen die ons zolang weerhielden,
onze ontoereikendheid overschreden hebben, komt dat niet omdat wij ons plotseling
helemaal veilig voelden, integendeel! Deze bekentenis heeft met literatuur niets te
maken; onze onderneming wordt er des te hachelijker om. Want, ofschoon hetgeen
wij nu gaan zeggen in tegenspraak met het voorafgaande schijnt te komen, kregen
wij, méér getrokken nog dan weerhouden en naar vragen luisterend waarop het boek
dat straks volgt het antwoord zijn zal, vrij spoedig reeds met het feit te maken, dat
de heilige microcosmos waarin wij ons gewaagd hadden, inplaats van zijn geheimen
prijs te geven, gaandeweg dieper en geheimzinniger werd en dat wij ons op de wegen,
die wij ons naar zijn onderste schatkamers groeven, tenslotte op speurtocht bevonden
naar God.
De derde ontdekking die wij daarmee deden, belastte ons nog meer. Terwijl wij
ons de meest boeiende belevenissen, welke een mens geschonken kunnen worden,
ervan beloofden, scherpte zij de hagiograaf de waarschuwing in, dat een boek over
een heilige op de eerste plaats een boek over de genade diende te zijn; dat deze
derhalve, ook waar zij niet met name genoemd werd, als zichtbaar en tastbaar
aanwezig moest zijn en dat hare geschiedenis, op het innigst met die van de heilige
vervlochten, meer tussen de regels dan in het geschrevene zelf gelegen, er de
philosofie, de poëzie en de grote charme van behoorde uit te maken. Zij immers is
het die de heilige mens van vóór zijn geboorte als uitverkorene, als slachtoffer of als
uitverkorene en slachtoffer samen, gemerktekend heeft; zij is het die hem, temidden
van zijn zondigheid soms zoals de rouwmoedige zondares van Cortona, op zijn weg
overrompelt; hem de ogen opent voor zijn meest wezenlijke mogelijkheden, zoals
een Paulus; hem, tot zijn eigen genezing, in de armen van een melaatse werpt, zoals
Franciscus of hem tot zulk een hoog en allerinnigst medeleven met haar opvoert dat
zijn ademen, zijn eten en zijn drinken zelfs genade worden, zoals bij Clara. Alle
religiositeit, alle vroomheid, zijn tenslotte zoveel waard als ligt in de overgave aan
Gods Wil.
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De menselijke vrijheid volkomen eerbiedigend, ook als zij hem onthutst of zelfs op
een vaalt voor schut zet, ruimt de genade aan zijn medewerking een zo ruim mogelijke
plaats in en gunt zij de heilige mens zulk een ridderlijk aandeel in zijn groei naar
volkomenheid, dat het schijnen kan dat hij, bij die zich van lieverlede verhevigende
samenwerking, bij die, als uit vraag en antwoord geboren, ongesproken, hoge
innerlijke dialoog, de leiding heeft en het hoogste woord. Intussen echter is zij het
die hem van binnen doorvuurt, die alle aardse smaak uit hem wegbrandt en hem
onlesbaar dorstig maakt naar het enig-noodzakelijke en alleen-nog-begeerbare.
Naar hun aard en wezen, zijn dit allemaal geschiedenissen, die zich in zeer
geheimzinnige gebieden, op de grazige weiden afwikkelen waar God met de ziel
speelt als met een lam; gebeurtenissen waarvan de neerslag en de toedracht soms in
menselijke tekens verstaanbaar worden, doch die veelal als uitstralingen van goddelijk
leven moeten opgevangen worden: ‘Illuxit ut radius, foris micantes radios emittebat.’
Een andere zorg dan ook weer baarde ons de vraag of en in hoeverre wij de
noodzakelijke gevoeligheid - ontvankelijkheid - bezaten om de uitstralingen van dat
goddelijk uranium te kunnen opvangen en registreren en waarbij het hart dan - om
in radiotechnische termen door te gaan - meer als Geigerteller en de geest meer als
registrator heeft te functionneren. Gij ziet het, lezer: onze toeleg en onze intenties
zijn goed, onze moed is niet klein en onze verwachting van God te mogen ontmoeten
in de ziel van een mens misschien wel vermetel; doch of ons werk straks aan dat
alles beantwoorden zal, laten wij aan uw oordeel over. Iedere levensbeschouwing
die zich baseert op de eerbied voor het leven, voor alle leven, heeft een religieus
karakter. In het franciscaanse wereldbeeld, waarin de verder in dit boek te verhalen
episoden zich uitsluitend zullen afspelen, is God in alle dingen aanwezig - wat echter
heel iets anders is dan in alle dingen als delen van Hem aanwezig! Hij is er de meest
boeiende, meest waardevolle realiteit. Hij is er ‘der grosze Nachbar Gott’, wiens
wezen, werken en eigenschappen men met stijgende bewondering én verwondering
soms gadeslaat, van wie enig nader nieuws of
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bizonderheid te weten een grote aanwinst is, een meevaller die de dag goed maakt.
Het was, in zijn begin althans, een wereld als van vóór de zondeval, doch op alle
hoeken en kanten getekend met het kruis. Christus was er de pelgrim, waarin God
voorbij ging met een schelp aan de schouder. Voor duizenden en nog eens duizenden
was Hij de Arme die aan alle deuren, alle harten klopte en die in zijn mystiek Lichaam
de doodzieke man was die terug ging naar de harde landschappen van het Evangelie
en naar de wateren van Siloë om zich met sprinkhanen en wilde honing te spijzen
en te genezen van de melaatsheid waarmee de christenheid hem besmet had. In die
wereld sliep het lam bij de leeuw; lei de wolf zijn klauw in de hand van zijn broeder
de mens, en luisterden de vissen en de vogels naar de van God vervulde melodie van
zijn stem. Het bewind van de Heilige Geest, het ware, niet het duizendjarige door
abt Joachim di Fiore ketters uitgestippelde, scheen te zijn ingegaan. En zijn bakermat
dan moest in het milde Umbrië gezocht worden en niet in het steenharde Calabrië.
Merkwaardig blijft het intussen, hoe dikwijls een dwaallicht (een vuurman) het ware
licht vooruitgaat en zijn valsheid pas aan de dag treedt, als het door het laatste
overschenen of in de schaduw wordt gesteld.
Wij geloven niet dat het ons gegeven zal zijn die wereld, dat wereldbeeld, dat ons
trouwens als een gesloten geheel voorkomt, op enigerlei wijze te verrijken. Wij
missen die pretentie voorlopig volkomen. Wat wij ons voorstellen is in die wereld,
waaraan zij mede gestalte gegeven heeft, een figuur te doen herleven die haar tijd
als een groot licht doorstraalde, haar voor de blikken onzer tijdgenoten de hoge plaats
op de kandelaar te geven die haar heiligheid toekomt en haar in onze verering een
aparte nis in te ruimen naast Franciscus, in wiens schaduw zij tot op heden min of
meer is schuil gegaan. Want alhoewel de dochter Clara niet denkbaar is zonder haar
serafijnse vader, de Arme Vrouwe niet zonder de Kleine Arme, het Loflied aan God
niet zonder de Minnezanger Gods, heeft zij haar eigen zeer apart karakter, haar eigen
zeer bijzondere vrouwelijke standvastigheid, haar ridderlijke trouw aan haar idealen;
leefde zij uit haar eigen volheid, hoezeer die ook hongeren
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en dorsten bleef; schiep zij zich een eigen wereld en vormde zij daarin haar eigen
geestelijke progenituur.
Om de bedoelingen nu die wij ons voorstellen te verwezenlijken, houden wij ons
voortdurend voor, dat iedere historische figuur op de eerste plaats recht heeft op
waarheid en waarachtigheid en wel op die waarheid en waarachtigheid welke alleen
maar de geschiedkundige wetenschap bieden kan. Daarom denken wij er niet aan zo
eigenwijs te zijn om van de wetenschappelijke voorarbeid van anderen geen partij
te willen trekken; integendeel, gaarne zullen wij ons alle door anderen, soms met
grote inspanning, verworven inzichten en gegevens ten nutte maken. Echter niet
klakkeloos en zonder die verworvenheden eerst één voor één op hun argumenten
getoetst, ze met de oorspronkelijke bronnen geconfronteerd, en wel degelijk ons
eigen oordeel gevormd te hebben.
Zowel waarheid en eigen oordeel of inzicht, als historie en legende, zo streng
mogelijk gescheiden houdend, zal het ons genoegen bescheiden achter de feiten te
gaan staan en niet er voor. Dat neemt echter niet weg, dat wij nu en dan onze
onverbloemde bewondering zullen uitspreken voor de franciscaanse legenden, zoals
die voornamelijk in de Fioretti gebundeld zijn: een bewondering, die hen dan niet
allereerst als literair verschijnsel, doch als barokke maar onbeslagen spiegels van het
zoëven geschetste, ideële franciscaanse wereldbeeld te beurt valt.
Alhoewel de officiële geschiedschrijving zich veelal van de legende als van een
bastaardkind of miswas der historie laatdunkend afwendt, menen wij toch dat zij
zich niet als vuur en water behoeven te gedragen, doch samen, hand in hand, onze
geestelijke horizonnen kunnen verruimen en onze harten verrijken, als men de
Assepoes slechts houdt voor wat zij is en aan haar wezen en functie geen grotere
macht en aanzien toekent dan die zij werkelijk bezit. Dat zij, behalve als weldadige
leesstof en ter illustratie, een zekere geschiedkundige waarde vertegenwoordigen
kan, zal wel niemand - en zeker diegenen niet die toch ook de mondelinge
overlevering als bron van kennis aanvaarden - ontkennen. En welke historicus zal
het feit kunnen loochenen, dat de Franciscus die wij kennen, diegene is die ons uit
de Fioretti tegemoet treedt?
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Tenslotte past het ons nog ons hier van de gebruikelijke plichtplegingen te kwijten
en respectvol het hoofd te buigen voor al die levende en overleden auteurs die ons,
met geduldige volharding, voetje voor voetje soms en in het zweet huns aanschijns,
door de baaierd der historie de wegen naar de schatkamers baanden waaruit wij naar
hartelust konden putten. Hun namen alle te vermelden zou bladzijden vergen, terwijl
de verwijzingen in de tekst de leesbaarheid van ons boek, dat immers heel iets anders
dan een wetenschappelijke verhandeling wil zijn, ten zeerste zouden bemoeilijken.
Voor een viertal auteurs echter willen wij een uitzondering maken en dankbaar
hun naam gedenken. Het zijn: de Duitse Maria Faszbinder, de Fransman Maurice
Beaufreton, de Italiaan Francesco Pennachi en de Ier Father Cuthbert O.M.C., die
ons, ieder op zijn beurt, als gids of als handwijzer goede diensten bewezen.
Onze bizondere erkentelijkheid gaat uit naar de beide Nederlandse Minderbroeders,
pater Ephrem Sloots en pater Fidentius van de Borne, van wie de eerste, op een
ogenblik dat wij als providentieel beschouwen, de stoot gaf tot dit werk en de tweede
ons, met echt franciscaanse ruimhartigheid, de schat van zijn voor ons doel nodige
boeken en bescheiden in bruikleen afstond, en ons ook verder nog op de meest
voorkomende wijze met raad en daad tegemoet kwam. Dat de een zowel als de ander
niet enkel de supervisie van dit werk, doch tevens een soort patronage erover wilde
aanvaarden, stemt ons tot vreugde. En dit te meer omdat pater Fidentius, ondanks
het feit dat de voorzichtige en bezonnen wetenschapsmens en de intuïtieve dichter
het niet in alle dingen met elkander eens konden worden, zijn soliede reputatie van
franciscaanse historicus erbij op het spel heeft willen zetten.
De controverse die er, in alle vriendschappelijkheid, tussen ons beiden is blijven
hangen, vindt voornamelijk haar grond in de appreciatie van sommige feiten welke,
geen van allen tot geschiedkundig dogma verheven, een persoonlijke interpretatie
toelaten en in het antwoord dat men meent te moeten geven op open en soms
kwellende vragen.
Zo kan men bij voorbeeld van oordeel verschillen over
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de figuur van kardinaal Ugolino en over de rol die hij in het franciscanisme gespeeld
heeft; een rol welke men een gezegende of een min of meer noodlottige kan noemen,
naar gelang het standpunt van waaruit men de Poverello, zijn idealen en zijn
levenswerk beschouwt. Zo kan men verder ervan overtuigd zijn in de Fioretti de
neerslag van de oorspronkelijke, onversneden franciscaanse geest te vinden of, zoals
pater Fidentius en met hem zijn confrater pater Bonaventura Kruitwagen, de opvatting
zijn toegedaan ‘dat de Fioretti-schoonheid de franciscaanse geest heeft
scheefgetrokken, zoals de “Moderne Devotie” de Nederlandse vroomheid’.
Zo kan men ten slotte, met volledig begrip voor de veelal smartelijke evolutie die
iedere beweging moet doormaken om, minder of meer gestandariseerd, uiteindelijk
tot rust te komen, een dramatisch en voor sommigen schokkend beeld ophangen van
het louteringsproces dat het franciscanisme, nog tijdens het leven van de Poverello,
heeft moeten doormaken en aan andere, meer conciliante, met de mantel van liefde
en vergevingsgezindheid manoeuvrerende naturen, het volste recht laten de tragiek
ervan naar het achterplan en het regenererende erin op de voorgrond te schuiven.
Dat pater Fidentius besef heeft kunnen opbrengen voor de omstandigheid dat wij,
bij de voor ons ongewone verantwoordelijkheid die wij als geschiedschrijver aanvaard
hadden, de dichter in ons niet konden en niet mochten elimineren, omdat daardoor
de aard van ons werk en daarmee zijn bestaansrecht zou zijn komen te vervallen,
strekt hem bovendien tot ere.
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Inleiding
Eeuwen, as en duiven
WANNEER de hemel aan de aarde een heilige schenkt, is dat een genade van de
hoogste orde die haar ten deel valt. Heel dikwijls is het dan zó, dat het met de wereld
ver is gekomen. Lang voor Spengler had Jacques de Vitry († 1240) de ondergang
van het avondland reeds voorspeld. Hij was een kanunnik uit het Luikse, die, op
doorreis naar het Heilige Land om bisschop van Acre gewijd te worden, in 1216 Clara van Assisië was in 1194 geboren en toen 22 jaar oud - Italië passeerde en er
een jaar lang tijd en gelegenheid had zijn ogen de kost te geven. Veel merkte hij er
op, wat de vrome, meer tot bespiegeling dan tot activiteit geneigde man tegen de
borst stiet. En ook aan het pauselijk hof, dat in die dagen in de ketterse stad Perugia
resideerde, was lang niet alles goud wat er blonk. ‘Gedurende de tijd dat ik aan het
pauselijk hof vertoefde, zag ik heel wat, wat mij niet aanstond. Zij zaten daar zozeer
tot over de oren in tijdelijke en wereldse zaken, hadden het zó druk met regeringen
en vorsten, moesten zich met zoveel onenigheden inlaten, dat ze nauwelijks
gelegenheid hadden over geestelijke zaken te handelen.’ Gelukkig echter smaakte
hij, bij zoveel duisternissen die hem omgaven, één grote troost. De hoop was niet
helemaal verloren, want uit het dal van Spoleto was hem een licht opgegaan. ‘Velen,
mannen en vrouwen, rijken en groten der aarde, hebben daar alles om Christus
verlaten en zijn de wereld ontvlucht. Minderbroeders, worden zij genoemd.’ Waarlijk,
het was een vreemde tijd en een vreemde wereld waarover de Luikse kanunnik zijn
blik had laten gaan. Heen en weer geworpen tussen verwachting en verschrikking
en even schatplichtig aan beide, waren de mensen koortsig bezeten van een verlangen
naar loutering, doch, van binnen
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door het kruis verteerd, klemden zij zich hartstochtelijk vast aan de aarde en waren
zij hopeloos verscheurd. Verzinnebeeld in de gevleugelde draak en de brandende
Seraf, lagen in ieder van hen twee tegenstrijdige werelden in voortdurende strijd. De
Passie van Christus zette zich voort in de gemartelde, laat-middeleeuwse mens. Zijn
vroomheid dreigt te bezwijken onder de beten van het beest in hem en zijn
emotionaliteit doet hem drijven op alle wind. Boete alleen nog kan het evenwicht
tussen natuur en genade herstellen. En terwijl de levenshonger hem als een wolf aan
de keel hangt, slaat het Evangelie een bres in zijn hart. Men gaat recht naar de hemel
of recht naar de hel; een tussenweg is er niet. Heiligen en ketters maken hun kans:
de enen met de wijsheid Gods en de anderen met bloed en schuim op de lippen; doch
allen van dezelfde idee, van de terugkeer van de Kerk naar het oorspronkelijk
christendom, bezeten. Katharen en Waldenzen holden haar leergezag uit. Vaganten,
troubadours en fabeldichters brachten haar in discrediet en venijnige tongen geselden
onbarmhartig de geldzucht der simonistische priesters. Een verschrikkelijke
rattenplaag belastte het schip van Petrus, knaagde de bodem van zijn zekerheid lek
en nam het de wind van de Geest uit de zeilen. En het enige kruid, dat ertegen
gewassen zou zijn, was nog niet gevonden. Vuur noch zwaard, overreding noch
prediking baatten. Zo wordt de dertiende, de grootste, de verschrikkelijkste, de
heiligste van alle eeuwen geboren en meteen met haar, in honderd verschijningen en
overal tegelijk, de antichrist. Verbaasd en onthutst ziet men de kinderkruistocht
trekken en men slaat zich beschaamd op de borst. Dronken van profetieën, schreeuwt
de ziel zich in zieners en begeesterden, in sectariërs en flagellanten schor naar de
hemel en jammert in armen, melaatsen en pestlijders het vlees om behoud. Het is
een chaotische wereld, een gigantische tijd. Een tijd van verhevigde cosmische onrust,
van geestelijke onvoldaanheid, van grote woorden en grote gebaren. Een tijd met
machtige vleugels, doch niet machtig genoeg om aan zijn kwellingen te ontkomen,
want telkens weer geschroeid aan de vuren der aarde. Prometheus ligt geketend aan
de rots, door hongerende gieren verscheurd.
De kruistochten hadden de benauwende, broeierige atmos-
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feer waarin geademd werd doorbroken; nieuwe winden waren, beladen met het zaad
van vreemde culturen, van over de bergen komen waaien; nieuwe, nauwelijks
vermoede, werelden waren opengegaan en - ex Oriente lux - een nieuwe stand, een
nieuwe burgerij werd mondig. Niet zo mondig evenwel nog dat zij zich onmiddellijk
al naar boven en naar beneden kon doen gelden, en, geboorte van haar eeuw, ontkwam
ook zij niet aan de collectieve haast en de allesbeheersende angst om van de wereld,
vóór haar ondergang, nog te halen wat er te halen viel. En hoeveel dat was, is moeilijk
met een pen te beschrijven. Zóveel in ieder geval dat, waar de rede niet de boventoon
kreeg - en dat kreeg zij nergens - de wapens het maar moesten beslechten en de
samenleving maar weer eens ontredderen. Schrijnender tegenstelling dan tussen zulk
een mensenhuishouding en de natuur, die soms door haar elementen geschokt kan
worden, doch over het algemeen een voorbeeldige orde en evenwichtigheid aan de
dag legt, bestond er wel nooit. Maatstaven waarnaar te leven waren er genoeg, doch
werden zelden in ere gehouden; leven boven en buiten de maat was wet, het leven
beneden de maat gewoonte en resultante.
Duistere wolken overschaduwden het overigens schitterende pontificaat van
Innocentius III (1198-1216) die, zelf een vroom man die in bekrompen
omstandigheden leefde, het innerlijk verval van het Godsrijk op aarde niet stuiten
kon hoezeer hij zich ook inspande om de kerkelijke discipline te herstellen, de
dwaalleraars de mond te snoeren en orde te scheppen in de chaos van omkoopbaarheid,
simonie, nepotisme en innerlijke wanorde, ontstaan door het vergeven van kerkelijke
ambten aan personen die slechts geld en bezit, afkomst en wereldlijk aanzien en
relaties als titels konden doen gelden; waarden die hun waardigheid niet konden
dekken, noch hun onwaardigheid bedekken. Wanneer hij sterft, na de machtspositie
der Kerk ten uiterste te hebben opgevoerd, rusten de Twee Zwaarden in de hand van
de bisschop van Rome. Maar als hij dood is, wordt zijn praalbed geplunderd en het
lijk van de man, tot wiens voetkus de groten der aarde zich eerbiedig neerbogen,
beestachtig gemassacreerd. Dit geschiedde in 1216, het jaar dat Jacques de Vitry aan
het pauselijk hof te Perugia ver-
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toefde en Clara van Assisië abdis van San Damiano was. Met deze lijkschennis echter
- op een afschuwelijkheid meer of minder kwam het er in die tijd niet op aan - zijn
wij de geschiedenis een eind vooruit gelopen. Wel zijn de zegepalmen, door de
vrijheidsgezinde Italiaanse stedenbond in 1176 bij Lugano op de gehate duitse
indringer Barbarossa bevochten, reeds verwelkt, doch de bebloede koppen, waarmee
Barbarossa's zoon, Hendrik IV, hun hun vrijheidsroes betaald zette, schrijnen nog
na en van hoog boven hun hoofden, vanaf de Rocca Maggiore, houdt Koenraad van
Zwaben, hertog van Spoleto en graaf van Assisië, de rumoerige, van eergierigheid
en trots zelfbewustzijn gonzende republiek Assisië in toom.
Tegenover de algemeenheid van het aardse Godsrijk, de Kerk, staat de gesloten
autonomie der kleine steden, waarin de bij Lugano bevochten zege weer spoedig
door onderlinge veten en rivaliteiten in stukken gevallen was, staat de staatkundige
verbrokkeling en de aanhoudende strijd om de hegemonie in telkens weer opnieuw
losbrandende hardhandige schermutselingen en kleine oorlogen. Een des te
betreurenswaardiger strijd daar hij nooit en nergens tot rust komt en, ter verzadiging
van de instincten of belangen der edelen meestal gevoerd, op de rug der burgers en
vooral der boeren beslecht wordt.
Umbrië: wijde, warme, moederlijke schoot, van alle kanten omgeven door wazige
heuvelen, met op hun toppen en hellingen een snoer van kleine steden, waarvan
Perugia en Spoleto de kostelijke sluitstenen zijn. Assisië, Spello, Trevi, Foligno,
Montefalco, Todi: alle dragen ze even welluidende als herinneringwekkende namen,
doch kom hen niet te na! Giftige wespennesten zijn het, door wallen en torens versterkt
en tot de tanden gewapend. Planeetachtige verschijningen, rossig of grauw alnaar de
steenbodem waaruit ze verrezen zijn, houden zij hun verweerde, kalkachtige, soms
met een somber glazuur overtrokken, tronies elkaar loens toegewend en door
machtsuitstalling of bedreiging in bedwang.
Assisië, nors onder zijn stenen helm en Perugia, trots als de boeg van een schip,
zijn van oudsher de felste rivalen. Wanneer het kwik weer ten uiterste gestegen staat,
is alles aanleiding genoeg om elkaar geharnast op het lijf te vallen
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en de weg die dan genomen wordt is vanzelfsprekend die van de rechtste lijn.
Wijnbergen, olijfgaarden en oogstvelden moeten het ontgelden en als de zwaarden
weerkeren naar hun scheden, steekt de honger de kop alreeds op en staat de pest aan
de poort. Al wat zich man voelt loopt met een zwaard en pronkt met een harnas, een
helm, een hellebaard of een bijl. En dit niet zelden - want bedriegen wij ons niet om onder een manhaftig uiterlijk zijn innerlijke lafheid te verbergen. Licht
ontvlambaar en in de opwinding in staat er lustig op los te gaan, zijn ze allen, zowel
die van Perugia als die van Assisië, te gehecht aan het goede leven om dat zomaar
op de hoop te werpen.
Met reden, dunkt ons, mogen wij ons de vraag hier stellen, van hoeveel
heldhaftigheid er eigenlijk sprake is als de koning der feestvierders, de hoofse
minnestreel en dromende ridder van de tafel-ronde - als de zoon van de lakenkoopman
Bernardone naar het zwaard grijpt, zij het om Perugia een afstraffing toe te dienen
of zich, achter Walther van Brienne aan, in een avontuur te begeven waarvan wij
maar kwalijk aannemen kunnen, dat de zin en het waarom hem duidelijk voor ogen
staat of begeesteren kan. Zou het misschien zó niet zijn dat hij, beu van zichzelf en
de ganse ratteplan, van de toonbank en de ellemaat, van de geur van het laken en de
stank van de straat, van het feest en de liefde, vol onrust en vol van de angst van zijn
tijd, vol behoefte naar afwisseling ook in de grijsmakende eentonigheid waarin het
leven op de flank van de Monte Subasio tenslotte toch maar verloopt, niet eerder zijn
geest heeft willen bevrijden dan zijn vel eraan wagen? Gelaafd aan de beste bronnen
der provengaalse liefdelyriek, met, zoal niet de duidelijk omschreven kennis, dan
toch het inspirerende vermoeden van een wereld die zijn geest en gemoed door de
dichterlijke verbeeldingen ervan overweldigt, moet hij, alhoewel helemaal kind van
zijn stad en meewaaiend met al haar winden, tot walgens toe ziek van het straat- en
nachtleven in een provincieplaatsje, een doem op zich hebben gevoeld en kost wat
kost uit zijn cachot hebben willen breken. Of is hij er soms de man naar om zich
levend te begraven, hij die voor de ruimte geschapen is, die ervan droomt een groot
man te worden en die
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droom luid uitspreekt, die voortdurend over zijn eigen begrenzing heenziet naar de
mogelijkheden die in hem besloten liggen, die in hem werken, gisten en weer nieuwe
verwachtingen in hem verwekken: van een grote liefde, van macht, van
wereldverovering, van krijgsroem misschien? En ja, waarom zou hij het, na het tot
radeloosheid toe met de poëzie, met de liefde, met wat al niet, geprobeerd te hebben,
niet eens in de wapenhandel gaan zoeken? Indien er dan toch een held in hem steekt
- en dat doet het - is dat stellig niet om die aan een kleine illusie te verspillen; aan
een grote nog daarentoe!
Merkwaardig blijft het intussen voor de toekomstige grootste Kruisvaarder van
zijn tijd, dat hij zijn krachten niet is gaan meten aan de muren van Jerusalem. Zijn
geschiedenis is zo rijk aan gegevens als men haar maar wensen kan, doch rept er met
geen enkel woord van dat hij ooit een voet verzet heeft om zijn eer, zijn grootheid,
aan dat ideaal te behalen.
Maar, laten wij hem voorlopig aan zijn lot over en werpen wij nieuwsgierig een
blik in de stad die hem herbergt.
Vooreerst de lichtzijde dan maar, die opvalt tegen de achtergrond van duisternissen
en de muren van schaduwen, die alom om ons heenstaan.
Met haar gelaat naar de zonovergoten vlakte, haar tafel en haar voederbak, gekeerd
groeit zij, vanaf de wortel van de Monte Subasio, uit wijngaarden en olijfhoven,
trapsgewijs omhoog naar de kruin van de berg. Over haar heen trekt een reuk van
gebrand hout, gebraad en van bossen. Uit duizenden gaten, als holle oogkassen, loert
zij over het dal heen naar de verre bergen. Op haar smalle straten staan haar kerken,
haar grote huizen en nog grotere kleine krotten. Want er zijn rangen en standen:
edelen, magistraten, ambtenaren, kooplieden en de grauwe massa; maar niet zó dat
die mensen elkaar uit de weg gaan als hun (nauwe) wegen zich kruisen. En er zijn
boeren die met hun ossewagens de stad in- en uitrijden; soms door een stoet blatende
schapen of mekkerende geiten gevolgd. Haar edelen en ridders wonen in met zinrijke
blazoenen opgetuigde paleizen, waar men de bronnen hoort murmelen in de
binnenhoven. Zij teren op hun bezittingen en hun krijgsroem en hebben meestal nog
een burcht of landhuis
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buiten, ergens in de bergen. De overige welvaart die er tentoongespreid wordt, dankt
de stad, behalve aan bankiers, notarissen en advocaten, aan sommigen van haar
burgers, die aan haar ambachtslieden handen vol werk geven; want haar kooplieden
zijn pronklievende mensen en haar edelsmeden, haar pottenbakkers en naaldwerksters
dragen hun naam met ere.
Nauwer op elkaar aangewezen dan zij eenmaal zijn zullen, voelen deze mensen,
van hoog tot laag, hun afhankelijkheid van elkaar nog scherp aan. In de kerken zijn
de stoelen of banken nog niet verpacht (want er zijn er geen) en worden de ceremonies,
waaraan de bisschop en zijn kanunniken luister bijzetten, nog niet door de
klingelbuidels van kosters en kerkmeesters verstoord. De prestaties van eenieder
worden meer gewaardeerd dan wanneer de machine in het productie-apparaat zal
zijn ingeschakeld en de mens niet meer zo helemaal heer en meester zal zijn over
zijn arbeid. De techniek en de overorganisatie hebben ons het gezicht op de vakman
en dus ook op zijn waarde voor de gemeenschap nog niet benomen. Ieder, in welke
functie, in welk beroep of ambt dat hij staat, is méér wat hij is dan hij later zijn zal:
de edelman meer van adel, met al zijn prerogatieven meer aan zijn naaste gebonden;
de koopman meer koopman; de vakman meer vakman; de boer meer boer; de arme
ook armer; kortom: de mens meer mens. Alleen de priester schijnt minder priesterlijk
te worden; en dat in sterke mate ook al vanwege zijn overschot, dat zijn verpaupering
in de hand werkt en zijn stand devalueert.
‘Een priester moest altijd geschoren zijn en altijd manchetten dragen,’ placht onze
grootmoeder te zeggen, die graag in gelijkenissen sprak. De priesters in Assisië
dragen geen manchetten, zelfs de bisschop niet, en zijn slechts zelden - en dan nog
slecht - geschoren. Het gaat bergaf met hen, zowel in hun eigen ogen als in die van
anderen. Met die van buiten is het zo mogelijk nog erger gesteld. In vele gevallen
zijn zij het sprekend evenbeeld van de kerkjes die ze bedienen. Hun muren houden
niet meer; het hout is vermolmd en kreunt; de vogels nestelen in de scheuren, waaruit
de slingerplanten zich naar de hemel wringen. De wind der wereld waait door het
huis van God.
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Daar stond een man bij de fontein, die sprak: ‘De beloften, waarmee men de massa
gepaaid heeft, botten in vloeken en verwensingen uit en wee! en wee! als hun wrange
vruchten rijpen. Nog beroept dat volk zich op het Evangelie: “Gij kunt God niet
dienen en de Mammon!” zeggen zij; doch in ons midden staan er reeds die dreigen
met de tekenen van een andere god. Gelukkig blijven de meesten zich ernstig met
het kruis onzer Verlossing tekenen en onder dezen zijn er die het stellig goed
voorhebben: Humiliati, noemen zij zich; ze zijn edelmoedig en arm, zij vereren de
paus en bidden en werken in gemeenschap. Hun stem echter gaat maar al te zeer in
het tempeest der rechtsgedingen verloren. Het ene krakeel tussen debiteuren en
schuldeisers is nog niet uitgewoed of het ander publiek schandaal van geldschieters
en afpersers loopt alweer heet. En wie kan het keren? Waar de welvaart en met deze
de welstand hun intrede doen ruimen zij meteen een plaats in voor winstbejag en
woeker wier weeën ons dieper treffen dan de armoede het ons ooit gedaan heeft.
Dag en nacht wordt de straat zelfs geprofaneerd door een schare losgeslagenen
die, met de luit vooraan, het leven hier tot een doedelzak maakt. Met volle handen
werpt deze jeunesse dorée het geld over de balk en het ouderoog, dat in ieder van
zijn kraaien een valk ziet, moedigt die losbandigheid aan. Er was hier een ketterse
burgemeester, een Kathaar; doch die is onlangs door een meer orthodoxe vervangen.
Méér wil ik er niet over zeggen! Maar als een schande voor God en zijn lieve Engelen,
woont op het plein bij de San Rufino nog altijd de kreupele ridder, een berooid
seigneur; half duivel, half mens, die de stad naar zijn pijpen doet dansen. Hij zweert
bij de tempel van Minerva op de Piazza Grande, in welks schaduw hij, om beurten
binnensmonds en luidkeels, zijn duivelse monologen houdt tegen de Kerk, waar alle
volk naar luistert.
Natuurlijk, de Bruid van Christus is heden ten dage niet zonder smet of rimpel,
maar zijn wij zelf het tenslotte niet die haar bevlekken?
Ondanks alles is de religieuze staat nog zeer in trek. Levensbangheid en
levensmoeheid hebben hem tot asyl verkozen en in andere gevallen weer is de mensa
communis een toevlucht voor wie het zekere voor het onzekere
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nemen en aan de dis der armoede de voorkeur geven boven de mensa nullius. Doch
er zouden reeds tekenen aan de hemel verschenen zijn als voorboden van een nieuwe
aarde en een betere tijd. En indien hier het verlangen de vader niet is van de beloften,
zullen wij het beleven dat de kloosters ledig zullen lopen, als verlaten vogelnesten
aan de bergen hangen en de winter van het Godsrijk verkondigen. - Een betere tijd...?
Neen, dit is reeds lang niet meer de lichtzijde van onze stad. Ostello di dolor, vormt
zij slechts een kleine achterkamer van “de Herberg het Verdriet” die Italië is. Doch
wie haar deur verlaat, ziet de eeuwigheid nog altijd voor haar drempel open liggen.
Dat wel! Kom, schep een teug water uit de fontein en les u uit de hand. Zo zult gij
u met ons verbroederen; ook als gij niet, zoals de meesten van ons, op blote voeten
loopt en de kleren u niet zo mismoedig om het lichaam hangen. Ene lichtzijde is er
nog, waarop ik verzuimde u te wijzen: rijk of arm, genieten wij allen van hetzelfde
uitzicht over de vlakte van Umbrië die iedere dag opnieuw door God geschapen
wordt, en altijd weer anders. Dank zij die vlakte, die ook wel het dal van Spoleto en
de hartkamer der aarde genoemd wordt, heeft nagenoeg ieder van ons, en de een wat
meer, de ander wat minder, zijn brood, zijn wijn, zijn olie, zijn vijgen, zijn bonen en
noten. En - omdat de mens niet van brood alleen leeft - ook zijn deel aan de
schoonheid der aarde; aan de gloed en het licht van de zon en, om het slechts daarbij
te laten, aan het zingen der vogels. Bovendien hebben wij allen de belofte van
eenzelfde hemel. Geen kleine zaak, voorwaar! Doch, waar onder ons wonen de armen
van geest en wie van ons is in staat zijn armoede met enige élégance en als een groot
licht van binnen te dragen? Onze gesprekken lopen niet van haar over en wie er de
mond van vol heeft, in diens hart is zij zelden thuis. Het zijn trouwens zelden grote
dingen die er onder ons, burgers, verhandeld worden. Als er tenminste geen paus of
keizer sterft en geen heilige storm duizenden dwaze kinderen als muggen te pletter
jaagt tegen de bergen. Meestal gaat het over de kleine, heilige en onheilige, dingen
van iedere dag. Er is een kind geboren, er is een mens gestorven; wie zich in onze
ogen misdraagt, wordt gehekeld; wie een goed woord
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heeft, toegejuicht. De een weet hier alles van de ander; deuren en vensters staan dag
en nacht open om het krakeel en het geheim te spuien. Wij zitten bij elkaar op schoot.
Van onheuglijke tijden af reeds, van lang vóór de zuilen van die Minerva-tempel thans onze Santa Maria Sopra Minerva - zo ivoorachtig in de avondzon glansden,
van vóór de stenen griffioenen en hellehonden, de leeuwen en de pauwen en al dat
kruipende gedierte onze San Rufino betrokken, ravotten en stoeien onze kinderen in
de avondzon, mengen zich hun stemmetjes met het gekwetter der zwaluwen en vleien
de lokstemmen der moeders om hen naar bed te krijgen. En minstens tien eeuwen
lang al, iedere zomeravond als deze, tevergeefs; zodat die moederstemmen zoals ook
nu weer wel in vervloekingen en verwensingen móeten overslaan. Want tien eeuwen
en langer reeds hebben die kleinen iedere zomeravond geen oren. En het schijnt dat
de krekels hen daarin nog stijven...’
Als een kardinaalshoed zo rood, gaat de zon achter de bergen onder en de holle
oogkassen van Assisië vullen zich met vuur en bloed. Op haar drempels gezeten,
verbruiken de vrouwen het laatste licht van de dag met de naald en overal op de
hoeken der straten, op de Piazza Grande en de Piazza Nuova, zetten mannen met
expressieve gebaren kracht bij aan hun vertogen. Hier en daar staat een edelsmid
nog met een drakenstaart aan zijn vuur, een kuiper nog tussen zijn tonnen, een
wolverver nog bij zijn kuip. Op meer dan één zolder zit een touwslager onder zijn
oliepit, een pottebakker bij zijn schijf.
En uit de donkere ondergrond van het stadje, uit de geheimzinnige rotskrochten
en kelders, waar het rode en witte druivensap in kruiken en tonnen te gisten ligt,
stijgen, vermengd met de brakke, waterachtige adem der aarde, de bedwelmende
zure geuren der gekelderde wijnen. Hier en daar ook langs de muren trekt een
hongerverwekkende reuk van stalmest en dieren...
Bisschop Guido heeft de veder uit de vingers gelegd, strooit zand over het
geschrevene en rust, genietend van de koelte die vanover de walmuur zijn paleis
binnenwaait, even uit van zijn administratie. Misschien wel van zijn zorgvuldig op
schrift gestelde, straffe predicatie voor Zondag in de San Rufino: een homelie naar
het voorbeeld
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en allicht ook, voor een groot deel, naar de letter der meest gezaghebbende Kerkvaders
en leraars. Bekleed met haar leergezag en jurisdictiemacht, is hij een steunpilaar van
de Kerk wier lot hem ter harte gaat. Dat hij de nood in zijn eigen bisdom niet de baas
kan, is een ernstig onderdeel van die zorg, maar een kleine verontschuldiging is het
dat de bisschop van Rome het ook niet kan. Het sober avondmaal dat hij met zijn
geheimschrijver gebruiken zal, staat gereed. Daarna ontvangt hij misschien een vader
die hem in hooglopende termen interpelleren komt over het gedrag van een zoon of
dochter, misschien een kanunnik, die hem over een particuliere aangelegenheid komt
spreken of misschien al zijn kanunniken samen in vergadering om zich met hem over
de gang van zaken in zijn diocees, als klein maar belangrijk onderdeel van de
Catholica, te onderhouden. Dan kan het gebeuren dat allen plotseling de handen
vouwen, omdat, te beginnen met de San Rufino, alle kerken van Assisië, de ene na
de andere, hun stemmen hebben verheven en de sierlijke campanilen eeuwen, as en
duiven uit hun galmgaten neerstrooien over hun gebogen hoofden...
Eeuwen, as en duiven: zou Assisië, zou de wereld niet zinnebeeldig tot deze drie
te herleiden zijn? Doch wat dromen wij? De heren, die daar bij bisschop Guido onder
de pergola zitten, hebben zij de tijd niet mee en niet het verrukkelijkste uitzicht over
het dal van Spoleto en dus over de wereld dat men zich dromen kan? Allen hebben
zij hun beneficiën en prebenden; de een meer de ander minder, alnaar afkomst,
kwaliteit of handigheid; en bovendien allen een aardig appeltje voor de dorst. Zij
zijn, zoals zij daar zitten, minder of meer geleerd of zelfs dom, min of meer spiritueel
of materialistisch ingeslagen, min of meer bezorgd voor het welzijn der Kerk, maar
missen, mét hun verering voor de heilige Martinus, waarin de Middeleeuwer zijn
barmhartigheidsideaal aanschouwt, alle kijk op de stoffelijke nood der hun
toevertrouwde schare. Maar, alhoewel zij asceten en beproefde eters en wijndrinkers
zijn en kuis zijn, doch niet allemaal, zijn ze allen zonder uitzondering vroom, hebben
zij Christus lief met een robuuste liefde en vereren zij de Moedermaagd met een
tederheid die ontroeren kan. Fel gaan zij over de tong en naar hartelust
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worden hun ondeugden gehekeld, doch ‘wie hen naar het leven staat, al zouden zij
het verdienen, rukt mij een oog uit,’ zei Christus tegen de rouwmoedige zondares
van Cortona. Mét de mannen en vrouwen, die boven op de berg en beneden in de
vlakte: in San Paolo en in Sant' Angelo di Panzo, onder de regel van Sint Benedictus
voortsukkelen langs het smalle en steile pad, maken ook zij deel uit van die geestelijke
Sint Vitusdans, die lachwekkend zou zijn als hij niet een deel was van die menselijke
tragedie waarbij wij allen zo na betrokken zijn.
En hoor nu, hoe daar, in die kleine wereld van eeuwen, as en duiven, het Evangelie
plots stem krijgt in een arme, kleine dwaas. De stem klinkt nog niet over de verweerde
rand van het bergnest heen, doch zet zich onmiddellijk uit om de ganse aarde te gaan
vervullen. Een nieuwe lente breekt uit de ziel van een mens en neem het zijn
medeburgers niet kwalijk, dat zij op staande voet nog geen voorjaarsbloemen ruiken.
Hij predikt de naastenliefde, hij is er dronken van. Een nieuwe wijn, maar wie doet
die in oude zakken! Hij geeft, hij rekent niet, hij wacht op niets: een dwaas! Een man
is gek geworden, een uit ons midden. Hoe kan het anders; wie heeft het niet zien
aankomen? Een malle jongen, die geen zin kon vinden voor zijn waan! Hij loopt met
een zak om zijn lijf geknoopt, met een strop om zijn nek en de ontsteltenis loopt voor
hem uit door de straat, de lach draaft hem achterna. Hij zegt dat hij smoorlijk verliefd
is, dat hij háár eindelijk gevonden heeft - en dat zal dan wel zo. Velen zijn er onder
ons die het hoofd schudden; anderen die hun wenkbrauwen fronsen; maar de meesten
werpen hem met stenen of met drek. En hij groet hoofs en zegt: Ik dank u, dat is
precies wat ik hebben moet; dat is wat ik verdiend heb, dat is wat ik ben: slijk en
drek; dank u!
Straks nog de eenzaamste van allen, is hij nu plots aller dingen broer; de adelaar
die in hem woonde is uit hem losgebroken en klapwiekt met al zijn vlerken. Hij is
los en vrij als de wind, die over de aarde vaart en zich te slapen legt in bossen en
kloven. De Armoede heeft weer een bruidegom, de Una Sancta een heilige zoon, de
Koning een heraut en de hemel een verrukkelijk Speelman. Christus
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vindt in hem een leenman die Hem steeds naar de ogen nooit naar de handen ziet en
die zijn wil en welbehagen ‘sine glossa’ vervullen kan, omdat hij zijn richtlijnen zo
glashelder in Gods wetgeving vindt.
Zijn verschijning is weliswaar niet oorspronkelijk in die zin, dat anderen hem, met
dezelfde boodschap in de mond en door dezelfde motieven bewogen, niet op zijn
weg zijn voorgegaan. Enig in zijn soort is Franciscus waar hij, de wereldverzaking
van de woestijnvader aan de drang naar de wereldverovering van de kruisvaarder
parend, de gevaren, aan zijn grandioze opzet verbonden, overwint en, waar anderen
van kwaad tot erger kwamen en tenslotte in ketterij vervielen, kalm en met vaste
voet zijn wonderbare tocht volbrengt.
Heel de voor-franciscaanse armoe- en zelfverzakingsbeweging had iets lugubers
en duisters, stak vol geestelijke gevaren en miste, ondanks haar vuurgloed, de ootmoed
en de blijdschap der kinderen Gods.
Nederig onderdanig aan het kerkelijk leergezag, wijkt Franciscus' prediking enkele grote, beslissende waarheden - nimmer af van de goede weg en is hij ook
daarin méér voorbeeld dan leraar. Wie durft beweren dat hij, dank zijn onwetendheid
nog wel, de wetten met voeten kon treden, heeft zijn wijsheid niet gepeild en zal
moeite hebben die wetten aan te wijzen. Als hij van Christus gezonden wordt zijn
Kerk te herstellen, vat hij die zending letterlijk op en wanneer hem later haar
figuurlijke zin geopenbaard zal worden, verhovaardigt zij hem niet en vindt hij daarin
niet de minste aanleiding om tegen haar misbruiken te fulmineren. Arm zijnde gaat
hij niet te keer tegen de algemene zucht van verrijking; kuis zijnde, vindt hij daarin
geen reden om anderen die het niet zijn, aan de kaak te stellen. En schreiend om ‘de
Liefde die niet bemind wordt’ en die klaagt dat er ‘onder de christenen meer Joden
tegen Haar zijn dan er ten tijde der Passie te hoop liepen voor Pilatus’, wijst hij geen
enkel van die Joden met de vinger na. Nergens blijkt, dat hij zijn voorbeeld als een
aanklacht tegen anderen richt. Wat hij met zijn voorbeeld voor heeft is: aan de wereld
te tonen, dat het zo onmogelijk, zo gek niet is de naakte Christus naakt te volgen. En
misschien bedoelt hij voorlopig dát niet eens. Wat hij zeker beoogt is:
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Christus weer tot een levende realiteit te maken en, omdat zijn volk zich tenslotte in
dat ideaal hervindt, loopt het beste deel ervan hem na. Trouw zoon van de Kerk en
incarnatie van zijn volk, overbrugt hij de klove, effent hij de tegenstellingen en voert
hen als Maria en Johannes samen onder het verzoenende kruis. Grootste kruisvaarder
van alle tijden naast Paulus van Tarsus, verlegt hij de strijd van wereldlijk naar
geestelijk terrein, creëert, zoals Theodorus van Celles zijn kruisheren, een nieuwe
ridderschap en stelt zichzelf en de zijnen, voordat hij de wereld het teken der
verlossing weer diep in de ziel gaat drukken, in het teken van de Tau.
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Hoofdstuk 1
Het meisje Clara
GEWILLIG werktuig in de hand des Heren, wiens Wil een instandhoudende,
ordenende en heiligende Wil is, neemt de Godverbonden ziel deel aan de
instandhouding, de ordening en heiliging van dat geheel, dat men de schepping, de
wereld, het leven noemen kan en overtreft zij zichzelf op duizelingwekkende wijze.
Medewerkend aan de verwezenlijking van Gods plannen, is zij aangenaam aan God
en, in zichzelf de rust genietend van een hogere orde, een vrede die alle begrip te
boven gaat, is zij voor anderen een veilige gids en een zekere wegwijzer naar het
grote doel.
Het was in 1210. Voor Innocentius III, de paus, ‘door wie koningen heersen en
vorsten regeren’, stond een troepje baardige, in boetekleren gehulde mannen: bedelaars
van God, met de reuk van velden en bossen in hun grauwe gewaden. Uit hun midden
trad, mede namens zijn gezellen, nederig een man naar voren met het verzoek om
niets en niemand te mogen zijn en om als vreemdelingen en pelgrims op aarde de
naakte Christus naakt te mogen volgen. Dat verzoek was niets nieuws. De curie was
er reeds vaker lastig mee gevallen en rond de troon van Christus' stedehouder fronsten
zich dan ook vele wenkbrauwen. Dat de bedelaars het ditmaal goed voor hadden,
zag men aan hun eerlijke umbrische ogen die, alhoewel van vastberadenheid en een
zekere dramatische bewogenheid getuigend, niet die troebele vuurgloed vertoonden
waarmee anderen de wereld in vuur en vlam dreigden te zetten. Toch blijkt er nog
een openbaring van Boven nodig te zijn geweest, voordat de mannen, met de
vaderlijke zegen van Innocentius, tevreden af konden trekken.
Het bizondere en vertrouwenwekkende van deze Umbriërs
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was, dat de vuist die zij zetten, nu eens niet op de eerste plaats tegen de Kerk of de
wereld gericht was, maar tegen zichzelf. En met dat protest waren zij al direct een
heel eind op de goede weg. Zij hadden de schuldige, tegen wie het gaan zou, vlak
bij de hand; een eerste vereiste om hem óók onder de knie te krijgen. En hij was
ditmaal zeer reëel. Hij was geen geest alleen; hij was lichaam én geest! ‘Broeder
ezel’ zijn nukken en luimen, zijn vadsigheid, zijn geilheid, zijn weerspannigheid,
waren het waarop zij het gemunt hadden. Dáár lag heel hun haat. Al de rest bij hen
was liefde: een gevoelige, mannelijke, meeslepende; een regenererende liefde. Op
de wilde scheuten van hun hart, op hun naïeve mensenliefde en hun primitief gevoel
van broederlijke verbondenheid met al het geschapene, had God zijn edel vruchthout
geënt en, bij intuïtie beseffend dat de mens zichzelf het beste redt door anderen te
redden, stonden zij gereed de christenwereld in wel het meest fascinerend geestelijk
avontuur te betrekken dat zij sedert de stichting van het Godsrijk op aarde, de Kerk,
beleefd had.
Nadat zij Rome welgemoed achter zich gelaten en de lucht der bergen geroken
hadden, konden hun voeten hen nauwelijks bijhouden, zo gedreven als zij waren
door de Geest van God. En als een koning aan het hoofd van zijn Tafelronde schreed,
vervuld van zijn jonge vaderschap, de Kleine Arme van Assisië. De mare, dat hij
beladen met de zegen van de Heilige Vader weerkeerde, was hem vooruitgelopen
naar zijn stad. En waar hij voor kort nog als een gek werd uitgejouwd, werd hij
binnengehaald als een prins. Daar staat hij dan op zekere dag op de kansel van de
San Rufino. Heel Assisië zit aan zijn voeten en bisschop Guido luistert toe. Wat hij
te zeggen heeft, zegt hij duidelijk, recht op de man af en zonder omhaal van woorden.
Il Signore ti benedica e ti custodisca e ti dia pace! Vrede met zichzelf, met elkander
en met God: wat was het dat Assisië, dat de mensheid meer nodig had dan dat? Een
wereld van goedheid gaat voor allen open; een wereld waarvan zij op hun beste
momenten allemaal gedroomd hebben. Wat zij als een illusie gedacht hebben, komt
naderbij; de droom krijgt gestalte.
En mede aan de voeten van de prediker, die zegt, dat de
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overwinning over de wereld begint bij de zegepraal over zichzelf, zit een meisje met
gloeiende wangen en stralende ogen. Zij is zestien jaren oud; zij is beeldschoon en
van edelen bloede. En terwijl zij, maar onzegbaar heerlijk, door de woorden van
Gods heraut als met messen innerlijk wordt voortgejaagd, heeft zij plotseling diep
in haar zuiver en ontvankelijk meisjeshart beseft, dat zij met ziel en lichaam, met
heel haar wezen, betrokken staat bij een groots avontuur en dat de klok voor haar
heeft geluid. Hetgeen zij met stijgende verbazing beluistert is regelrecht nieuws van
God, is hemelse boodschap en dringend appèl; antwoord op vragen, waarop het
schijnt dat zij altijd gewacht heeft; inwijding in een wereld, waarvan zij een chaotisch
voorgevoel gehad heeft en die nu met krachten en machten bevolkt wordt. Alle dingen
schijnen apart voor haar gesproken te worden. Zij verstaat oneindig meer dan er
gezegd wordt en zowel haar eigen verbeelding als God komen haar daarbij te hulp.
Onvermoede vergezichten gaan voor haar open. Zij heeft geen ogen genoeg om zich
eraan te verzadigen; haar voeten branden, zich erin te verliezen.
Clara van Assisië is zestien jaar en haar uur heeft geslagen. De Poverello krijgt
een kleine arme zuster. De stammoeder van alle Arme Vrouwen wordt geboren.
Doch alles is nog mysterie in haar en zèlf wordt zij er niet uit wijs. Een halve eeuw
zal het nog duren, voordat het mysterie, dat zij grotendeels zelf is, tot oplossing
gebracht zal worden en paus Gregorius IX, in 1256, de som zal kunnen opmaken
van een ziel die dan op duizelingwekkende wijze zichzelf overtroffen zal hebben.
Het uur in de San Rufino echter zal dan blijken de wijdopen ingangspoort te zijn
geweest naar wat zij zelf haar ‘conversio’ noemen zal: haar definitieve inkeer tot
zichzelf en haar opgang in God.
Wanneer wij ons nu afvragen, waar onze verbeelding de gestalte vandaan haalde
waarin het meisje Clara ons op dit ogenblik voor ogen staat, komen wij wel zeker in
de wereld der beeldende kunsten terecht en dan allereerst bij het fresco dat Simone
Martini van haar schilderde in de benedenkerk van de San Francesco te Assisië. Niet
dat de vorstelijke verbeelding, die de schilder daar van haar geeft
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- en waarin sommigen menen de figuur van de heilige Elisabeth van Thuringen te
moeten zoeken - de voorstelling die wij ons, aan de hand van talloze geschriften, van
Clara gemaakt hebben, volkomen zou dekken. Geenszins zelfs. De onaandoenlijke
hautaine blik, waarmee haar stereotiepe amandelachtige ogen enigszins laatdunkend
langs de toeschouwer heenstaren, laten wij voor wat hij is om ons naar hartelust te
verdiepen in de aanblik van zoveel edele menselijkheid, beheerste passie en ijskille
maagdelijke gracie als de kunstenaar aan haar ten koste heeft gelegd. Zonder de rijke
sterrenaureool echter, die het sierlijk gesluierde hoofd omgeeft, zouden wij in dat
ivoorkleurig ovaal gelaat met de lange dunne neus en kleine nauwelijks ademende
mond, eerder het portret van een willekeurige adellijke jongedame uit het Duecento
erkennen dan de physionomie der volwassen heilige wier naam zij draagt.
De vraag is alleen maar, wat de schilder Martini bedoeld heeft; of hij van een
zestienjarig meisje de heilige heeft willen en kunnen maken die zij, ten koste van
een haast bovenmenselijke inspanning, nog worden moest? Wij geloven het niet.
Wij geloven dat hij het bij het rechte eind had, toen hij zijn heldin niet voortijdig
canoniseerde, maar in de ongemeen schone menselijkheid en natuurlijke adeldom
die hij haar meegaf, de grondslag legde voor haar latere volwassenheid; en tegelijk
ook in haar vruchtbare maagdelijkheid een glimp van haar geestelijk moederschap
en een deel van haar voorbestemming. Zo zou dit dan wel eens een der meest boeiende
aspecten van zijn Santa Chiara kunnen zijn, dat hij haar haar aureool, haar heilige
schijn, alleen maar toegevoegd zou hebben als symbool en profetisch embleem van
wat zij eenmaal zijn zou.
De mens zijn weg openlatend, de voet niet dwars zettend aan de Heilige Geest en
aan de mens zowel als aan de genade het volle pond gevend, zou Simone Martini
ons, mensen van deze tijd, dan evenver tegemoet zijn gekomen als hij zich
gedistancieerd zou hebben van zijn tijdgenoten, die het kind liefst heilig verklaard
zouden hebben in de moederschoot en zwangerschap en geboorte zo gemakkelijk
met schitterende tekenen van hemelse begunstiging gepaard zagen gaan. Wij roepen
zo schielijk niet meer mirakel en, naar het ons voorkomt, met recht. Al zullen wij
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op onze hoede moeten zijn het mirakel, wanneer het zich aandient, niet te missen.
Wat ons uitermate boeit is de mens zijn wezen, zijn identiteit en niet - óók niet - de
vrome gemeenplaats. Met Simone Martini reeds, schijnt het, dat wij begonnen zijn
het accent te verleggen en aan de begenadigde mens, aan zijn medewerking met de
genade en aan zijn persoonlijk aandeel in zijn heiligmaking, méér recht te doen
wedervaren. En waarom zou dit bij de realistische Toscaner te mogen constateren,
niet weer een andere aantrekkelijkheid van zijn Santa Chiara uitmaken? Laat ons
daarom erop wijzen, dat wij nog andere dan artistieke redenen hadden om ons door
haar te laten imponeren en tegelijk erkennen, dat de schilder, naast de schone, de
allerkostelijkste kans, die hij het meisje Clara geboden heeft, aan de lofzangers van
haar premature heiligheid een wijze les geeft en, misschien op voorhand en zijdelings
ook nog, een fikse veeg uit de pan aan de ziekelijke eigengereidheid van Port-Royal
en de ketterse vrekkigheid van haar woordvoerder Pascal.
Laat ons besluiten met op te merken dat de schilder Martini in goed en betrouwbaar
gezelschap staat. Want de jonkvrouwelijkheid en de gracie gestalte gevend, heeft hij
plaats genomen bij de aanhef van de climax, waarmede de bulle van Clara's
canonisatie op het motief van haar naam preludeert als zij zegt: ‘o, Clara, ongemeen
rijk met titels van klaarheid begiftigde, want klaar reeds voor uw bekering, en nog
klaarder gedurende deze, waart gij door en door klaar tijdens uw kloosterlijk leven
en straaldet gij na dit leven het allerklaarst.’
Een mens wordt zelden heilig ineens; de normale weg naar de volmaaktheid is
een lange en harde weg. Die van Clara van Assisië was in ieder geval zulk een weg.
Het duurt zijn tijd voordat zich, wat de mystieken ‘de inwendige mens’ noemen, in
iemand gevormd heeft; en aan dat wordingsproces is ook de zestienjarige Clara niet
ontkomen. Het zou zijn tijd duren voor de heilige haar vorm in haarzelf gevonden
had en even zo lang haast zou het duren voordat zij de zekerheid verwierf, dat het
God was die haar vorming ter hand had genomen naar het beeld van zijn gekruisigde
Zoon.
Deze klare zekerheid zal een der kostbaarste verworven-
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heden zijn van haar leven, haar genade bij uitstek, waarin haar moeiten tot
verkwikking worden, haar smarten tot vreugden en waarvoor haar angsten tot
schimmen verbleken om tenslotte, als nevelen door de zon, te worden verslonden in
God.
Nadat wij voor Clara de klok hebben horen luiden en naar best vermogen een poging
gedaan hebben haar geestelijk te localiseren, zijn het thans de meer uiterlijke
omstandigheden van haar leven die onze aandacht vragen.
Wat wij met zekerheid van haar afkomst weten is, dat haar vader Favarone en haar
moeder Ortulana heette en dat zij was van ridderlijk geslacht; ‘van edelen bloede en
nog edeler in de omgang,’ zoals haar canonisatie-bulle het zegt. Daar de wereld
waarin men, rond de tijd van Clara's geboorte, leefde en stierf, blijkbaar nog
overzichtelijk genoeg was om, zelfs in officiële stukken, iemands identiteit alleen
door zijn voornaam te kunnen vaststellen, tasten wij omtrent de familienamen van
Clara's ouders zo goed als in het duister. En dit in weerwil van de illustere stamboom
die men later in heilige ijver gepoogd heeft van Santa Chiara op te zetten en die wij,
als ene voor ons doel ondeugdelijke materie, kunnen laten voor wat hij is: een vrome
fictie uit de tijd dat adellijke blazoenen en imposante stambomen nog tot de
noodzakelijke attributen der heiligheid gerekend werden.
Zelfs in het in 1920 ontdekte proces van Clara's heiligverklaring, dat ons overigens
een aantal kostbare gegevens aangaande haar jeugd aan de hand doet en daardoor de
overige, over haar leven handelende, geschriften aanzienlijk verrijkt, heeft men
nagelaten haar familienaam te vermelden. Als verklaring hiervoor kan gelden dat
het proces in Assisië werd opgemaakt, waar iedereen wist over wie het ging. Daarbij
was aan de getuigen naar niets anders gevraagd, dan naar duidelijke en deugdelijke
bewijzen van Clara's heldhaftig deugdenleven; de rest was bijzaak en werd dan ook
als zodanig ter zijde geschoven; althans niet in de verslagen schriftelijk vastgelegd.
De grafelijke familienaam Scifi of Scefi, waaronder Clara gemeenlijk doorgaat,
moet, zolang wij tenminste niet nader zijn ingelicht, op een loutere gissing berusten
en daarmede
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ook deze, dat zij van vaderszijde een afstammelinge van de heren van Sasso-Rosso
zou zijn.
Wat haar herkomst van moederszijde aangaat, ook daarover worden wij niet wijzer,
daar haar progenituur uit de eveneens grafelijke Dei Fiumi door tot nog toe geen
enkel steekhoudend argument gedekt wordt, hoe naarstig sommige latere dragers
van die naam zich ook beijverd hebben de heilige als een kostbare parel in hun
familieverband in te vlechten.
Wat tenslotte vaststaat is, dat Clara voortkomt uit een voornaam, rijk, ridderlijk
en krijgshaftig geslacht. Een geslacht waartoe ook nog een zevental adellijke, machtige
heren behoorden, welke wij in het vervolg van ons verhaal - en dan om geen kleine
zaak, zoals blijken zal - nog herhaaldelijk gewapenderhand zullen zien optreden. Als
bewijs van haar welstand mag gelden, dat de familie, behalve een palazzo in Assisië
- in de buurt van de San Rufino vermoedelijk - nog een burcht of landhuis in de
omgeving bezat.
Waar wij, door de bronnen waaruit wij Clara's leven putten, vrij omstandig over
haar moeder Ortulana worden ingelicht, wordt ridder Favarone, haar vader, wiens
voornaam in de archieven der stad herhaaldelijk voorkomt, merkwaardigerwijze in
diezelfde bescheiden nauwelijks genoemd. Als een voor de hand liggende verklaring
voor dit toch bevreemdende feit voeren de biografen van Clara eenparig een reden
aan die, bij nader toezien, niet bijster blijkt te kloppen. Deze reden namelijk, dat heer
Favarone, vanwege de vele veten en vijandelijkheden waarin hij verwikkeld was,
voortdurend op het oorlogspad was en zelden thuis. Zeker is, dat al dat vechten en
aan kant helpen van veten, voor ridder Favarone een tijdrovende bezigheid geweest
kan zijn, maar dan nog behoeft men niet precies een op sensatie belust iemand te
zijn om - wij houden van heer Favarone, maar de waarheid is ons liever - door vragen
overrompeld te worden. Wanneer het waar is wat de geschiedvorsers berichten, dat
de naam van Clara's vader in 1232 nog in de stadsdocumenten vermeld staat en de
ridder dus op dat tijdstip nog niet uit het boek des levens geschrapt was, hoe verklaart
men het dan dat wij, gedurende Clara's jeugd, niet de vader maar diens broer Monaldo,

Jacques Schreurs, Zuster Clara van Assisië

35
de voogd, als hoofd van het huisgezin zien optreden? Moeilijker nog, dunkt ons, zal
er een verklaring te vinden zijn voor de houding, die de kroongetuige in het proces
van Clara's heiligverklaring, zuster Pacifica di Guelfuccio, ten opzichte van de
houwdegen Favarone aanneemt. Hoe is het mogelijk, zo vragen wij ons af, dat deze
getuige die, gedurende haar leven in de wereld, een buurvrouw en de vriendin van
Ortulana was, dat deze vrouw, die grote bedevaarten met Clara's moeder maakte en
die trouwens het beste over de gang van zaken in Favarone's huis blijkt ingelicht te
zijn, zich de vader, de heer des huizes, nauwelijks herinnert? Dat de overige getuigen,
onder wie Clara's jongste zuster Beatrice, helemaal over hem zwijgen, behoeft ons
dan ook verder niet meer te verwonderen. Maar met hoeveel gretigheid, stellen wij
ons voor, zouden al deze - waar de deugden en goede werken van vrouwe Ortulana
zo breed worden uitgemeten - de gelegenheid aangegrepen hebben om de grote daden
en ridderlijke hoedanigheden van heer Favarone in het licht te stellen, indien.... Zat
er wel stof voor een lofzang aan de man? zo vragen wij ons met angstige bezorgdheid
af - met dezelfde angstige bezorgdheid waarmee diegenen die het weten konden,
wellicht het zwijgen over hem hebben toegedaan.
Clara's moeder, van wie ons bericht wordt dat zij, door een bizondere beschikking
van Boven, de naam van Ortulana, hovenierster, droeg omdat zij de tuin van God
met een zeer schone en vruchtbare plant - het plantje van Sint Franciscus, zoals Clara
zichzelf noemt - zou verrijken, was rijk aan goede werken. Zij moet de beschikking
gehad hebben over ruime stoffelijke middelen. Want de kronieken leggen er de
nadruk op, dat de familie er warm bijzat. En waar zij er elders weer aan toevoegen,
dat er veel geld werd uitgegeven, laten zij ons uit de context besluiten, dat dat geld,
behalve aan goede werken, ook nog aan andere voorzieningen de deur uitging. Die
context immers gewaagt van de reeds voornoemde zeven machtige ridders, die het
huis soms vulden met hun gedruis en voor wie de familie van Clara vanzelfsprekend
in gastvrijheid niet zal hebben ondergedaan. Om beurten betraden zij het palazzo in
Assisië en de huizinge op den buiten en veel verbeelding heeft men, gezien de aard
dier vuurvreters en de beslommeringen
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die zij aan de hand hadden, niet nodig om te besluiten hoe manhaftig het er soms
moet hebben toegegaan.
Terwijl het aan de fantasie is overgelaten, zich een beeld te vormen van de
leefgewoonten en alledaagse gang van zaken in Favarone's huis, worden wij omstandig
ingelicht over de aard der werken van godsvrucht en barmhartigheid waaraan Ortulana
zich, geheel naar de trant van andere weldadige middeleeuwse vrouwen overigens,
met grote toeleg wijdde. En alsof de oude kronisten erop bedacht waren de mogelijke
bedenkingen, die er wel eens in het brein van een latere lezer zouden kunnen rijzen,
op voorhand de kop in te drukken, zorgen zij wel degelijk ervoor om Ortulana veilig
te stellen door op te merken, dat al de liefdewerken waaraan zij zich overgaf, haar
huisvrouwelijke verplichtingen niet in het gedrang brachten. Wanneer wij desondanks
- moderne sceptici die wij zijn en door de alleluja-stemming der oude berichtgevers
bovendien nog argwanend genoeg gemaakt - ons voorhoofd blijven rimpelen, dan
ligt dat minder aan onze, overigens zeer weinige, paedagogische beginselen, dan wel
aan dezelfde bange bezorgdheid waarvan zo even sprake was.
Het wil ons voorkomen dat, zoals alles, ook deze dingen minstens twee kanten
hebben en dat, zoals in de levensbeschrijvingen der heiligen wel meer gebeurt, de
ene, de meer godsdienstige kant, ten koste van de andere - de gewone, huiselijke,
alledaagse - kant, die zeker ook zijn religiositeit bezit, te fel belicht wordt. De gewone,
alledaagse en taaie plichtsvervulling van een vrouw en moeder leverde voor de oude
legendeschrijvers blijkbaar te weinig stof op voor een verhaal, dat op voorhand al
een wonderverhaal diende te zijn. De ‘kleine weg’ van Theresia liep ook toen reeds
naar de hoogste toppen der volmaaktheid, doch moest nog aangewezen worden.
In haar liefdewerken, die hoofdzakelijk op armenbezoek en het rijkelijk uitdelen
van aalmoezen neerkwamen - ‘en dat alles ter liefde Gods’ -, was vrouwe Ortulana
geheel en al een kind van haar tijd die nog in iedere arme, die zijn hand op hield en
in iedere pelgrim die voorbij ging, Christus zag en zich nog een geur van violen en
rozen droomde rond de plek waar men Hem gespijsd en gehuisvest had. Dat een
vrouw van Ortulana's vroomheid een vurige ver-
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ering voor het heilige koesterde en zo dikwijls zij maar kon de godsdienstoefeningen
in de kerken bijwoonde, spreekt vanzelf.
Ook schijnt de geest der kruistochten, die toen nog overal in de lucht zat, haar diep
in het bloed te hebben gezeten. Want, ondernemende vrouw als zij is en blijkbaar
voor geen kleintje vervaard, begeeft zij zich, in gezelschap van haar vriendin Pacifica
di Guelfuccio, op zekere dag naar het Heilig Land om het Graf van Christus en de
andere, door de voetsporen des Zaligmakers geheiligde, plaatsen te gaan vereren.
Dat zij dit uitgerekend gedurende haar wittebroodsweken deed, zal wel aan haar
vurig verlangen te danken zijn geweest en met andere omstandigheden, waarvan wij
de draagwijdte niet meer kunnen bepalen, hebben samen gehangen. Andermaal
beklemtonen de documenten, dat de tocht met instemming - en dus niet in gezelschap,
of wel? - van haar gemaal werd ondernomen. Van enige begeestering van zijn kant
voor hetzelfde ideaal, waarvoor zijn jeugdige vrouw brandde, vernemen wij intussen
niets.
Als dame uit de betere wereld maakte Ortulana stellig van haar voorrecht gebruik
zich met de kruisvaarders in te schepen. Waar dit geschiedde en hoe het haar op de
reis verliep, staat nergens vermeld. Wel weten wij uit de oude kronieken, dat zulk
een reis een vrij hachelijke onderneming was. ‘Kerels, van top tot teen in het ijzer,’
zo vaart onze zegsman Jacques de Vitry, een man die het weten kon voort, ‘verpestten
de wegen en spaarden niemand. Zonder vrees voor het oordeel Gods, waren zij
vrijbuiters en zeerovers, schudden zij kooplieden en pelgrims uit tot op hun hemd
en wierpen, na hun schepen in brand gestoken te hebben, hen zelf in zee.’
In een oud missaal lezen wij verder het volgende gebed, dat ons een beeld kan
geven van de onzekerheden en angsten waaraan reizigers en pelgrims te land en te
water in die dagen ten prooi konden wezen. ‘Zeer geliefde broeders,’ heet het daar,
‘laat ons God de almachtige Vader, Heer van hemel, hel en aarde, bidden en smeken,
dat de Almachtige zich gewaardige al onze broeders en zusters, die de beproevingen
van de reis te verduren hebben, te geleiden en te beschermen en hen terug te voeren
in veilige

Jacques Schreurs, Zuster Clara van Assisië

38
haven. Voer hen terug, Heer, allen die reizen, naar de vaderlandse bodem waarnaar
zij haken, opdat zij, U dankzeggend in het heden voor uw weldaden en erbarmen,
verlangen mogen eenmaal medeburgers uwer heiligen te worden en te mogen wonen
in uw huis.’
Wat nu de avonturen van vrouwe Ortulana aangaat: de kronieken vergenoegen
zich ermede haar en haar vriendin aan de overzijde van de zee aan land te zetten,
haar in Jerusalem te laten aankomen, haar rustig aan haar devoties te laten voldoen
en haar dàn weer met een blij en voldaan hart te laten weerkeren naar haar land en
stad. Voor niet lang evenwel. Want kort na haar thuiskomst zien wij haar, van heilige
treklust gegrepen, opnieuw op pad. Ditmaal naar het heiligdom van haar
familiepatroon, de aartsengel Michaël, op de Gorgoneberg in Apulië. Eenmaal op
weg, maakt zij van de gelegenheid gebruik om, op haar terugweg, de andere metropool
der christenheid, Rome, aan te doen om daar de graven der apostelen Petrus en Paulus
te bezoeken en vervolgens nog al de andere heiligdommen der stad. Na al die
omzwervingen weer thuis, vloeit haar gemoed over van vreugde en dankt haar vroom
hart de hemel voor de opgedane vertroostingen.
Kort na haar thuiskomst voelt zij zich moeder en Clara zou het kind zijn dat zij
van haar avonturen thuisbracht. Naarmate de tijd van haar bevalling nadert, geraakt
zij meer en meer van vrees en angst bevangen. Overigens een heel natuurlijke en
normale ervaring, menen wij, bij vrouwen die voor de eerste maal moeder gaan
worden. Wij begrijpen dan ook niet goed waarom de oude berichtgeving er zoveel
nadruk op legt.
Eens in een kerk voor een kruisbeeld neergeknield - sommigen vermoeden in San
Damiano en voor het mirakuleuze kruis dat tot Sint Franciscus sprak - bad zij de
Verlosser met grote aandrang dat Hij haar, wanneer het zover met haar was, in haar
weeën zou willen bijstaan. Ortulana zelf heeft het verhaald - en ook Clara scheen er
later behagen in te scheppen zich het voorval te herinneren - dat zij, na haar gebed,
een stem vernam die sprak: ‘Vrees niet, want zonder hinder zult gij een groot licht
ter wereld brengen, wiens klaarte de aarde overstralen zal.’
En op de 16e Juli van het jaar 1194, toen Celestinus III,
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een oude, zieke en door scrupules verteerde man, paus was, werd het onder zoveel
angsten verwachte kind geboren, dat bij zijn heilige doop in de San Rufino - in
dezelfde vont, waaruit twaalf jaren vroeger de zoon van Bernardone, de
lakenkoopman, in het leven der genade werd opgenomen - de naam Clara, de
stralende, de zuivere, de beroemde, ontving. Want, de belofte van de Gekruisigde
indachtig, had de moeder het dus gewild.
Clara derhalve was Ortulana's eerstelinge.
Verder werden uit het huwelijk nog twee kinderen, met de namen Agnes en
Beatrice, geboren en, indien het waar is wat sommigen op goede gronden menen te
kunnen beweren dat op deze meisjes nog een zusje en een broertje gevolgd zijn,
zouden wij in deze misschien de Penenda en de Boso mogen zien waarvan de
overlevering spreekt. Penenda zou dan, gehuwd met een zekere Martino de Coccerano,
wel eens de moeder geweest kunnen zijn van Amata en Balbina, medezusters van
Clara en getuigen in het canonisatieproces der heilige van wie zij zich de ‘rechte
nichten’ noemen. Op een vraagteken meer of minder echter komt het in een
geschiedenis als de onze niet aan. Eenmaal moeder geworden, mogen wij rustig
veronderstellen, zal de edele hovenierster Ortulana haar naam alle eer hebben
aangedaan en zich met hart en ziel aan de opvoeding van haar kind hebben gegeven.
Vroom en edelmoedig van inborst, zal de ondernemende vrouw erop gestaan hebben
zelf de kleine Clara in al die dingen te onderrichten waarmee het de moeite waard
is een ontluikend verstand en gemoed te verrijken; in die dingen allereerst, waardoor
een mens zijn verhoudingen tot zijn natuurlijke omgeving geregeld worden.
Overvloeiend van moederlijke liefde, moet die liefde het haar gemakkelijk gemaakt
hebben het kleine meisje toegankelijk te maken voor het begrip van God, die Liefde
is.
Kind van een tijd die, ondanks zijn verschrikkelijke afdwalingen, als misschien
geen andere in het teken stond van de Gekruisigde, zal het haar weinig moeite gekost
hebben haar ontvankelijk te maken voor de zin van het kruis, voor de kracht en de
zegen, de last en de bitterheid van het kruis in ieders leven. En zeer zeker zal de
zuivere, de bespiegelende en nadenkende Clara van haar moeder
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geleerd hebben, dat de weg naar het doel, naar welk doel ook, niet loopt over enkel
rozen. Zo immers willen wij het gaarne zien en zo ook zal het zich stellig hebben
toegedragen. Het beeld dat wij ons maken van het kind op de moederschoot, wordt
er in ieder geval des te aantrekkelijker om.
Gelukkig voor dat kind, was men nog ver van de tijd waarin de leermeesters,
ondanks hun gerenommeerde beginselen over opvoeding en onderwijs, de kans
kregen zijn inzicht te verkorten door zijn verstand te overladen. Het kreeg nog tijd
en gelegenheid om mens te worden. Een vogel was voor hem nog een gevederd
muziekje, een bloem bestond nog niet enkel uit zoveel en zoveel meeldraden en
stampers; een boom was nog een organisch wonder dat grommen kon en grillen had
van bloesems en vruchten. De dingen waren nog die zij waren en de ontleedkunde
was nog niet zover gevorderd, dat zij een woede was geworden; dat zij was
doorgedrongen in de lobben der kleine hersens en tot in het merg van het been om
de mens zelf over het hoofd te zien of hem in zijn persoonlijkheid aan te randen.
Organisatiewellust had de mensen nog niet uit elkander gedreven en de gemeenschap
in haar geheel nog niet naar de rand van de waanzin. De mens, die wonderbare mens
van ons, bestond nog rustig uit materie en forma, waarin de heiden Aristoteles hem
zo christelijk gegoten had dat Sint Thomas hem nog slechts behoefde te polijsten.
Hij was nog niet in millioenen moleculen uit elkander gevallen; zijn essentie dekte
nog volkomen zijn existentie en men had hem nog geen gat in de schedel geboord,
om hem in het putje van zijn (duister) hart te kijken.
Wat dit alles met de heilige Clara heeft te maken?
Zegt u me liever wat het er niet mee te maken heeft.
Maar kom! Het kind Clara speelde en leerde; en mogelijk leerde het spelenderwijs.
Zij leerde wat zij leren moest om, op al de gebieden waarop zij mogelijk haar rol te
spelen zou krijgen, haar man te staan; wat haast altijd neerkomt op ‘zich verstandig
te gedragen’. Zij leerde dat het zijn méér was dan het hebben - een bij uitstek
christelijk axioma - en dat de armoede van het hebben niet zelden de rijkdom
uitmaakte van het zijn. Doch dat rook al naar philosofie; naar de philosofie dan van
haar dagen, die in
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kluizen en bergkloven haar toegewijde beoefenaars vond. Clara leerde lezen en
schrijven, optellen en aftrekken en precies zoveel vermenigvuldigen en delen om
aan zichzelf noch aan anderen te kort te doen. Zij leerde zingen en een instrument
bespelen en genoeg latijn om zich met vrucht in een psalter te kunnen verdiepen en
de taal van de officiële wereld te verstaan.
Veel van dit alles leerde zij in het ouderlijk huis, op een bankje, aan de voeten van
haar moeder; en groter geworden zat zij misschien, zoals die zoon van Bernardone
dat gedaan had in de kleine hulpkerk van San Georgio, leergierig in de ene of andere
hoek van het stadje onder de hoede en roede van een kanunnik van de San Rufino
of, bij ontstentenis van deze - omdat men met les geven aan kleine bengels zo bitter
weinig eer inlegde - onder die van de ene of andere brave oude baas of vrome mam'sel
die er een grijpstuiver voor opstreek.
Langzaam aan ook werden, naar de eisen van haar tijd en stand, haar handen
geoefend in al die nuttige en fraaie bezigheden, die haar later van pas konden komen
en werd haar bijgebracht hoe zij, met evenveel doorzicht als charme, een huishouden
te leiden had. En dat volgens alle regels der toen heersende etiquette. Van haar fijne
smaak en vingervaardigheid met naald en draad - filabat dilectissimos pannos, zegt
de aan Thomas van Celano toegeschreven Legenda - getuigen de werkstukken die
er nog van haar hand bewaard worden in de Santa Chiara te Assisië en voornamelijk
de van allerfijnst linnen vervaardigde albe waarmee zij, als abdis van San Damiano,
haar serafijnse vader Franciscus bedacht. Haar geschriften, vooral de aan haar
toegewijde Agnes van Praag geschreven brieven, bewijzen haar knapheid in het
nobele handwerk van schrijven; en haar rustige, heldere en zeer persoonlijke stijl,
waar heel haar warm en vroom hart in klopt, doorbreekt, met haar typisch vrouwelijke
beeldspraak, het cliché-achtige procedé waaraan haar tijd laboureerde. Tekenend
ook voor haar degelijke godsdienstige vorming en hoge spiritualiteit is, dat het haar
als kloosterzuster een lust was naar diepzinnige en goed voorgedragen preken te
luisteren.
Helemaal idyllisch en zonder beroering was evenwel, zoals
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wij eerder reeds opmerkten, de tijd en de omgeving niet waarin Clara's jeugd zich
afspeelde. Het was een hete tijd in een opgeschrokken land en in een heetgeblakerde
stad, die van twist en tweedracht en van wapengekletter - bedenkelijke zegeningen
veelal uit de sociale misstanden van het feodale tijdperk voortspruitend - vol was.
Nauwelijks vier jaren oud, moeten haar kleine oren al getuit hebben van het
oorverdovend kabaal in straten en op pleinen, dat de bestorming van de Rocca
Maggiore door de burgerij van Assisië voorafging en begeleidde. Met welk een
angstig ontzag hebben haar ogen neergezien op al die helmen, lansen en strijdbijlen,
op al dat ijzer dat met kreten van haat en verdoemenis, voorbijtrok onder haar venster.
En welke zijn haar kinderlijke reacties geweest op het wapengekletter in eigen huis,
waar de strijdvaardige Favarone en de zeven andere machtige ridders zich pantserden
en elkaar moed inspraken voor de kamp tegen het vervloekte adelaarsnest, van waaraf
de gehate Duitser, Koenraad van Zwaben, de stad tot dusver bedwongen had. Wij
weten het niet. Ook weten wij niet, in hoever haar jong hart heeft meegeklopt met
de zege die, ten koste van de nodige bebloede koppen bevochten, door die van Assisië
werd thuis gebracht. Zeker is, dat er met de vruchten des vredes welke geplukt waren,
los werd omgesprongen. Want, nadat men de burcht met de grond gelijk gemaakt en
met de brokstukken ervan de stadsmuren versterkt had, - een onderneming, waarbij
de zoon van Pietro di Bernardone de handen duchtig uit de mouwen gestoken moet
hebben - was het spoedig alweer mis. En ditmaal niet vanwege een vijand van buiten,
doch vanwege de aldoor verhevigende wrijving tussen de klassen in eigen boezem.
Terwijl de stad nog nagonsde van de zegeroes, brak er, aangaande de prijs van die
zege, een burgerkrijg uit tussen de burgerij en de adel. In zijn bezittingen bedreigd,
vluchtte een deel van deze naar zijn burchten in de bergen en zocht een ander deel
zijn toevlucht in Perugia waar hij met open armen ontvangen werd. Bij de overlopers
naar die stad was ook de familie van Clara en vond er vermoedelijk onderkomen in
een gezin waarvan een dochter, Benvenuta genaamd, zich later als medezuster bij
Clara zou aansluiten.
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Met het uitwijken van de adel waren de veten in Assisië natuurlijk allerminst bezworen
en nauwelijks twee jaren na de verovering der Rocca, vlogen de twee eeuwige rivalen,
Assisië en Perugia, die elkaar nu weer lang genoeg een doorn in het oog waren
geweest, elkander naar de keel. De schermutselingen over en weer eindigden in 1202
met de nederlaag van Assisië bij Ponte Giovanni en de volledige overwinning van
de trotse en pronklievende sluitsteen der umbrische vlakte.
In die slag was het, dat de even eergierige als vrolijke zoon van de rijke
lakenkoopman Bernardone vocht in de voorste gelederen der ‘populani’.
Krijgsgevangen naar Perugia gevoerd en daar, vanwege zijn edele inborst en
voorname, ridderlijke manieren, bij de ‘nobili’ ingedeeld - anderen menen: toevallig
ertussen verzeild geraakt - vrolijkte hij er, gedurende de twee jaren die hij er op water
en brood zat, de gemoederen zijner lotgenoten op met het zingen van zijn chansons
d'amour en zijn aanstekelijk optimisme. In die omstandigheden ook was het, dat hij
aan zijn dromen van aanstaande grote dingen de vrije teugel bleef laten en dat deze
haantje de voorste bij spel en feest zich tegen zijn medegevangenen liet ontvallen:
‘Gij zult het beleven en de ganse wereld eenmaal aan mijn voeten zien liggen!’
Nadat in 1203 de populani en de nobili, na de nodige verzekeringen elkanders
rechten voortaan te eerbiedigen, de handen in elkaar geslagen hadden, keerde, mét
de gevangenen en de verraders, ook Clara's familie naar haar penaten weer. Hoe de
giovannetta Chiara het brood der ballingschap gesmaakt zal hebben, daarover vermeldt
de historie ons al evenmin iets als over het persoonlijk aandeel van ridder Favarone
in de strijd die over het lot van zijn stad besliste.
Aangaande al te veel bizonderheden uit Clara's jeugd, waarover wij gaarne ingelicht
zouden zijn, laat zij ons in het onzekere. De oude berichtgeving, zoals die
voornamelijk in de Legenda van Thomas van Celano en in haar canonisatieproces
vervat ligt, beperkt er zich haast uitsluitend toe het deugdenleven van de jeugdige
Clara en haar vroege begaafdheid tot heiligheid op de voorgrond te plaatsen. Van
een Philippa di Ghislerio bijvoorbeeld vernemen wij
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dat zij de heilige van kindsbeen af gekend heeft: precies genoeg om onze
nieuwsgierigheid nog te prikkelen. Over de wijze waarop het kind kind was, horen
wij niets. Wij moeten ons tevreden stellen met een aantal, overigens respectabele,
algemeenheden, waarmede de legende een krans om de kinderhoofden van zoveel
andere heiligen vlecht en met de mogelijkheid de persoonlijkheid en het karakter
van onze jonge heldin a posteriori te benaderen. Wij kunnen het niet helpen, maar
wij zouden haar graag eens hebben zien robbedoezen en ravotten. Wij zouden ons
ook meer gebaat geacht hebben met een paar taferelen uit de kinderkamer of van op
de schoolbanken dan met de mededeling, dat de kleine Clara het vaderhuis als een
zonnestraal doorlichtte; meer gebaat, indien er, onder al die getuigen à décharge,
eens een advocate van de duivel was opgestaan, die kort en bondig de diagnose had
opgemaakt van de morele kinderziekten en katterigheden, welke ieder kind doormaakt
en waaraan ook Clara niet ontkomen zal zijn - méér gebaat in ieder geval dan met
de zeer zeker kostbare wetenschap, dat Clara vroeg al uitmuntte door liefde tot de
armen, door haar drang naar versterving, door haar smaak in het gebed en haar
reinheid van zeden.
Want dat Clara reeds in de moederschoot geheiligd zou zijn geworden, wil er, wij
zagen het reeds, bij ons niet in. Niets en niemand dwingt ons zulk een lapidaire
uitspraak alleen maar op gezag van Clara's jeugdvriendinnetje, Buona di Guelfuccio,
voor goede munt aan te nemen. Door zulke voorbarige canonisaties, wij herhalen
het, wordt de mens zelf verminderd, zijn aandeel aan zijn heiligheid tot een minimum
verkleind en - wat erger is - ook God niet gediend die, wanneer niet anders blijkt,
progressief en langs lijnen van geleidelijkheid te werk pleegt te gaan. Laat ons daarom
besluiten met aan Clara alle eer te geven die haar toekomt en vast te stellen, dat zij
wel vóór heilige, doch niet áls heilige in de wieg was gelegd. Want dàn nog zijn de
genaden, die de hemel aan dat uitverkoren kind ten koste gelegd heeft, uitzonderlijk
genoeg.
En dan ook, dit eenmaal vastgesteld zijnde, zullen wij haar zuster Beatrice des te
gereder kunnen bijvallen waar deze in het canonisatieproces verklaart, ‘dat Clara's
leven, van haar prilste jeugd af, als dat van een engel was’.
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Gaarne nemen wij dan verder de enigszins pathetisch voorgedragen getuigenis van
die Ranieri di Bernardo, die Clara eenmaal het hof had zoeken te maken, voor lief,
‘dat de aanbedene schitterde als de morgenster, die met en met over de duisternis
zegeviert’; gemakkelijk laten wij ons verder door de op alliteratie verlekkerde Thomas
van Celano overtuigen, waar hij Clara in zijn Legenda ‘miserans miseriis miserorum’
noemt en vanzelfsprekend vinden wij het dan, dat zij uit de overvloed, die haar ten
dienste stond, naar hartelust putte om de nood der gebreklijdenden te lenigen.
Nog een stap verder ging de medelijdende en ruimhartige door, zoals een
huisvriend, Don Giovanni de Ventura, die het zelf meegemaakt had, verklaarde, de
fijne gerechten van haar tafel uit haar mond te sparen en ze door trouwe handlangsters
onder armen en wezen te laten verdelen. En dit om haar gaven Gode welgevalliger
te maken. Een goed hart ook en een gevoel van solidariteit reeds met het groeiend
franciscanisme blijken uit het feit, dat zij aan de werklieden, die bezig waren Santa
Maria degli Angeli te bouwen, geld zond om zich vlees aan te schaffen.
Met het vrijwillig afstand doen van dingen, die haar dieper dan haar buidel raakten,
betrad zij het gebied der versterving waarvan zij de goede smaak, welke zij erin vond,
nog scherpte door te vasten waar dit zonder opzien te baren geschieden kon. Ook
droeg zij onder de pronkgewaden, waarmee zij zich volgens haar leeftijd en stand te
kleden had, een boetegordel van geitenvel. ‘En zo uiterlijk uitgedost met de versiersels
der wereld,’ gaat de lofzang op het meisje Clara verder, ‘was zij dit van binnen met
Christus. Onderwezen door de Heilige Geest, kwamen de dingen der wereld haar
vóór als modder en valse schijn. Niemand was in staat haar geest zich daaraan te
doen hechten, daar zij vroeg reeds de angel ener hogere liefde te speuren begonnen
was.’
Geen wonder, dat een ziel van zulk ene geaardheid zich gaarne uit het geroezemoes
rond haar terug trok in het gebed en er zo lang en diep in verwijlde ‘dat het vaak
scheen, dat zij van Christus' geest was vervuld.’
Vanzelfsprekend was zij, zeker als kind, meer op het mondgebed dan op de
beschouwing ingesteld en zien wij haar,
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bij gebrek nog aan kralensnoer of rozenkrans, het voorbeeld van de woestijnvader
Paulus volgen en met behulp van kiezeltjes kinderlijk haar paternostertjes aftellen
voor God. Gaandeweg evenwel schonk Deze haar de vertroosting van het inwendig
gebed, waaruit Clara later, als zuster in San Damiano, zoveel kracht en moed en
volharding putten zou. Omdat haar hart van Hem vervuld was, sprak zij, waar dat
van pas kwam, gaarne over de lieve God en zocht zij haar omgeving voor de hogere
belangen die haar bezielden te winnen. En dit niet enkel om anderen, en vooral wie
haar dierbaar waren, mede op te trekken naar een verhevener plaats in het bestaan,
maar om de aantrekkelijkheid en de Godverheerlijkende factoren welke er in het
handelen over de dingen der bovennatuur gelegen waren. En bij dat alles was het
meisje Clara de natuurlijkheid zelve, omdat, hetgeen zij uitsprak, volkomen gedekt
werd door een sterke, persoonlijke overtuiging en er derhalve bij haar niet die
weerzinwekkende klove tussen gemoed en lippen gaapte welke de kwezel maakt.
Zo had zij evenmin iets weg van de kleverige opdringerigheid van deze, maar voerde
zij in heel haar doen en laten de afstandscheppende stijl van de dame die zij was,
van de adellijke schone van Simone Martini die, met haar ijskille maagdelijke gracie,
een beetje meewarig de wereld in staart. Met het volste recht mag dan ook een
jeugdvriendin van haar verzekeren, ‘dat zij in de wereld verkeerde alsof zij reeds
lange tijd in het klooster had doorgebracht.’
Vanzelf kon zoveel ernst en ingekeerdheid niet voor de buitenwereld verborgen
blijven en misschien zelfs had haar afgetrokkenheid er deel aan, dat de ogen dier
wereld nog scherper op haar waren gaan letten. Niets immers trekt zozeer de aandacht
dan wat zich, buiten het gewone doen om, boven het alledaagse verheft. En wanneer
dat plaats grijpt in een samenleving waar men, mede vanwege haar materiële
beslotenheid, nagenoeg bij elkaar op de schoot zit, valt het niet te verwonderen dat
de stichtelijke ‘uitzondering’ een naam krijgt en met heiligheid wordt versierd.
Nu schijnt het - als loffelijke uitzondering, wel te verstaan, - in Clara's dagen met
de inwoners van Assisië nog niet aldus gesteld te zijn geweest, dat men een persoon
beoor-
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deelde enkel naar de eigenschappen die men zelf hem had toegedacht. Neen, de
burgers van Assisië zagen in Clara degene die zij was, en terwijl de armen het meest
haar goedheid prezen, loofden de onvromen zelfs haar vroomheid, hadden de onkuisen
nog begrip voor haar zuiverheid en werd zij, zoals de oude berichtgeving vermeldt,
door allen zonder uitzondering ten zeerste vereerd.
Dat haar ouders en verwanten - want de zeven machtige ridders staan meê voor
haar op de bres - in die gunstige omstandigheden een aanleiding vonden om vroeg
al een degelijke partij voor Clara te arrangeren, is zo redelijk als wàt ook; even
redelijk als de haast, die de voornaamste families van Assisië aan de dag legden de
edele en beeldschone met vlag en wimpel als bruid bij hen binnen te halen; en even
redelijk weer als Clara's antwoord, dat zij de tijd nog had; dat het nog lang niet
brandde.
Of zij, gedurende haar rijping tot vrouw, haar hart reeds in maagdelijkheid,
onderdanigheid en armoede aan de rijkste en edelste Bruidegom verpand had, zal
wel een geheim blijven tussen God en haar. Hoeveel gebroken harten zij intussen
gemaakt mag hebben: het hart van haar hemelse Bruidegom brak zij in ieder geval
niet. ‘Hortus conclusus’, noemt de lofzanger harer heiligheid haar met een liefelijk
beeld uit het Hooglied, en ‘onwrikbare rots’. Want goede woorden noch bedreiging,
overreding, beloften noch spot, hebben haar kunnen weerhouden Christus onverdeeld
aan te hangen, toen zij eenmaal gekozen had.
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Hoofdstuk 2
Zeven machtige ridders tegen God
Congregati sunt adversum me fortes et sicut gigantes steterunt contra me.
TOEN zij eenmaal gekozen had.
Of die keuze haar strijd heeft gekost en hoeveel strijd dan, is alweer een andere
vraag.
Met ogen, even groot van verwachting als die van ieder ander meisje, heeft Clara
de liefde verwacht. Met een hart ten uiterste gespannen. Maar welke liefde?
Diep en geheimzinnig in haar werkten de kiemen, die de Voorzienigheid in haar
ziel gezaaid had en even diep en geheimzinnig de kiemen, die zij van nature meedroeg
in haar bloed. En het uur in haar leven brak aan, dat die elkaar niet meer verstonden.
Zoals trouwens in ieder leven. Allerhande stemmen riepen in haar en aanvankelijk
kwamen die allicht tot geen accoord. Was het op zeker ogenblik een cacophonie in
haar of was het zó, dat de hemelse van den beginne af de aardse overstemden en
Clara vervulden met enkel hemelse muziek? Kwam zij, alhoewel het nergens nog
brandde, toch nog ergens voor een tweesprong te staan en aarzelde zij even: naar
God toe of naar de wereld? Want een middenweg bestond er voor dat meisje niet.
Er waren kiemen, die gistten en stemmen, die riepen en op beide wegen stonden
wegwijzers met verlokkende namen.
Tussendoor de minneliederen der troubadours, tuitten in haar oren de wekroepen
der boetepredikers ter kruisvaart tegen het eigen vlees, tegen de vreeswekkende
honger der zinnen en knalden de karwatsen der flagellanten. En zulks niet zelden als
protest tegen het leven zelf.
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In 1225 nog keek Jacques de Vitry in een afgrond, doch zag een licht opgaan uit de
umbrische vlakte. Ook zij, ook Clara, zou eens een deel uitmaken van dat licht, zijn
tweelingstraal zijn; doch voorlopig is zij over zichzelf nog niet klaar. En zij is er ons,
die nimmer klaar worden over onszelf, des te dierbaarder om.
Want waarom zou ook zij, zelfs Clara, de gezegende, nimmer bekoord zijn
geworden door de aantrekkelijkheden van een wereld die, alhoewel gevaarlijk, zich
met een christelijk leven en een rein en edel gemoed zelfs paradijselijk laten
verzoenen. Wee anders diegenen die het zo goed met de wereld voor hebben, dat zij
zich in zijn vuren storten om er schatten uit op te diepen voor de hemel!
Waarom zou deze allerzuiverste Clara, die door God geroepen was om in een
allervruchtbaarst geestelijk moederschap haar vervulling te vinden, nimmer geboeid
zijn geworden door de droom van iedere normale jonge vrouw, nimmer bekoord
door de poëzie van een kind op haar schoot, ja, van een schoot vol kinderen? Want
schoner en hoger opgetuigd dan Sinte Ursula's boot door onze verbeelding, voer toen
een moederschoot nog als een arke Noachs over de zondvloed dier dagen.
Stond Clara van Assisië ooit op een tweesprong en aarzelde zij? Wij hopen het
voor haar en voor ons. Voor haar, omdat zij er des te groter door wordt. Voor ons,
om met meer vertrouwen tot haar te kunnen bidden. Vooralsnog dacht zij er niet aan
- als zij er ooit aan gedacht heeft - hoe schoon zij wel was in de ogen van God. Zij
kende haar eigen innerlijke lieftalligheid niet en had ook geen behoefte aan die kennis.
Maar de onvrede met het vergankelijke en de onrust om het onvergankelijke die
er te slapen hadden gelegen, waren opgejaagd geworden in het stadje en holden voor
een man uit die met een bedelnap liep en die, terwijl hij brokken verzamelde om zijn
broeders de mond open te houden, als heraut van de Grote Koning het brood brak
waar allen naar hongerden. Het verrassende van die man was dat hij dacht en deed,
waaraan juist op dat ogenblik de mensheid het meest behoefte had. Hij luidde een
vertrekpunt in en de richting die hij aanwees zou voor lange tijd bepalend zijn voor
vele geslachten.
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Zie, daar loopt hij, door zichzelf tot uitvaagsel van allen gemaakt: een belachelijk
kleine man met een stoppelbaard en met muisachtig kleine, maar vinnige ogen; met
meisjesachtige handen, ruw en eeltig van het metselen en het werk op de akker bij
Rivo-Torto, maar vol gracie en fijne manieren, zelfs als hij ze uitsteekt om een
aalmoes of om de gordel vaster te snoeren om zijn middel: een man die elke avond
weer de poort uitgaat en verdwijnt in de bossen; een die zich op Gods wieken drijven
laat: het Evangelie dat vlees geworden is en gestalte heeft aangenomen. Een andere
Christus!
Men moet zich ooit thuis gevoeld hebben in Assisië om te kunnen beseffen, welk
een wind er gestaan moet hebben in de hoge smalle straten, die avond, dat Pietro de
lakenkoopman zich, één en al zegepraal na zijn reclames bij bisschop Guido, met de
armen vol kleren een weg baande naar zijn huis. Men moet, na dat straattoneel, een
man, een welgesteld man en al op leeftijd, peinzend onder zijn olielamp hebben zien
zitten met een grote hand aan zijn edel voorhoofd, om mede onder de indruk te raken
van de onthutsende sprong van een kleine tengere moedernaakte dwaas over zijn
vader heen naar het hart van God. En men moet de tranen van messer Bernardo da
Quintavalle langzaam één voor één hebben zien neerdruppen in zijn baard, om van
al die luide woorden die er die avond vóór en tegen gewisseld zijn geworden in de
grote en de kleine huizen van het bergnest, in het paleis van de bisschop en in de
pallazo's der edelen en in de monumentale huizingen der consuls en der kooplieden,
om enigszins te kunnen doordringen tot de existentie van de arme speelman Gods
en zijn essentie uit God te verklaren. Gij moet veel van Assisië hebben leren houden
voordat het zich voor u opent en zijn geheimen aan u prijsgeeft!
Civitas Sanctorum: stad van Franciscus en Clara. Stad, nog iedere dag, waar
Franciscus aan San Damiano metselt, bedelt, broeders verzamelt, een soort regel
opstelt, ermee naar Rome loopt, met de zegen van de paus op zijn schedel terugkeert
en alreeds met eerbewijzen wordt ingehaald. Met ere, omdat velen opeens de heilige
(en dat is God) in hem herkend hebben.
En waar Clara intussen voor een beslissing staat.
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Zij hoort van de Poverello en ziet hem. Vanuit haar venster aanschouwt zij hoe
straatjongens hem met stenen bekogelen en hem met straatvuil bevuilen en zij siddert.
Zij siddert, niet enkel van eerbied zoals die meisjes, van wie de Driebroederlegende
verhaalt, dat zij van ontzag voor de heilige dwaas vervuld werden; noch ook zoals
die andere die, wanneer zij hem van ver zag aankomen, op de vlucht ging, bang om
door zijn dwaasheid aangestoken en door zijn waanzin meegesleurd te worden. Clara
siddert bij het Evangelie dat zij hem van zijn lompen en zijn lippen afleest, voor de
steeds dringender wordende roep van God in haar hart: een siddering van onrust,
maar die met vrees niets te maken heeft, tenzij met die vrees voor dingen die haar
aanzien met ogen die zij niet ziet.
Intussen gaat er haast geen dag voorbij, zonder dat de Kleine Arme voor een
nieuwe sensatie zorgt.
Het zijn niet allereerst de armen die hem gaan aanhangen en onder wie hij - wel
zijn nalopers - zijn navolgers vindt. Het zijn de rijken en onder deze, de allerbesten:
een rechtsgeleerde, die anders gewoon is niet over ijs van één nacht te gaan en één
der meest invloedrijke ingezetenen der stad. Het zijn messer Pietro di Catanei en
messer Bernardo da Quintavalle die daar, op de trappen van de San Giorgio of tussen
de zuilen van de Minerva-tempel op de Piazza Grande - wat doet het ertoe waar hun harten en handen van alle wereldse dingen staan leeg te schudden terwijl
Franciscus glimlachend toeziet: Il Signore ti dia Pace! Alle harten die een wond
hebben geven zich over aan de balsem van die evangelische boodschap; alle harten
die naar bevrijding snakken uit de benauwenis van geld en goed: harten met de
zekerheid van hun onsterfelijkheid als enige zekerheid en grootste bezit.
Voorbeelden als die van messer Pietro en Bernardo, waardige mannen die nu
nederig hun brood gaan bedelen en die men glimlachend water ziet scheppen uit de
fontana publica om hun dorst te lessen, bleven niet onbesproken. En wie zal ons
zeggen hoe er in de schaduw van de San Rufino, in het machtige huis van heer
Favarone en de zeven machtige ridders, over gedacht en gediscussieerd zal zijn! Met
natuurlijk, als middelpunt der discussies, de kleine dwaas, die gisteren nog ‘verliefd
en dronken’...
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Maar de straatjongens brandden reeds lang hun handen niet meer aan hem. Op de
kansel van de San Rufino geklommen, had hij van liefde geschreid. Geen mens ter
wereld kon de Zoete Naam Jesus uitspreken zoals hij; en als hij het gedaan had, likte
hij Hem telkens als honing van de lippen. Dat wist men reeds van hem; ook in
Favarone's huis. En men wist nog meer. Men begon hem al een beetje te begrijpen;
men zag het hem aan, hoe waarachtig hij was, welk een ernst hij van de liefde maakte.
De Liefde! Met voorbedachten rade schrijven wij haar van nu af met een grote
letter. Dit om sommigen al op voorhand te beletten haar te vertroebelen of zelfs
gewijde as en wijwater tot slijk te mengen. Want er zullen er altijd zijn die Haar niet
zullen begrijpen. Alwie Haar echter vatten kan, vatte Haar!
Een jong meisje verwacht de Liefde. ‘Zij is buitengewoon schoon van gestalte,
rijk aan aardse goederen en uit hoge adel geboren,’ zal kardinaal Rainaldo haar
eenmaal tekenen in een rondzendbrief aan alle ‘Arme Vrouwen’ op de wereld om
haar overlijden aan te kondigen. Zij is op huwbare leeftijd gekomen, de besten uit
de adel maken haar het hof. ‘En zij staat voor de keuze tussen het purperen
bruidsgewaad of het arme habijt, om in plaats van een bruiloft een begrafenis te
vieren, in plaats van de sierlijke bruidsgordel het boetekoord om te knopen.’
Het is in de Vasten van 1210, in de voormiddag. Clara staat aan haar venster en
ziet een sperwer neertuimelen tussen de duiven die rond de campanile van de San
Rufino kringen. Een man steekt het verlaten plein over, die naar haar opziet en meteen
gedreven wordt ‘met Gods hulp op zulk een edele en kostbare prooi voor zijn Heer
te gaan jagen.’
De roep van haar deugd en voortreffelijkheid was reeds tot hem doorgedrongen
en misschien had hij haar onlangs met blozende wangen en stralende ogen aan zijn
voeten in de San Rufino zien zitten. Misschien ook had haar neef Rufino, die keurige
en nette kerel, die het geregeld van de kant der zeven machtige heren te horen kreeg
dat hij te dikwijls naar Santa Maria degli Angeli liep, hem van zijn nichtje en van de
diepere dingen die haar levendig bezighielden verteld. Misschien zelfs liep hij reeds
als postillon
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d'Amour zo druk naar Santa Maria heen en weer en was het laatste, wat hij aan de
Minnezanger Gods had overgebriefd, welk een diepe indruk zijn laatste preek over
de verachting der wereld en de vrijwillige armoede, over het verlangen naar de hemel
en over de Passie des Heren, op zijn nichtje gemaakt had: zulk een indruk dat ‘haar
hart in liefde tot Christus ontvlamd was en dat het haar geschenen had alsof, van dàn
af, niets ter wereld haar meer deren kon.’
Clara ziet de man, die naar haar opzag, voorbijgaan en hem in de richting van de
Piazza Nuova verdwijnen. En wéér komt dat hevig verlangen in haar op hem te
spreken en hem de noden van haar ziel bloot te leggen.
‘Maar, een meisje van jouw leeftijd doet niet wat zij wil, en zeker een meisje van
jouw stand niet, Clara!’ houdt allicht een oude vrome gedienstige haar onder de ogen
doch belooft haar tegelijkertijd haar de weg te bereiden.
En in gezelschap van deze oude getrouwe gaat Clara dan kort daarna, achter de
rug van haar ouders en verwanten om, de weg naar Santa Maria degli Angeli op om
Franciscus voor de eerste maal te ontmoeten.
Voor zover wij uit de ons ten dienste staande documenten kunnen opmaken, moet
Clara toen reeds vast besloten geweest zijn de stap te zetten waarvan voor haar geen
terugkeer meer zijn zou. Het moment van die beslissing, wàt de doorslag gaf en onder
welke omstandigheden ze plaats vond, is in de bescheiden nergens na te wijzen. Zij
zal in ieder geval de inhoud bepaald hebben van het onderhoud dat Clara, in het
bijzijn van haar dienstmaagd, met Franciscus had. En deze, die zijn roeping ervan
gemaakt had de kudde van Christus terug te voeren naar de hoge grazige weiden van
het Evangelie, moet met een onuitsprekelijke blijdschap erdoor vervuld zijn geworden.
Niet méér dan een plausibel vermoeden is het, dat Franciscus en Clara elkaar van
dan af geregeld ontmoetten om zich, onder de verlichting des hemels, nog meer op
hun innerlijke dan op hun uiterlijke wegen te beraden en de mogelijke hinderpalen
uit de weg te ruimen in hun verkeer met God. Een verstandige voorzichtigheid zal
hen dan stellig de nodige maatregelen hebben doen nemen om geen opzien te baren
en onverantwoordelijke tongen los te
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maken. Te meer daar de ontmoetingen min of meer in het geheim, in het open veld
en onder de avondhemel, moesten plaats vinden.
En zo zou zich dan, maar op een zeer hoog plateau, tussen Franciscus en Clara de
eeuwige geschiedenis herhaald kunnen hebben van de twee koningskinderen met,
aan de zijde van Clara de in de bronnen vermelde, toegewijde Buona en aan die van
Franciscus, broeder Philippo, bijgenaamd de Lange, tot getuigen.
De zaken die er gedurende de afspraken, die uiteraard kort dienden te zijn,
verhandeld werden, laten zich gemakkelijk uit de even hemelzuchtige als
wereldvluchtige gezindheid der beide in Christo-gelieven opmaken. Franciscus zal
er de man van het klein aantal, maar beslissende en op meeslepende wijze
voorgedragen, gedachten zijn geweest; de predikant uit de San Rufino derhalve, doch
met de intonaties nu van Gods troubadour. Insisterend op de Passie des Heren en de
deerniswekkende toestand waarin een deerniswekkende mensheid Hem gebracht
had, zal hij de bruid, die reeds voor alle menselijke en goddelijke deernis gewonnen
was, nog inniger hebben zien te hechten aan een Bruidegom die de moeite, die alle
moeite der wereld, waard was en die zich om onzentwille vernederde en verkleinde
tot onder de povere en minne gedaanten van brood en wijn. Hij zal haar in lichterlaaie
gezet hebben voor het armoede-ideaal dat hem verteerde, haar hart een zin en een
volheid ermee gegeven hebben en haar, zoals de herder uit het Hooglied zijn duif,
naar de verborgenheden geroepen hebben, naar de spleten der rotsen. Alles verlaten,
zal hij haar voorgehouden hebben, is zichzelf verlaten: zijn gedachten, zijn begeerten,
zijn eigen wil, om alles te zoeken en alles te vinden - aarde en hemel samen - in
evangelische armoede, ongerepte maagdelijkheid en blinde gehoorzaamheid: de drie
innerlijke wegen waarop men voortgaat, niet met een gerimpeld voorhoofd en een
doodbiddersgezicht, doch met de vrijheid en de blijheid der kinderen Gods en met
het licht in de ogen van al diegenen die God zien. Al deze dingen, die in haar aanleg
tot grootheid en overgave reeds sluimerden, vonden, bij zulk een bezielde wekroep,
een levendige weerklank in Clara's ziel. En telkens rijker, telkens méér in haar voor-
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nemens bevestigd en telkens gelukkiger, keerde zij, na iedere ontmoeting haastig
weer naar huis. Daar, alleen op haar kamer, overdacht zij, haar geestelijke schatten
liefkozend en keurend, de woorden van haar geestelijke vader en leidsman en begon
zij met haar dierbare Buona allengs plannen te beramen om naar de rotsspleten te
ontkomen, waarheen haar Bruidegom haar aldoor dringender riep.
Want dat zij niet zonder opschudding te verwekken en felle tegenweer te
ondervinden haar hart zou mogen volgen, daarvoor stond haar op de eerste plaats
haar familiekring borg. Niet minder dan verraad aan haar eer, aan haar leeftijd en
haar stand, zou haar voor de voeten geworpen worden. En bij onstentenis van haar
vader zouden zeven machtige ridders tegen haar in het geweer komen en pal staan
als een ijzeren muur, met haar voogd Monaldo aan het hoofd. Schande, van zulk een
meisje! zouden zij als één man roepen: de eeuwige geschiedenis, die zich nu nog
dagelijks, zelfs in overigens godsdienstige families, herhalen blijft, in weerwil van
de harde lessen welke dezelfde geschiedenis reeds heeft uitgedeeld. Niemand van
de haren had er aanstoot aan genomen dat zij zich op vroomheid toelegde en uitsloofde
voor de armen; haar moeder had haar daarin zelfs ingewijd. Daarbij werd armenzorg
als een prerogatief van haar stand aangemerkt en als een sieraad aan haar blazoen.
Dat een adellijk meisje van ongewone schoonheid en met gave leden zich evenwel
arm maakte met de armen, kon niet door de ridderlijke beugel. Zo iets kwam zélfs
in de kraam van een Ortulana niet van pas. Wilde iemand zich terugtrekken uit de
wereld, waar men immers ook niet op rozen wandelde, goed! - men had niets tegen
het religieuze leven of het klooster, bij zeer velen stonden ze zelfs nog in hoog aanzien
- maar dán in Godsnaam in een omgeving die aangepast was aan de familietrots en
liefst óók nog, met voorbijzien van de werkelijke belangen der gekloosterde ziel zelf,
aan haar stoffelijke interessen in zo ruim mogelijke mate tegemoet kwam. De kromstaf
in de hand van een zoon of dochter, dat betoverend visioen der Middeleeuwen en
onderpand van vaak rijke materiële begunstiging, had, naast dat ener schitterende
partij, misschien ook Clara's verwanten voor ogen gezweefd. Wij behoeven hen,
gezien ook hun reacties
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op Clara's vlucht - want vluchten had haar de zekerste weg geleken - niet hoger aan
te slaan dan andere, overigens respectabele families waar de calculatie het hoogste
woord sprak.
En natuurlijk waren, in het hoge huis bij de San Rufino, de gemoederen aangaande
de beweging, die de geruchtmakende Francesco di Bernardone ontketend had, nog
ernstig verdeeld. De meer vrome zullen aan de ene kant en de stenen harten aan de
andere kant gestaan hebben van het réveil, dat immers wel eens niet meer dan een
storm in een glas water zou kunnen blijken. En men weet dan hoe het gaat: omdat
de polemiek, zelfs op hoog niveau gevoerd, vaak nog een vorm van hoogmoed is,
zullen, zowel de voorstanders als de tegenstanders, zich nog steviger in hun stellingen
hebben verschanst. Neen, Clara behoefde geen helderziende te zijn om dat alles in
haar ontvluchtingsplan verdisconteerd te hebben. En allicht ook heeft zij rekening
gehouden met de mogelijkheid dat, indien zij openlijk met haar voornemen voor de
dag kwam, de bewonderaars van de Poverello met één slag terug zouden vallen op
‘il pazzo’, de gek, en gemene zaak tegen haar maken met zijn tegenstanders.
Natuurlijk stond het iemand vrij zo gek te zijn als hij maar wilde, als die iemand
slechts buiten de eigen kring bleef en de dwaasheid niet over de feodale drempel
schreed. Een schouwspel werd opgevoerd onder hun ogen; een schouwspel voor
engelen en mensen, waar Clara's verwanten - de enen geanimeerd, de anderen
geamuseerd - maar toch allen met belangstelling, naar keken. Maar hoe, als één uit
hun midden, een meisje nog wel, het plots op de zenuwen kreeg, de kring der
toeschouwers doorbrak, haar jeugd, haar schoonheid en haar bezittingen op een hoop
aan Franciscus' voeten wierp, een nieuw en onthutsend bedrijf toevoegde aan het
schouwspel en voor hen een drama maakte van wat tot dusver min of meer een divina
comedia was geweest?
Clara behoefde er derhalve niet op te hopen in vrede en met de zegen van haar
familie haar drempel te overschrijden. En haar Bruidegom staat aan de deur en klopt
en klopt. ‘Zijn lokken druipen van nachtdauw en zijn handen van balsem. Het uur is
gekomen om haar naar zijn berg van
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myrrhe te voeren, naar zijn heuvel van wierook; onder de Boom, waar het hart van
zijn Moeder doorboord werd.’ Waar de Bruidegom staat en klopt, daar ook zal Hij
over haar waken; alle grendels voor haar wegschuiven en alle hinderpalen uit de weg
ruimen. Nu stormt het in haar hart; daarom zal zij nu haar lot in eigen handen nemen
en haar Bruidegom tonen dat zij Hem waard wil zijn, ‘de wachters op de muren der
stad en die op hun nachtelijke ronde niet duchten, noch de vosjes die door de
wijngaarden jagen.’
En op een avond als de meidoorns bloeien en de amandelbloemen geuren, breekt
zij, met medeweten van Franciscus en in gezelschap van een getrouwe - in Nomine
Domini: deze middeleeuwse aanhef op alle grote dingen - uit de omheiningen van
haar huis. En hoort nu hoe!
Het is op Palmzondag van het jaar 1212. In de morgen heeft zij de heilige Mis
bijgewoond in de kathedraal en de hosanna's, die met hun zinvolle en vandaag wel
bizonder toepasselijke antifonen de palmwijding vergezelden, klinken nog na in haar
oren.
Toen alle kerkgangers zich verhieven om de palmtak uit de hand van bisschop
Guido te gaan ontvangen, bleef alleen Clara achter: met verzonken blik, de handen
gevouwen. ‘Mijn beminde is glanzend en blozend, steekt boven tienduizenden uit....
zijn lokken zijn palmtakken, zwart als een raaf....’ En daar opeens daalt bisschop
Guido - of is het een wolk die zwaar en langzaam nadert? - in al zijn paramenten de
altaartrappen af, gaat naar Clara en drukt haar een palmtak in de hand: Il Signore ti
dia pace!.... Wat wist die man van dit kind?
Was hij in het complot betrokken of minstens op de hoogte van de stap die zij ging
zetten? Zijn gebaar doet het stellig vermoeden: een man die haar, met een verward
gemoed misschien om zoveel jeugd en schoonheid die zich offeren gaat, brengt wat
haar vader haar weigert te geven, de Vrede.
Neen, met eigengereidheid en onbezonnen overmoed heeft, wat Clara doen gaat,
niets te maken. Haar hart bloedt, al ‘liggen haar ogen als duiven achter haar sluier
en al blozen haar wangen van verwachting door haar sluier heen.’
De verwanten hebben er niets van begrepen; noch van de
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houding van Clara, noch van bisschop Guido's vaderlijk en neerbuigend gebaar. En
allen, die in de kerk waren, hebben zich vragen gesteld. Zij weten wie Clara is en
vermoeden misschien iets. De massa is intuïtief; bezit mysterieuze antennen. Ook
kennen zij hun bisschop; een herder met wie zij het niet immer eens kunnen zijn,
een man die zijn eigen wijze van handelen heeft: die Francesco naakt onder zijn
mantel genomen heeft, die zijn armoede-ideaal gezegend heeft, die de ordestichter
de weg naar vader Innocentius III heeft gebaand, die de Poverello gemachtigd heeft
de kansel van zijn kathedraal te bestijgen, die de nieuwbakken metselaar geld in de
hand stopt om bouwvallige kerkjes te repareren, die.... kortom, een bisschop, waar
je het niet altijd eens mee hoeft te zijn, doch die zijn lucide en wel eens grandioze
momenten heeft.
Gaat naar uw huizen, mensen, geduld lost alle dingen op! Wij intussen zijn niet
ver van de waarheid af, als wij veronderstellen dat Franciscus, van wie wij weten
dat hij de bisschop gaarne in alle aangelegenheden raadpleegde, hem ook in deze
netelige zaak in de arm genomen heeft en wel degelijk volmachten van hem ontvangen
moet hebben om, met betrekking tot Clara's inlijving in de religieuze staat, dingen
te doen waardoor hij anders, als leek, zijn boekje ver te buiten zou zijn gegaan en
kerkelijke straffen belopen zou hebben. Een geestelijke vrijbuiter immers, zoals Paul
Sabatier hem min of meer voorstelt, was de Poverello zeker niet en de franse schrijver
uit de school van Renan moet wel door vooroordelen verblind zijn geweest om de
verhouding van Franciscus tot het kerkelijk leergezag, zo duister in te zien als hij
het in zijn Vie de Saint François doet.
Na de Mis is Clara, zoals altijd, met haar verwanten naar huis gegaan; ingetogener
nog dan anders en iets gejaagd allicht vanwege al die vragende blikken die haar van
alle kanten verslonden.
In een enigszins gedrukte stemming gaat de dag voorbij. Niets immers kan, vooral
tussen mensen van hetzelfde bloed die het overigens wel met elkaar voor hebben,
de stemming zo zeer neerdrukken dan vragen, die onopgelost hangen blijven en
geheimen, die niet prijsgegeven kunnen worden
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en waarop men recht meent te hebben. Traag kruipen de uren voort, niemand heeft
lust in wat hij doet en eindelijk breekt de avond aan. De klokken der stad, die
welluidende stemmen die, wanneer zij alle samen uit hun edelvormige campaniles
neervallen op het chaotische maanlandschap der daken om verweg, over de vlakte
van Umbrië, melancholiek te gaan uitgonzen, luiden hem in.
En een enkel klein stemmetje dat, als aarde en hemel weer stil gevallen zijn, uit
de in waterblauwe sluiers van dampen gehulde vlakte, vanuit de richting van Santa
Maria degli Angeli, blijft naklinken, geeft Clara het teken dat de broeders daarginder,
met hun serafijnse vader aan het hoofd, onder de ceders van het bosje, met brandende
toortsen en palmtakken, klaar staan om de bruid van de Gekruisigde te verwelkomen
en haar in plechtige processie te geleiden naar de steen in de Portiuncula, waarop zij
haar offer voltrekken zal.
Buona, haar gewone vertrouwelinge, is op bedevaart naar Rome en Pacifica di
Guelfuccio, de eerste die zich, na Agnes, bij Clara in San Damiano zal aansluiten,
zal haar op haar vlucht uit het ouderhuis vergezellen. Clara heeft achter in haar tuin
het dodenpoortje, zo genoemd omdat daardoor de doden naar buiten werden gedragen,
gekozen om uit te breken. Ook als veiligheidsmaatregel gedaan, is deze keuze nog
van een aangrijpende symboliek. Het is lang geleden dat de laatste dode uit Clara's
huis die weg is gegaan, want de grendels en scharnieren van het poortje zijn totaal
verroest; afbraak van hout en stenen heeft zich ervoor opgehoopt en staat wild met
onkruid bewassen. Men ziet het meisje met haar vriendin in alle stilte aan haar
nachtelijke arbeid, terwijl van de andere kant van de muur de nachtegaal in de olijven
tatert.
‘Maar Christus was haar helper,’ verklaart een latere medezuster Christina, welke
op die bewuste avond bij Clara aan huis was. En voegt eraan toe, dat anders niemand
had kunnen begrijpen, hoe meisjeshanden het hadden klaargespeeld door de rommel
heen te geraken. Toch, dunkt ons, zullen de vluchtelingen herademd hebben toen het
poortje meegaf en het pad naar Santa Maria ginds voor haar open lag.
En de oude berichtgeving gaat voort: ‘Met haar geest en
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met haar lichaam verliet de wijze maagd Assisië en, door haar gezellin op de voet
gevolgd, bereikte zij snel het uitverkoren Godshuis, de Portiunculakapel in het bos.’
Met ontstoken toortsen stonden daar de broeders die, op een gegeven teken,
lofzingend in de nachtelijke stilte naar voren traden naar de rand van het bosje, waar
‘Clara uit de duisternis der wereld intrad in het licht van God.’
Een glimlach van goede verstandhouding op de gezichten der zingende mannen;
en dan keerden de broeders zich om, om de doodsbleke en van ontroering bevende
bruid van Christus in processie naar het kleine kerkje te geleiden, waar haar, op de
naakte grond voor het altaar der Moeder Gods, een plaats was bereid.
En de documenten vervolgen: ‘Door het zingen der broeders en de vele lichten
die er brandden scheen het arme schuurkerkje in een paradijs veranderd. Met
stichtelijke toeleg lei Clara de pronk van Babylon af en gaf zij de wereld congé. En
vrolijk van hart en met engelachtig gelaat nam zij het heilzame boete-embleem, het
kloosterkleed, aan.’ Dan boog zij het hoofd en terwijl Franciscus de schaar hanteerde,
vielen één voor één de korenblonde lokken van het meisje weelderig over zijn handen
in de schaal die Pacifica, die naast Clara geknield lag, voor hem omhoog hield. Voorts
knoopte hij haar een ruw koord om de lenden, sloeg haar een witte sluier over het
hoofd en spreidde daarover heen een kap van grof zwart laken. Daarna legde Clara
met klare en vaste stem gehoorzaamheid af in de handen van haar geestelijke vader
en had de franciscaanse boom in Clara een nieuwe tak geschoten. Diezelfde nacht
nog - of moeten wij zeggen: in alle vroegte, omdat de nacht intussen verstreken zal
zijn - bracht Franciscus, met fra Philippo en Bernardo, haar naar het naburige Bastia;
in een klooster van Benedictinessen, San Paolo genaamd, waar zij vertoeven zou
totdat de Voorzienigheid anders over haar zou beschikken. Want het wachten was
voorlopig nog op het burchtslot, dat de edele vrouwe Clara van binnen en van buiten
met heilige armoede versieren en met ridderlijke trouw en standvastigheid versterken
en verdedigen zou.
En terwijl Clara zich in San Paolo overgeeft aan haar jong geluk en haar hart van
tijd tot tijd onrustig begint te slaan
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als zij eraan denkt, hoe haar familie haar vlucht zal verwerken, komt het hoge huis
op het plein in rep en roer. Want Clara is niet aan het morgenmaal verschenen; haar
bed is onbeslapen en haar zusjes Agnes en Beatrice hebben al rode ogen van het
wenen. En dan komt Pacifica binnen; zij komt van San Paolo di Bastia, zit
bedremmeld neer en helpt de familie uit de droom. Zij brengt de groeten van Clara
aan haar moeder en zusjes en de afscheidskus. Pacifica immers kan het óók niet
verhelpen. Ortulana en de zusjes schreien en luisteren, tussen haar snikken door, naar
Pacifica die met horten en stoten verhaalt wat er in die nacht is voorgevallen.
Intussen zijn de zeven machtige heren binnengetreden, luisteren nors toe, ijsberen
heen en weer en steken dan de koppen bij elkaar. Bij afwezigheid andermaal van
heer Favarone, die vermoedelijk weer achter zijn gewone doeleinden heen zit - want
ook Pacifica di Guelfuccio geeft nergens blijk zich de man te herinneren - neemt
oom Monaldo bij de beraadslagingen de leiding. Het raadsel van de palmtak is
ontsluierd en zowel Guido, de bisschop, als ‘il pazzo’ zal niet veel eer inleggen met
zijn machinaties, daar caveren zij hen voor. Wat bemoeien zij zich met de zaken van
hun huis? En wat dat meisje aangaat.... Heel het huis dóór zitten en staan de bedienden
als gold het een staking; de vrouwen met de punt van de voorschoot aan de ogen, de
mannen met de handen wijs aan de kin. En geen van hen allen die het niet gedacht
en verwacht had. Zij was veel te vroom, zeggen de enen; te goed voor de wereld,
menen de anderen. Zij raken er niet over uitgepraat. Mensen van stand houden hun
leed en verdriet liefst binnen de eigen muren. Maar men weet hoe dat gaat: als de
bedienden het niet op straat brengen, lekt het uit alle goten en gaten naar buiten.
Lucht en gerucht zijn trouwens verwant. En de zeven machtige ridders zijn er de
mannen niet naar om zich te beheersen en een blad voor de mond te nemen. Ook
rammelen ze te luid met hun sabels en de stad vangt dat rammelen gretig op. En als
zij dan uittrekken naar San Paolo di Bastia om hun rechten te gaan opeisen en,
desnoods met harde hand, hun wil te gaan opleggen aan de weerspannige, staat alreeds
heel de stad op stelten. De hamers in de smidsen en de kuiperijen

Jacques Schreurs, Zuster Clara van Assisië

62
zijn stil gevallen; mannen en vrouwen staan met gekruiste armen overal op hun
drempels en hier en daar staat een ossenspan dwars over de weg. Alleen de kinderen
trekken zich van het geval niets aan en ravotten de hobbelige kronkelstraatjes tierend
op en neer. Maar alle anderen hebben het druk en, in afwachting van de dingen die
gebeuren gaan, steken zij hun mening niet onder stoelen en banken. Zij vragen zich
niet af hoe de bisschop en de kanunniken van de San Rufino erover denken; zij
luisteren naar de stem van hun hart en hebben natuurlijk de partij van de zwakste
gekozen. Laat dat meisje tenslotte zijn wat ze wil, de vrijheid van een mens dient
geëerbiedigd. En wie rukt er nu met zeven man tegelijk op een weerloos meisje los.
Even houdt men de mond om het indrukwekkend gezelschap te laten passeren en
dan vaart het gebabbel weer voort. De Poverello komt eraan te pas en de aanzienlijke
veroveringen die hij dan toch maar maakt. Daarom waarschuwen zij elkander over
en weer maar goed op het eigen hart te passen en de broeders en de bedelaars die
voorbijgaan worden bizonder bedacht. Doch niet alleen onder de lagere klassen, ook
op het stadhuis liggen de handen in de schoot. De podestá en de eerste consul
verwedden er een lief ding op, dat de heren met de kous op de kop thuis zullen komen;
en in de drankwinkel schenkt de tapper al een extra glas wijn op de gewenste afloop.
Onrecht, of wat er voor doorgaat, is altijd een zaak van allen en daar is niemand die
er niet mee gemoeid is.
Zeven ridders staan gram voor San Paolo en de klopper dreunt op de poort. De
Benedictines die haar opent schrikt en denkt dat het oorlog is. Alweer!
Machtig schrijden zij over de drempel en scharen zich in het hospitium nors in
een kring. Enkele ogenblikken later verschijnt Clara en staat in hun midden en zwijgt.
Dan opent oom Monaldo de mond en valt een stortvloed van schande neer over haar
hoofd: schande van dìt en zonde van dàt. De eer der blazoenen die geschandvlekt is,
koppelt zich aan de tranen der moeder en deze weer aan de rouw over de doden, die
zich omkeren in hun graven. En als oom Monaldo aan het eind is van zijn latijn en
haast buiten adem, beurt Clara even het hoofd en glimlacht de heren
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toe. En andermaal neemt ridder Monaldo het woord en nu met honing van lieve
woorden op de tong en met schatten van schone beloften. En als Clara maar
glimlachen en zwijgen blijft, beginnen zij plots alle zeven tegelijk met hun sabels te
rammelen. En met geweld dreigend, varen zij haar aan en vragen, wat die zoon van
de lakenkoopman wel van hen dacht? En zij verzekeren haar, dat zij de inbreuk op
hun huis en geslacht en de tranen die er geschreid werden, zullen wreken, zelfs indien
het, in plaats van een zot, een paus of een bisschop gold. En terwijl Clara dan nóg
blijft zwijgen, hen een voor een strak aanziet en dan, door een onzegbare droefheid
overrompeld, het hoofd laat zakken, schijnt één der heren zich plotseling iets te
herinneren, loopt met grote passen de deur uit naar bisschop Guido, om, waar de
sterke hand te kort schiet, in diens geestelijk gezag misschien een bondgenoot te
vinden. En de oude berichtgeving vervolgt: ‘Maar de wijze maagd zag in, dat de
vijand van haar eeuwig heil de hand had in dat spel. Daarom wees zij de voorstellen
welke haar gedaan werden als een dodelijke drank van zich af. Steunend op Jesus
Christus, vreesde haar moedige en trouwe ziel de bedreigingen niet en sloeg zij geen
acht op het gevlei. Dagen achtereen werd zij met beledigingen en smeekbeden
overladen, doch zij bleef onwrikbaar en zei, dat zij de hand aan de ploeg had geslagen
en niet omzag.’ Onthutst door dat antwoord, menen de heren dat eindelijk hun geduld
is uitgeput en als zij met geweld de hand op haar willen leggen, glipt zij uit hun
midden en vlucht naar de kapel. Zich met de ene hand aan de altaardwalen
vastgrijpend, rukt zij zich met de andere de kap en de sluier van het hoofd en toont
haar belagers haar geschoren schedel om hen te beduiden, dat zij verder onherroepelijk
aan God en aan niemand anders meer toebehoort. En zwichtend voor een overmacht,
waarop zij zich niet beraden hebben, buigen de ridders op hun beurt het hoofd en
druipen af. Echter niet om bij de pakken neer te gaan zitten. Niet beter vergaat het
intussen de pleiter bij bisschop Guido en precies zoals de burgerij van Assisië het
verwacht en gaarne gezien heeft. ‘Wil je de vingers niet branden, blijf dan af van de
dingen van God; met Hem trekt men altijd aan het kortste eind.’
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Dat de ridders die raad niet ter harte genomen hebben, pleit niet voor hun doorzicht.
Een ezel zelfs stoot zich geen tweemaal aan eenzelfde steen; doch zeven machtige
heren trokken zeven dagen achter elkander te velde tegen een weerloos meisje; en
na zeven keren met de kous op de kop thuis te zijn gekomen. werden zij nog niet
wijzer, zoals uit het vervolg van ons verhaal nog zal blijken. Een mens is nooit zo
hardleers, als wanneer de hoogmoed, die een gesublimeerde domheid is, hem parten
speelt.
Een vraag, die zich zelf onmiddellijk beantwoordt, is deze: Hoe reageerde
Franciscus op al die aanvallen op de standvastigheid van zijn eerste ‘Arme Vrouw’?
Wetend waartoe de ijzerbijters in staat waren, moet hij dikwijls in zak en as hebben
gezeten, doch zich tevens, zonder leedvermaak evenwel, in de handen gewreven
hebben over de onwrikbare hechtheid van de grondsteen zijner tweede orde. Alles
bij elkander echter moet het een bittere geschiedenis voor hem geweest zijn en zal
zijn hoofs en ridderlijk gemoed in opstand gekomen zijn, niet alleen tegen het
onridderlijk optreden der machtige heren, maar tegen zijn eigen onmacht, de bruid
van Christus niet anders te kunnen vrijwaren dan door elders een veiliger onderkomen
voor haar te zoeken. En dat zijn broeders hem daarin tot haast hebben aangespoord,
is zeker.
Vermoedelijk ook waren de Benedictinessen van San Paolo met dat spektakel dag
aan dag aan hun deur niet gediend; misschien zelfs hadden zij om de ene of andere
reden de machtige heren naar de ogen te zien en wellicht waren zij niet bijster
ingenomen met de gast, die anders en hoger wilde vliegen dan zij vlogen. Stellig
heeft Clara er zich niet op haar plaats gevoeld; want als zij in latere jaren, in haar
testament, over deze beginperiode van haar conversio gewaagt, heeft zij, vreemd
genoeg waar zij overigens alle in haar leven ontvangen weldaden dankbaar gedenkt,
geen enkel woord over voor de zusters die haar geherbergd hadden.
Slechts enkele dagen blijft Clara in San Paolo. Vandaar verhuist zij, vermoedelijk
na ruggespraak van Franciscus met de bisschop of met de Benedictijnen van de Monte
Subasio, die hem immers ook met Santa Maria degli Angeli
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terwille waren geweest, naar een ander klooster van Benedictinessen, aan de andere
zijde van de stad, naar Spello toe gelegen en Sant' Angelo di Panzo geheten.
Het schijnt dat haar verwanten haar daar met rust gelaten hebben en het hoofd
erbij neergelegd. Een adempauze echter maar, waarin zich weer nieuwe wolken
boven hen samenpakten. Het spreekwoord wil, dat een ongeluk zelden alleen komt;
en dàt zou het huis van heer Favarone - waar toeft die man toch? - ondervinden, toen
het plotseling opnieuw gealarmeerd werd. Want uitgerekend zestien dagen na Clara's
vlucht liep de vijftienjarige, aan Clara's ziel geheel en al verwante en verknochte,
Agnes de deur uit en haar zuster achterna.
Niet zonder grond is het vermoeden, dat Clara, die zielsveel van Agnes hield en
stellig moeite gedaan zal hebben haar voor dezelfde idealen, waarvan zij bezield
was, te winnen, van haar voornemen om haar te volgen op de hoogte is geweest en
dat dit haar eigen afscheid van wat haar dierbaar was aanmerkelijk verzoet heeft. De
stap, die Agnes van plan was te zetten, kon dan wel eens verhaast zijn geworden als
protest tegen haar verwanten en de onmenselijke represailles waartoe zij zich jegens
haar zielsgeliefde Clara hadden laten verleiden. Zulk een handelwijze ligt althans
regelrecht in de lijn van Agnes' spontaan en doortastend karakter, zoals wij dit uit
de enkele wezenstrekken, die de geschiedenis van haar bewaard heeft, kennen.
Een der eerste gebeden, welke Clara als ‘Arme Vrouw’ tot haar hemelse Bruidegom
richtte en waarin zij heel haar drang naar haar zuster neerlei, was voor Agnes. Want
Thomas van Celano verhaalt: ‘Zij had thuis een zuster, jonger dan zij, maar in
schoonheid van lichaam en in zuiverheid van ziel, geheel haar evenbeeld. Zij haakte
ernaar dat ook deze tot God zou inkeren en bij de eerstelingen van haar gebeden die
zij aan God opdroeg, vroeg zij met aandrang om met haar zuster, met wie zij thuis
zo innig verkeerd had, ook samen te mogen leven in de dienst des Heren. Zo bidt zij
met steeds groter vurigheid tot de Vader van barmhartigheid, dat Hij zich over de in
de wereld achtergelaten Agnes zou ontfermen, haar een grote minachting instorten
voor het aardse, haar met zoet-
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heid overstromen en haar aftrekken van het huwelijk dat men voor haar reeds bepaald
had.’
Op de derde April van 1212 is Agnes door de Porta Nuova Assisië uitgetrokken
om er nooit meer in weer te keren. Zij is nu bij Clara en in veilige haven. Doch daar
zijn ze, wat de familie aangaat, nog zo zeker niet van. Waar ze wèl zeker van zijn is,
dat ze de tanden op elkander zullen zetten en dat de hemel haar zal beschermen.
Clara's hart stroomt over van dankbaarheid en samen kunnen zij (voorlopig) haar
geluk niet op. Samen zitten zij in de kapel en volgen de oefeningen in het koor; samen
bidden zij en zingen en samen wandelen zij in de tuin en plukken bloemen. Alle
mooie sprookjes worden eenmaal werkelijkheid, ook al komt de boze heks die
werkelijkheid soms verstoren. De lente druppelt in dauw van de takken, zit in
bloesems en bloemen op bomen en struiken en gorgelt in duizenden kleine kelen,
heel de helling van de Monte Subasio langs: ‘Schep een vogelbek vol levend water
en les mij, Heer, want één druppel Liefde is meer dan duizend harten....’
En terwijl de pittige schrandere Agnes gretig toeluistert onder de pergola, beleert
Clara de lieve wijsneus en wijdt haar ernstig in al de dingen in die zij van Franciscus
ontvangen heeft. Onder leiding van de plotseling, door het lot zelf, tot
novicenmeesteres aangewezen Clara die in haar canonisatiebulle eenmaal geprezen
zal worden als de leidster der nederigen, de leermeesteres der kuisen en de abdis der
boetelingen, vordert Agnes snel in de wetenschap der heiligen waarvan ook zij eens,
naast haar zuster, als een hoge leidster zal stralen.
Als Franciscus van deze dingen hoort, spoedt hij zich naar Sant' Angelo, om de
nieuwe aanwas in ogenschouw te nemen; en, zich verheugend in zijn aanplanting en
de hemel voor haar welstand dankend, besluit hij Agnes op staande voet in de orde
op te nemen. Dit ook op aandrang van Clara om een geestelijk afweerwapen in de
hand te hebben tegen de maatregelen die er mogelijk van de kant der familie te vrezen
waren.
Doch twaalf machtige ridders, stijf op hun paarden en met oom Monaldo aan de
spits, zijn hem vóór. Hun contingent heeft zich uitgebreid, want de bestorming van
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het eerste bastion moet op de zeven indruk hebben gemaakt. Nors zwijgend zijn zij
de Porta Nuova uit gegaloppeerd in de richting van Spello en zijn vast besloten
ditmaal kortere metten te maken. Geen sommatie tot overgave derhalve, geen
aantrekkelijke voorstellen, maar het blote geweld!
Een korte plof in de ochtendstilte en dan staan ze voor Sant' Angelo naast hun
paarden. Een bons op de deur van de oude kast en alhoewel zij hebben afgesproken
zich zo humaan mogelijk voor te doen, doen ze de gammele muren tot op hun
grondvesten sidderen.
Terwijl Clara zich voor Christus op de knieën werpt en de kracht van haar gebed
gaat bewijzen, waarom de wereld haar eenmaal een aureool om haar slapen zal leggen,
wordt de schuldige uitgeleverd. Daar dit, in de gegeven omstandigheden, door de
Benedictinessen wel als het raadzaamste wordt geacht. Andermaal is het Christus,
die zich voor zijn bruid in de strijd werpt tegen mannen, die haar ‘als woedende
leeuwen’ te lijf gaan en naar buiten sleuren, de helling af naar de paarden.
De kreet van Agnes: ‘Help me, Clara, laat me niet wegroven van Onze Heer!’ gaat
in het tumult en het stof dat de heren opjagen verloren. Maar Clara is op haar hoede,
want hoe kàn het anders! Haar ridderbloed is aan het koken gegaan en ook zij heeft
zich mede in het tumult geworpen. En als de strijdbare Agnes de kleren in flarden
langs het lichaam hangen en grote plukken haar hier en daar in de struiken, breekt
plots de kracht dier mannen als een riet en zinkt Agnes hun gelijk één brok lood uit
de armen ter aarde.
De opmerking van een der machtige bazen: ‘dat het wel schijnt, of zij lood heeft
gegeten,’ is dan ook, alhoewel niet erg parlementair, ad rem; verandert echter niets
aan de beschamende situatie waarin zij zich bevinden.
Mensen op het veld, die op het alarm zijn komen toesnellen en met verachting het
beulenwerk aanschouwd hebben, steken wat hun op het hart ligt niet onder stoelen
en banken. En terwijl dezen Agnes - het lam met een leeuwenhart - met bewondering
en leedwezen omgeven, weten de twaalf niet, hoe snel genoeg op hun rossen en uit
de voeten te raken.
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Geschramd en bebloed, doch alweer helemaal bij haar positieven, ziet Agnes haar
zuster glimlachend aan. En als Clara haar, nu weer vederlicht, heeft opgebeurd en
haar in de armen gesloten, weet de dappere Agnes alleen maar ‘dat voortaan niets
en niemand haar meer van de Liefde tot Christus scheiden zal.’
‘En zoals Clara gedaan had, zo gaf ook Agnes, die met even zuivere voeten als
haar zuster door het bederf der wereld was gegaan, haar hart aan Franciscus en die,
op zijn beurt weer, gaf het helemaal aan God,’ verhaalt de cronista.

Jacques Schreurs, Zuster Clara van Assisië

69

Hoofdstuk 3
Burchtvrouwe der Heilige Armoede
Alle meisjes hebben haar lief.
Hooglied 1, 3
DON Pietro, de oude priester van San Damiano, was gestorven en het kleine wrakke
huis bij het kerkje, waar de man zijn groenten en bloemen geteeld, zijn geit gemolken
en zijn bijen verzorgd had, stond verlaten.
Toen Franciscus dat hoorde, ging hem een licht op. Want natuurlijk herinnerde
hij zich het voorval, waarvan Clara later melding zal maken in haar testament:
Franciscus stond op een keer boven op de muur van het kerkje en riep enkele arme
lieden, die daar in de buurt vertoefden, in het frans toe: ‘Komt mij helpen dit kerkje
van San Damiano op te bouwen, want daar zullen hier vrouwen komen wonen die,
door de grote naam van haar heilig leven, Onze Vader in de hemel en geheel de
katholieke Kerk verheerlijken zullen.’
Gelukkige en vreemde dagen had hij in San Damiano doorgebracht en sedert hij
broeders gewonnen had en met hen bij Santa Maria der Engelen samenwoonde, was
hij er dikwijls weergekeerd om te bidden en de dingen Gods te overdenken.
Van zijn kruis af had de Zaligmaker der wereld daar tot hem gesproken en hem,
mét zijn zoete juk, een taak op de schouders gelegd en gans van de wereld afgewend.
Goed ademen was het er geweest en goed schuilen ook, toen de machten, die zich
door hem verongelijkt waanden, hem op de hielen zaten. En met zijn kleine zusters,
de zwaluwen,
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had hij er gewedijverd in het metselen. En ja, hij, arme, grauwe zwaluw van de Heer
- zie dat denkbeeld bekoorde hem - had daar op de muur gestaan en iets tot de lieden
op het land geroepen, wat God aan zijn mond had doen ontsnappen.
Dat deed God wel meer met de mond van een domme man, die van zichzelf niet
veel wist. En dan was tot dusver altijd weer gebleken, dat de hemel zijn onmacht te
hulp was gekomen of ver voor hem vooruit had gezien. Daarom stak nu zijn hart vol
grote haast om bij bisschop Guido te komen, onder wiens prudentie San Damiano
stond.
Dus liep hij met vertrouwvol gemoed naar Assisië, klopte aan en toen de bisschop,
nadat hem alles duidelijk was geworden, toestemmend geknikt had, was de Kleine
Arme zozeer in de wolken dat hij zelfs geen frans meer kende; alleen maar kon
stamelen.
Het burchtslot der heilige Armoede was derhalve gebouwd en behoefde nog slechts
door zijn vrouwe betrokken te worden.
Alhoewel aan de voet van de berg, tussen olijfbomen en wijnstokken gelegen, was
het niettemin een hoge spleet in de rotsen, voor wie het in een ander dan natuurlijk
licht bezag. En malheur voor hem die het niet zo bekeek, want die miste de kans God
zelf aan zijn Rijk te zien bouwen. Met voorlopig nog geen andere regel dan een paar
zeer sprekende Evangelie-teksten, een soort formula vitae, zou Clara daar samen met
Agnes leven, bidden, boeten en werken.
De oorsprong van San Damiano is moeilijk te achterhalen, doch zijn omgeving
lijkt op de dag van vandaag nog een geschikt oord voor kluizenaars. Een kluizenaar
zal waarschijnlijk dan ook de grondlegger ervan geweest zijn en het toegewijd hebben
aan de tweede van de beide heilige dokters uit het Oosten, Cosmas en Damianus.
In de eerste Meidagen van 1212, zes jaren nadat Franciscus het hersteld had, gingen
Clara en Agnes in San Damiano voor anker om er, tenminste wat Clara aangaat, door
geen stormen meer van losgeslagen te worden. Twee en veertig jaren later pas zou
zij het verlaten, maar gestorven als een heilige en door heel haar stad op de handen
gedragen. En de oude documenten verhalen: ‘Haar hart schrok niet
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van de eenzaamheid der omgeving en van de norsheid en armoede die zij aantrof.
Zij ging er schuil voor de stormen der wereld en bewaarde er zich voor God. Waarlijk,
zoals de zilverkleurige duif haar nest in de muurspleten bouwt, zo nestelde Clara
zich in San Damiano, waar zij de grondslag voor de orde der Arme Vrouwen legde.
Zij was het fundament, de kostbare sterke edelsteen, waarop de anderen zouden
rusten. Voor allen uit ging zij de weg der boetvaardigheid op en strooide het zaad
van gerechtigheid uit om allen die na haar kwamen in haar voetsporen te laten
wandelen.’
De eerste dagen in San Damiano kwamen de beide zusters handen te kort, want
het pover onderdak, waar zij nagenoeg met lege handen binnengetrokken waren, was
blijven liggen zoals Don Pietro het verlaten had. En men kan zich indenken in welk
een toestand! Misschien waren er wat schamele dingen aan meubilair en vaatwerk
achter gebleven; misschien ook niet en misschien ook waren Franciscus en zijn
broeders er op uitgetrokken om het strikt noodzakelijke bijeen te bedelen en het
tehuis als klooster bewoonbaar te maken.
Meer aandacht vroeg evenwel het kerkje, waar voortaan haar Bruidegom in haar
midden zou wonen. Met hoeveel heilige ijver en blijdschap zullen de arme
edelvrouwen de handen uit de mouwen gestoken hebben om de armoede, die er
huisde, te doen blinken en de vunzige verveling en grauwe verwaarlozing, die haar
in schimmel en spinnewebben tegengrijnsden, eruit te verjagen. Wat nog blinken
kon, ging blinken; wat scheef hing, kwam in het lood, en wat nog benen had om te
staan, stond recht. De olijfolie werd in de Godslamp ontstoken en van nu af ook die
in de devotielamp voor het wonderbaar kruis. Altaardwalen, wit als de hostie zelf,
vervingen de versleten en slordige lappen en het altaar kreeg dagelijks ruimschoots
zijn deel van de weelderige lente die rondom bloesemde en bloeide.
En terwijl zij moederden en zorgden, wakkerden de vogelen des hemels en de
bloemen des velds haar vertrouwen nog aan in haar Vader in de hemel en in de
levensdroom van haar vader op aarde.
Vogels en bloemen: na zeven eeuwen blijven zij, méér dan waar ook ter wereld,
de bezoeker van San Damiano
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verrukken; de zwaluwen vooral die er kind in huis zijn gebleven en altijd nog even
druk in de weer sedert de man op de muur de Godsspraak riep.
Het moet daar een gezegende, een goede tijd zijn geweest voor de twee tot
ingetogenheid en stilte getrokken, zielsverwante vrouwen; ver van de wereld waar
pausen en vorsten met alarmverwekkende middelen de gemoederen der levenden in
beroering hielden, doch niet vreemd aan haar leed en haar noden die in armen,
gebrekkigen, melaatsen en pelgrims bij haar aanklopten. Ver ook van de kleine
wereld, die daar boven haar op de berg lag, haar stad, waar het zwaard nog, evenmin
als in de grote wereld, neiging vertoonde in de schede te gaan roesten en waar de
toorn der machtige ridders zich intussen elders een uitweg gebaand scheen te hebben
na hun smadelijk mislukte laatste stormloop tegen God.
Ernstig als beproefde kloostervrouwen al, volgden zij samen de regel, die alsnog
precies zoveel woorden bevatte als zij schrijven konden op de nagels van haar vingers,
doch die, door de begeesterende exegese die Franciscus ervan gaf, voor haar de
wijdheid van evangelische landschappen kreeg en aldus een program bevatte, waarmee
zij het voorlopig stellen konden.
Met harten overvloeiend van vreugde, schoven zij op gezette tijden bij aan de
wankele tafel, waar vrouwe Armoede zelf haar bediende van wat Franciscus' broeders
voor haar verzameld hadden bij de boeren van Bastia, Canara en Rivo Torto en langs
de deuren der stad: brood, olie en wijn. En, wanneer de tijd ervoor dáár was, een
handvol vruchten: druiven, meloenen, vijgen en noten. De gaven vloeiden rijkelijk
toe, want de broeders waren nog in hun eerste vuur; daarbij de monden, die ze open
te houden hadden, nog weinig. En de mensen waren hen genegen en eens zo gul, als
zij voor de ‘Arme Vrouwen’ daar aan de voet van de berg kwamen bedelen en
vertelden van het heilig leven dat daar geleid werd.
Wat aan mondkost overschoot werd uitgedeeld aan de armen die, zoals vogels de
zaaizak, precies als nu nog de kloosters te vinden weten en op vaste uren van alle
kanten als mussen uit de lucht komen vallen, men weet niet van waar.
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Franciscus had zich niet tevreden gesteld met zijn dochters te herbergen en haar dan
aan haar lot over te laten; met ziel en lichaam had hij haar opgenomen in zijn
vaderlijke zorg.
Hoofs van inborst en met hoge ridderlijke begrippen van vrouweneer, had hij er
zelfs niet aan gedacht zijn dochters de boer op te laten gaan en haar anders dan door
handenarbeid, die in haar dagtaak begrepen was, in haar onderhoud te doen voorzien.
Waar hij met het grootste gemak zichzelf en zijn gezellen aan blootstelde, aan
verguizing, laster en vernedering, daar waagde hij zijn edelvrouwen niet aan. Daarbij
had zijn doorzicht in de geestelijke economie het zó voorzien, dat de zusters bidden
en boeten zouden, waar de broeders zouden preken en dat zodoende de enen het zaad
in stilte bevruchtten, dat de anderen door woord en voorbeeld met volle handen over
de wereld uitstrooiden.
Mét het armoede-ideaal, zou deze door Franciscus gelegde familieband tussen zijn
eerste en tweede orde een der franciscaanse erfstukken blijven, die Clara tot op haar
sterfbed toe zal beschermen en tegen wie ook verdedigen die inbreuk erop zal willen
maken.
Zonder dat het de verslapping van dit solidariteitsbeginsel tussen broeders en
zusters in de hand werkte, zouden vroeg of laat nog andere voorzieningen getroffen
worden om het contact tussen het klooster en de buitenwereld te onderhouden en
namen vrome vrouwen, die zich van lieverlede meer en meer bij San Damiano
aansloten en de naam van famulae, buitenzusters, kregen, de taak der broeders
gedeeltelijk over. Voorlopig echter waren de zusters nog gering in aantal, hadden de
broeders aan haar nog niet de handen vol en doken, van buiten en van binnen, ook
nog geen misverstanden op om de verhoudingen te komen vertroebelen.
Op haar sterfbed nog herdenkt Clara met innige ontroering de nauwgezette zorg
van Franciscus voor zijn geestelijke dochters en de beloften die hij haar gedaan had.
‘En toen de heilige vader bemerkte,’ zo schrijft zij, ‘dat wij geen vrees hadden voor
armoede, lijden, kwelling, minachting en geringschatting van de kant der wereld een opsomming vermoedelijk van de hatelijkheden waarmee vooral
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haar verwanten haar de aangedane “schande” betaald bleven zetten - schreef hij voor
ons een aanwijzing, volgens welke wij leven zouden, met deze woorden: Aangezien
gij u op goddelijke ingeving tot dochters en dienstmaagden van de allerhoogste
Koning, de Vader in de hemel, gemaakt hebt en gij u verloofd hebt met de Heilige
Geest, door te willen leven volgens de volmaaktheid van het Evangelie, zal ik - en
ik beloof het u namens mijzelf en mijn broeders - altijd nauwgezette zorg voor u
dragen en u altijd een grote plaats inruimen in mijn hart.’
Al besluit Clara verder: ‘dat hij altijd, zolang als hij leefde, woord gehouden heeft,
dan menen wij toch dat Franciscus’ edele dochter daarbij het een en ander door de
vingers ziet en verzuimt deze zeer menselijke trek in het leven van de Poverello te
belichten dat hij, in zijn edelmoedige welwillendheid, méér beloofd heeft dan de
omstandigheden hem toelieten te volbrengen. Zeker is, dat zijn belofte de Kleine
Arme, die zich, met de snel toenemende schare van niet immer even idealistisch
gezinde gezellen, reeds diep in de zorgen gestoken had, wel eens zwaar op de
schouders gelegen moet hebben. Wrange woorden als deze - die hem terecht of ten
onrechte in de mond gelegd werden - ‘dat God hem toch niet van vrouwen verlost
had, om zich met zusters te zien opgescheept’, zouden dan misschien de incidentele
geprikkeldheid kunnen verraden van een zich ontlastend gemoed, als de rompslomp
welke hij zich met de ‘Arme Vrouwen’ op de hals gehaald had, de vreemdeling en
pelgrim in hem belette vrijuit te pelgrimeren en de grote doeleinden na te jagen die
hem voor ogen stonden. Klaagt Clara, in weerwil van haar verklaring, op zeker
moment zelf niet: ‘Vader, laat gij ons dan maar aan ons lot over? Tellen wij dan
geheel niet meer mee in uw gedachten en besluiten?’
Zulke klachten wijzen duidelijk genoeg erop, dat er, zeker de eerste tijd,
moeilijkheden te over in San Damiano gerezen zijn, waarbij de overigens dappere
en zelfstandige achttienjarige de schrik wel eens om het hart geslagen moet zijn.
Ondanks haar stichtelijk Godsvertrouwen en de verzekering van Franciscus, die tot
dusver nog zelf nagenoeg haar enige regel en richtsnoer geweest was door zijn
persoonlijke leiding, ‘dat zij haar geheel en al, met al
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haar zorgen, neerlegde in de handen van de Hemelse Vader,’ moet Clara gevoeld
hebben dat er te veel aan de genade van het ogenblik en aan haar
improvisatievermogen werd overgelaten. Meer dan eens zal zij hem dit onder ogen
gebracht hebben en na een van die gelegenheden zal het geweest zijn dat hij, gereed
staande om naar het Heilig Land te vertrekken en de Muzelmannen te gaan bekeren,
als pleister op de wonde, een korte regel voor haar en haar zusters opstelde, de
Formula vitae, waarover zij het in haar geschriften herhaaldelijk heeft en die later
de kern zal vormen van haar eigen regel. Wat de Formula in hoofdzaak bevatte, was
niets anders, dan wat over Franciscus' leven zelf beslist had: drie Evangelie-teksten,
twee uit Mattheus en een uit Lucas en wel de volgende:
Indien gij volmaakt wilt zijn, ga dan, verkoop alles wat gij bezit en geef het aan de
armen en gij zult een schat bezitten in de hemel; en kom dan en volg Mij. - Matth.
19, 21.
Nu riep Hij het twaalftal bijeen, gaf hun macht en gezag over alle duivels, en tot
genezing der zieken en zond ze uit, om het koninkrijk Gods te gaan prediken en zieken
te genezen. Hij sprak tot hen: Neemt niets mee op weg; geen stok, geen reiszak, geen
brood en geen geld; zelfs geen tweede onderkleed zij het uwe. In welk huis gij ook
uw intrek neemt, blijft daar, totdat gij weer afreist. En waar men u niet ontvangt,
verlaat die stad en schudt zelfs het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.
- Luc. 9, 1-6.
Toen sprak Jesus tot zijn leerlingen: Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij
zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil
redden, zal het verliezen; maar wie om Mij het leven verliest, zal het vinden. Wat
baat het de mens dat hij heel de wereld wint, doch schade lijdt aan zijn ziel. - Matth.
16, 24-27.
Met het houvast, dat zij aan deze teksten had, zal Clara het dus voornamelijk hebben
moeten stellen.
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Maar dan nog, met dit houvast, doch ook met alles nog op losse schroeven: hoeveel
mensenkennis, verstandelijk inzicht en practische zin moeten er nodig geweest zijn
om alle moeilijkheden het hoofd te bieden in een orde die nog in haar kinderschoenen
stond en de daarmee noodzakelijk gepaard gaande kinderziekten nog lang niet te
boven was. Vooral toen de kleine, handzame en rustige gemeenschap door een
schielijke aanwas van postulanten overstroomd dreigde te worden en men het de
overigens met uitstekende kwaliteiten begiftigde abdis ook niet kwalijk nemen kon,
dat zij nauwelijks zes en twintig jaar oud was.
De toeloop van postulanten naar San Damiano, die de eerste zes jaren nog niet
opzienbarend genoemd kan worden, was daarna plotseling zeer aanzienlijk geworden.
Zoals de gemoederen der mannen door Franciscus' woord en voorbeeld waren
aangestoken, zo waren die der vrouwen, door de roep van Clara's deugden, intussen
tot ver buiten Assisië in beweging gekomen.
Ook al dikt Thomas van Celano, die graag zware kleuren op zijn palet neemt, de
feiten enigszins aan, dan moet de stroom van heilbegerige zielen, die in San Damiano
zijn bedding kwam zoeken, haast beangstigend geweest zijn. Na Clara ‘voor velen
een aanleiding ten goede en voor ontelbaren een genade’ genoemd te hebben, vervolgt
hij: ‘Kort daarop ging de roep van Clara's heilig leven uit door de omringende
landstreek en van alle kanten kwamen er vrouwen naar haar toe, getrokken door de
welriekende geur van haar deugden. Ongehuwde meisjes haastten zich haar voorbeeld
te volgen om zich zo zuiver als zij waren voor Christus te behouden; gehuwde
vrouwen begonnen ingetogener te leven; adellijke dames, vrouwen van voorname
stand achtten haar schone paleizen voor niets, meer nog, bouwden kleine kloosters
voor zichzelf en vonden het een groot geluk voor Christus in zak en as te mogen
leven. De jeugd werd in geestdrift ontstoken voor de strijd om de zuiverheid en werd
door de sterke voorbeelden van het zwakkere geslacht ertoe gebracht aan de genoegens
der zinnen vaarwel te zeggen. Verscheidene gehuwden leefden voortaan met onderling
goedvinden alsof ze niet gehuwd waren, de mannen werden broeders, de vrouwen
traden in een klooster. Een moeder bracht haar dochter naar Christus
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en een dochter haar moeder; de ene zuster trok de andere mee en de tante haar nicht.
Allen wilden met elkaar wedijveren in de dienst van Christus. Allen wilden behoren
tot de kring, van die in een engelachtig leven Clara's voorbeeld volgden. Ontelbare
maagden, diep getroffen door al hetgeen zij over Clara vernamen en zich niet naar
een klooster konden begeven, trachtten thuis zonder regel een religieus leven te
leiden.’
Met gevoelige kennis van zaken en goed inzicht in de omwenteling die zich in de
geesten en harten der vrouwen voltrok, vult Fontini de Celaner aan waar hij schrijft:
‘Wat met Clara in Portiuncula geschiedde, herhaalde zich in San Damiano. Iedere
dag vielen er schone meisjeslokken onder de schaar en verving het grauwe en ruwe
habijt de gewaden van zijde en zilverlaken. En voortdurend ook bleef zich onder de
muren van het klooster de woede en minachting van de kant der teleurgestelde ouders
herhalen. Niets blijft er op de dag van heden nog over van al die drama's in
meisjeszielen, drama's die de oude bescheiden ons slechts voorzichtig door een enkel
woord laten raden. Illuminata en Agatha droegen in de wereld de namen van Grazia
en Completa. Zo ging het zovelen. Wie leefden en stierven er, verscholen achter die
namen, mooi als bloemen, welke wij in San Damiano tegenkomen. De stad verloor
dag op dag almeer van haar schoonheid. De romantiek van het ridderwezen, waarin,
voor een blik, een lach, een vriendelijk woord, de ridder de grootste toewijding
neerlegde aan de voeten van zijn vrouwe, alles waagde wat een man maar wagen
kon - die schone roman, die in de schemeravonden door honderd harten op honderd
burchten uit dromen gesponnen werd - raakte afgedaan. In de schaduw van het oude
kerkje tussen de olijven, waar de helling van de bergen zachtjes wegglijdt naar de
vlakte en overgaat in het dal, legde de ridderromantiek zich neer tot haar laatste slaap.
De droom ging in een hogere werkelijkheid over; de harten van de rijkste en schoonste
vrouwen, koninginnen niet uitgezonderd, schonken zich aan God.’
Het Evangelie-woord indachtig, dat ‘wel velen geroepen zijn doch weinigen
uitverkoren’, laat de oude berichtgeving - ten overvloede trouwens - doorschemeren,
dat niet allen
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in San Damiano bestendig het heil vonden dat zij er zoeken kwamen. Na haar goede
wil getoond en zich kortere of langere tijd edelmoedig met een levenswijze gemeten
te hebben die haar krachten, en soms ook wel eens haar dromen, te boven ging, keerde
er nu en dan een in de wereld weer. Jong in jaren, moet Clara oud in wijsheid geweest
zijn om ideaal en illusie bij haar novicen uit elkander te houden, om de hemel binnen
en de wereld buiten te laten en om, onder haar toezicht en leiding, de deugd van
onderlinge, nooit verstoorde Liefde bloeiend te houden. En wanneer de documenten,
onvermoeid in hun lofspraak op Clara in San Damiano, ons dan verzekeren, dat die
Liefde er ‘de harten zó innig samenbond dat, alhoewel er veertig of vijftig zusters
samen woonden, ze allen hetzelfde wilden of niet wilden en in alles één groot geheel
uitmaakten,’ dan is dat een aparte parel aan Clara's kroon.
Uit het reeds herhaaldelijk genoemde proces van haar heiligverklaring
voornamelijk, kunnen wij de namen der allereersten die in San Damiano aanklopten
om, zoals haar zuster Agnes dit reeds gedaan had, de jeugdige abdis - een benaming
die zij, met nog enkele gebruiken en leefgewoonten, van Sant' Angelo di Panzo naar
San Damiano had overgebracht - op de weg der allerheiligste Armoede te volgen.
Tegelijk met Clara en Agnes trad, naar haar eigen zeggen, Pacifica di Guelfuccio
er als kloostervrouw over de drempel, ‘om er ongeveer twee en veertig jaren
onafgebroken en, als bizondere vertrouwelinge dag en nacht om haar heen, met Clara
samen te wonen. Gedurende al die tijd was zij slechts één jaar afwezig en vertoefde
toen, met zuster Balbina, in Spello om daar het klooster van Vallegloria te helpen
grondvesten.’ In de wereld was deze Pacifica een buurmeisje en misschien een nicht
- sommigen menen een tante - van Clara en dezelfde die haar vergezelde op haar
nachtelijke vlucht uit het ouderlijk huis. Benvenuta uit Perugia, zoals zij, zonder
verdere vermelding van naam, in de processtukken staat aangeduid, was de vierde
die zich, in September van 1212, bij het drietal ‘Arme Vrouwen’ aansloot. Zij had,
naar haar eigen verklaring, met Clara in Perugia onder hetzelfde dak gewoond en
wij herinneren ons de omstandigheden die Clara's
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familie tot een maandenlang oponthoud in Perugia noopten. Na Pacifica en Benvenuta
schijnt het intreden van nieuwe leden in San Damiano voorlopig stop te hebben
gestaan; want drie of vier jaar later vernemen wij pas weer, dat twee nieuwelingen
door Clara en fra Philippo de Lange, die haar intussen als geestelijke verzorger was
toegevoegd, voor de dienst van Christus en vrouwe Armoede werden gewonnen. Het
waren Caecilia da Cacciaguerra van Spello en Philippa di Ghislerio, dochter van de
slotheer van Sasso Rosso en jeugdvriendin van Clara. Zó hartroerend zou de abdis
der ‘Arme Vrouwen’ deze edelmoedige zielen over het lijden en sterven van de
Godmens gesproken hebben, dat zij om zijnentwille onmiddellijk alles verlieten.
Balbina, dochter van Martino da Coccorano, een nicht van Clara, ‘met wie deze voor
haar intrede in het klooster was omgegaan en die gedurende zes en dertig jaren haar
zacht juk zou dragen,’ trad ongeveer terzelfdertijd in als Clara's jongste zuster
Beatrice. Een jongere zuster van Balbina, Amata geheten en dus ook een nicht van
Clara, volgde in 1228. Echter onder bizondere omstandigheden. Met weifelend
gemoed alreeds was het meisje, vlak voor haar bruiloft, naar San Damiano gegaan
en de heilige abdis die, ondanks de wereldse pronk en opschik waaraan Amata
verslingerd was, reeds bij de eerste aanblik in haar een uitverkorene des hemels
ontdekt had, ‘had in zulke verheven bewoordingen tot haar gesproken, dat ze op
staande voet haar bruidsgewaad verwisselde voor de povere livrei van Christus'
bruiden en San Damiano niet meer verliet.’
Behalve die der reeds genoemde zusters, doen de processtukken ons nog een hele
rij namen aan de hand van edelmoedige vrouwen, die zich met verloop van tijd onder
de leiding van Clara kwamen scharen. In San Damiano vereeuwigd laten zij, na
zoveel eeuwen, niet na een diepe indruk op de bezoeker te maken. Namen als van
bloemen, zegt Fontini, waaronder die van Ortulana, de edele hovenierster, ons wel
het meest te denken geeft; al weten wij niet precies wat. Hoeveel zouden wij daarom
niet ervoor geven, méér van de motieven te weten, waarom zij haar asgrauw hoofd
in San Damiano onder de sluier is komen verbergen, dan om met het beste deel van
haar wezen, met haar kinderen, samen te zijn en dicht bij God!
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En de schone litanie gaat voort met Lucia da Roma, die heel jong nog door Clara
werd aangenomen. ‘Ter liefde Gods’ vermeldt de geschiedenis er veelzeggend bij.
Met Francisca da Col de Mezzo, de kapiteinsdochter, die zich natuurlijk het levendigst
herinnert, ‘hoe zij, voorop met de serafijnse Clara, aan de deur van de refter op de
knieën lag toen de Saracenen San Damiano naderden.’ Met Christina di Parisse en
Agnese di Oportulo, wier vader procurator van San Damiano was, ‘ook reeds als
heel klein meisje naar het klooster gekomen.’ Verder horen wij nog van een
Illuminata, uit Pisa en een Andrea, uit Ferrara afkomstig die echter, voordat het
proces plaats vond, reeds gestorven waren; van een Benvenuta da Diambra, een
Angelica uit Spoleto, een Balbina da Porcano en van Benedetta, die Clara als abdis
opvolgde en verklaarde, ‘dat mensenwoorden te kort schoten om weer te geven, wat
er aan heiligheid in Madonna Clara aanwezig was geweest. Over het tijdstip waarop
Ortulana zich onder de kromstaf van haar dochter schaarde, licht de geschiedenis
ons niet in. Was het na 1236, na Favarone's dood, of heeft zij het voorbeeld van
andere gehuwde vrouwen gevolgd, die zich, met toestemming van haar man, in een
klooster terugtrokken? De geschiedenis verhaalt ons alleen dat zij ‘in onderdanigheid
en in Liefde tot Christus’ haar leven in San Damiano besloot.
De Kerk vereert haar als zalig en de overlevering kent haar de gave der
wondermacht toe. Zij stierf vóór Clara, en de goede Hovenierster heeft zich derhalve
in de postume glorie van haar eerstelinge niet meer mogen verblijden. Natuurlijk
was het benepen onderdak van don Pietro niet op een zielenaanwas, als de zo even
geschilderde, berekend en zullen er spoedig dringende voorzieningen getroffen
moeten zijn om allen die om toegang vroegen een kans te geven. Met stukken en
brokken zal dat in zijn werk zijn gegaan, zodat, wat het oudste gedeelte van San
Damiano aangaat, dat rommelig doch schilderachtig geheel ontstond, waarvan de
logica alleen maar ligt in de continuïteit van zijn vertrekken en de geringe eisen die
de bewoonsters aan zijn doelmatigheid stelden. Wie het in zijn tegenwoordige toestand
beschouwt en de ruimte nagaat, waarover de veertig tot vijftig ‘Arme Vrouwen’
beschikten om te bidden,
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te werken, te eten, te slapen en ziek te zijn, vraagt zich met zorg af, hoe het er
gespannen zou hebben, indien de onderlinge verhoudingen er niet door een innige
zusterlijke liefde geregeld waren geworden. Maar daarin ligt dan ook het geheim en
de charme van San Damiano, dat er zonder die liefde geen San Damiano zou zijn
geweest. Afgezien nog van de wonderbare vruchten aan heiligheid die het voortbracht,
was het op zichzelf al een klein wonder van orde, vrede en verdraagzaamheid in een
hopeloos verdeelde en verdoolde wereld, waar haat en hebzucht de boventoon bleven
voeren en telkens opnieuw weer de nauwelijks verworven vrede op het spel kwam
te staan. In de heldere en radicale oplossing die het voor de kwellende zielsproblemen
der allerbesten bood - aan al diegenen die, gegrepen door de geest van vernieuwing
die er, met de snelheid van de wind, over de vlakten en over de bergen woei,
verlangden naar de armoede, eenvoud, soberheid en vreugde van het Evangelie - lag,
naast het illustere voorbeeld van zijn abdis, de grote aantrekkingskracht die San
Damiano uitoefende op jong en oud.
Met instemming kijken wij dan ook in de - laat staan barokke - spiegel, die onze
voornaamste zegsman, Thomas van Celano, van het deugdenleven binnen San
Damiano ophangt.
Na Clara, de stralende, als de allerkostbaarste grondsteen van het geestelijk gebouw
geprezen en de nooit verstoorde wederzijdse Liefde die er heerste, het edele cement
ervan genoemd te hebben, vervolgt hij: ‘Dan blinkt in haar [de “Arme Vrouwen”
van San Damiano] het juweel van nederigheid uit, waardoor zij de genadegaven des
hemels zo aanvaarden en bewaren, dat zij verdienen nog aan andere deugden
deelachtig te worden. Voorts doordringt daar de lelie der maagdelijkheid en kuisheid
allen met zulk een wonderbare geur, dat zij aan de aardse dingen niet meer denken;
enkel maar de hemelse indachtig zijn, waardoor in haar harten zulk een Liefde voor
haar eeuwige Bruidegom ontstaat, dat het volledig opgaan in Hem alles overtreft wat
zij ooit hebben meegemaakt. Ten vierde zijn zij zó aan de allergrootste armoede
gehecht, dat ze zich bijna nooit het allernoodzakelijkste in voedsel en kleding gunnen.
Ten vijfde hebben zij zulk een genade van versterving en
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stilzwijgen ontvangen, dat het haar nagenoeg geen moeite meer kost om haar
opkomende zinnelijke neiging te bedwingen of haar tong te beteugelen. Sommigen
van haar zijn het spreken zozeer ontwend, dat zij zich, indien het al eens nodig mocht
zijn iets te zeggen, maar nauwelijks de passende woorden te binnen kunnen brengen.
Ten zesde komt in haar allen de deugd van geduld op zulk een wonderbare wijze aan
het licht, dat geen enkele tegenspoed of kwelling haar neerslachtig maakt of in de
war brengt. Ten zevende hebben zij zulk een hoge graad van beschouwing bereikt,
dat zij daarin al datgene, wat zij doen moeten, leren doen en wat zij laten moeten,
leren laten; de zalige ondervinding verder, dat zij in God verrukt raken en dag en
nacht bezig zijn met bidden en Gods lof te zingen.’
Zelfs indien wij dit proza met critische maatstaven meten en geen ogenblik uit het
oog verliezen, dat hier een late middeleeuwer, en wel met name een Celano, aan het
woord is, kan het ons niet bevreemden dat de bewondering en begeestering, welke
zulk een stichtelijke, nagenoeg volmaakte gemeenschap als die van San Damiano in
de eigen omgeving gewekt had, zich spoedig daarbuiten in steeds wijder kringen
verbreidde.
Andere reeds bestaande gemeenschappen van in evangelische armoede, soberheid
en eenvoud samenlevende vrouwen lieten, voor zover zij reeds onder een bestaande
regel stonden, die regel varen en vroegen zich bij San Damiano te mogen aansluiten.
Benedictinessenkloosters zelfs zien wij dat voorbeeld volgen, waaronder ook dat
van San Paolo di Bastia.
Om deze grondig in de geest van San Damiano in te wijden of om de grondslagen
van nieuwe stichtingen te leggen, werden nu en dan zusters uitgezonden die dan voor
kortere of langere tijd van haar stamhuis verwijderd bleven. Hoeveel hartzeer dat
een Philippa, een Balbina, een Lucia, een Pacifica en vooral aan Clara's zuster Agnes
gekost mag hebben, laat zich opmaken uit de nog al gepassionneerde brief die, indien
hij tenminste van haar hand is, door de laatste aan Clara gericht werd, nadat zij door
Franciscus naar Montecelli bij Florence gezonden was om daar Avegnetta d'Abbizzo
als abdis op te volgen.
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In 1219 vermoedelijk - sommigen beweren pas in 1229; een bewering die dan niet
klopt met de uitzending van Agnes door Franciscus, die in 1226 gestorven is - toen
kardinaal Ugolino protector der Arme Vrouwen geworden en Franciscus, in weerwil
van Clara's smeekbeden haar niet aan haar lot over te laten, naar het Heilig Land
vertrokken was, had de nauwelijks twee en twintig jarige Agnes San Damiano verlaten
om er eerst kort voor Clara's overlijden weer te keren en er enkele weken na haar
zuster heilig te komen sterven.
Wat nu de authenticiteit van bedoelde brief aangaat, wekt het zeker bevreemding,
dat de onverschrokken en Godgeliefde Agnes zich tot zulke gepassionneerde,
overdreven aandoende smartuitstortingen zou hebben laten verleiden. Ook als men
rekening houdt met omstandigheden van volksaard en tijd en de innige liefde die de
beide zusters verbond, lijkt hij ons zó weinig te stroken met de geest van onthechting,
geduld en nederige onderwerping, welke de tafeliersters der heilige Armoede
kenmerkte, dat wij hem niet dan onder groot voorbehoud als van Agnes' hand kunnen
aanvaarden. Wanneer wij dan niettemin een paar fragmenten ervan aanhalen, doen
wij dit onder hetzelfde voorbehoud en om enigszins het niet geringe offer mede te
voelen dat de dochters van Clara, als zij San Damiano verlaten moesten, ter liefde
Gods en uit liefde voor de gehoorzaamheid brachten.
‘Het behoort nu eenmaal tot 's mensen lot,’ zo begint het schrijven, ‘dat hij nooit
in dezelfde omstandigheden kan blijven. Meent iemand van zichzelf te mogen denken
dat het hem wél gaat, dan wordt hij vlak daarop in tegenspoed ondergedompeld. Een
groter ongeluk en een diepere droefenis had mij nooit kunnen treffen, liefste moeder
en vrouwe, dan van u en van mijn andere medezusters gescheiden te worden. En ik
had nog wel gedroomd met u en haar te mogen leven en sterven! Wel weet ik wanneer
mijn droefenis begon, doch niet waar zij eindigen zal. Minder wordt zij zeker niet,
eerder nog zwaarder. Ik had gemeend dat zij, die voor eenzelfde hemel gemaakt
waren, voortaan in leven en sterven bij elkander zouden behoren, dat één graf ons
zou omsluiten die een en dezelfde moeder baarde. Maar nu zie ik hoe bedrogen ik
uitkom, dat ik mij
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vergist heb; alleen sta ik, moederziel alleen! O, mijn allerliefste zusters, hebt
medelijden met mij, weent met mij en smeekt de goede God dat gij zoiets nooit
behoeft te verduren; want een droefenis, zo groot als de mijne, bestaat er niet.’ En
toch schijnt het, dat de schrijfster over haar ontvangst in haar nieuwe omgeving en
over de genegenheid der zusters daar, niet heeft te klagen. Die van San Damiano
mogen haar zelfs geluk ermee wensen. ‘Ik heb hier in huis een grote eendracht
gevonden,’ vervolgt zij, ‘van twisten en partijgeest valt er niet het minste te bespeuren;
men kan het haast niet geloven. Met grote vreugde en voorkomendheid hebben allen
mij ontvangen en met grote godsvrucht beloofd aan mij onderworpen te zijn.’
Nadat de zusters van Montecelli zich door haar in de gebeden van Clara en van
die van San Damiano hebben aanbevolen, vraagt zij dringend voor haar zelf en de
haren als echte dochters en zusters erkend en aangenomen te mogen worden en besluit
dan, zich tot Clara richtend: ‘Want dit moet u weten, dat wij heel ons leven lang alle
voorschriften en vermaningen van u stipt onderhouden zullen.’
Montecelli was het eerste klooster dat zich naar de geest van San Damiano liet
omvormen en het eerste tevens waaraan kardinaal Ugolino zijn regel zond waarmee
wij verderop nog rijkelijk te maken zullen krijgen.
‘Spoedig daarop,’ gaan de kronieken verder, ‘verhieven zich in de vlakten en op
de bergen van Italië overal kloosters van Arme Vrouwen.’
Uit de aanhef van een rondzendbrief, waarin kardinaal Rainaldo, nadat Ugolino
als Gregorius IX de pauselijke troon had beklommen, zich aan alle bij San Damiano
aangesloten kloosters als protector voorstelt, kunnen wij ons een beeld vormen van
de uitbreiding die de orde, deels door nieuwe stichtingen en deels door aansluiting
van reeds bestaande kloosters, na verloop van tijd genomen had. ‘Aan alle abdissen
en religieuze gemeenschappen van de arme kloosters van San Damiano in Assisië,’
zo vangt Rainaldo aan en somt dan achtereenvolgens op: ‘Vallegloria bij Spello,
Perugia, Foligno, Firenze, Lucca, Siena, Arezzo, Borgo San Sepolchro, Aquaviva,
Narni, Citta de Castello, Todi, Tortona, Faenza, Milano, Padova, Trento, Verona,
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Civita Vecchia, Gubbio, Spoleto en Cortona,’ - indrukwekkend getuigenis inderdaad
van de invloed die er van San Damiano - en wat was San Damiano ànders dan
madonna Clara? - was uitgegaan.
Wanneer het hier de plaats is om ons af te vragen, welke wezenseigenschappen
het precies waren, die aan Clara's versterkte slot der heilige Armoede dat hoog aanzien
en die wijdstrekkende invloed gaven, kunnen wij niet beter doen dan - na het
schilderij, dat Thomas van Celano ons reeds ervan heeft opgehangen, misschien wat
al te ‘dichterlijk’ te hebben gevonden - de scripturen van madonna Clara zelf te
raadplegen aangaande de grote idealen, die er nagestreefd werden en de wijze en de
middelen, welke er aangewend werden om ze te benaderen. Geen andere idealen en
geen andere middelen echter, dan door Franciscus' edelste gezellen en trouwste
navolgers gehuldigd werden, doch vrouwelijk geïnterpreteerd. Tegelijkertijd zullen
de vele kleine feiten en trekken, die ons door de getuigen in Clara's canonisatieproces
aan de hand gedaan worden en soms zulk een verrassend licht werpen op personen
en verhoudingen zoals die binnen San Damiano werden aangetroffen, niet nalaten
ons voor een niet gering deel het geheim van zijn aanzien en invloed op de wereld
te ontraadselen.
Eerlijkheidshalve dient hier echter opgemerkt, dat Clara's succes op de
vrouwenwereld van haar tijd niet zó fenomenaal is als op het eerste gezicht mag
schijnen. Behalve in de grote roep, die er van Clara's heilig leven uitging, vond dit
succes mede in een niet gering deel zijn oorzaak in de, door de Gregoriaanse
reformbeweging gewekte, alom oplevende drang naar evangelisch-apostolisch leven,
waaraan op haar beurt Clara - zoals trouwens Franciscus ook - schatplichtig was. De
weg die zij was ingeslagen verschilde, althans in den beginne, in niets van die welke
duizenden andere vrome vrouwen - feminae religiosae, mulieres reclusae - vóór haar
waren opgegaan: vrouwen die, gegrepen tevens door de geestelijke vurigheid welke
van uit het Grieks-Byzantijnse Oosten naar het Westen was overgewaaid, dezelfde
vroomheidsidealen koesterden als Clara en tot in de begijnen van het Noorden haar
mystiek-aangelegde zusters herkenden.
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Hoofdstuk 4
De Moeder en de Dienstmaagd
VELE zijn de titels waarmee de bewondering en de verering Clara versierd hebben.
‘Dux, venerabilis mater et magistra,’ wordt zij in haar canonisatie-bulle geprezen;
doch in haar testament noemt zij zichzelf ‘moeder en dienstmaagd’ en elders weer
‘dienares der dienaressen’ van Jesus Christus.
Deze benamingen moeten haar beter gelegen hebben dan die van vrouwe en abdis
waarvan de titel en de waardigheid haar trouwens in 1215 door Franciscus zelf waren
opgedrongen. Heel iets anders immers dan titels en waardigheden was het wat zij
had nagejaagd, toen zij de wereld was uitgebroken om, op Franciscus' voorbeeld,
niets en niemand te zijn en in naaktheid van geest de naakte Christus te volgen. Zich
van den beginne af in rangorde boven anderen gesteld te zien, moet dan ook de eerste
grote teleurstelling van haar kloosterleven geweest zijn. En zij zal die moeilijk te
boven zijn gekomen.
Moederen en dienen, wat recht uit haar diepste binnenste kwam, dat deed zij heel
haar leven en zij deed het voortreffelijk, tot haar laatste ademtocht toe. Het was een
der vormen van haar drievoudige Liefde, waarin haar bestaan zich voltrok: van haar
Liefde tot Christus, waarmee zij alles en allen zusterlijk en moederlijk omarmde,
van haar Liefde tot haar geestelijke vader en leidsman en van die voor zijn ideaal.
Moederen en dienen, dat is Clara ten voeten uit. Voor dat de morgen schemert
over de heuvels en de dag rondom San Damiano melkachtig begint te glanzen in het
loof der olijven, staat de Madre op van haar leger van takken en
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wingerdranken. Het is nog duister op de kleine winderige zolder boven het kerkje
waar de zusters, de ene naast de andere, haar slaapplaats hebben onder de pannen.
Voorzichtig gaat zij de smalle trap af naar beneden met een walmende wasdraad in
de hand, steekt in het kerkje de lichten aan en luidt de klok. Op dat teken, waarop
ver in het rond, tot onder de muren van Assisië, de kleine wereld der vogels wakker
wordt, begint ook de slaapzaal der zusters zich te roeren. Vage gestalten staan in het
halfduister naast hun legersteden. Het toilet is kort, de duur van het Miserere. En
wie, jong en slaapdronken, het teken der klok niet verstaan hebben, worden door een
moederlijke hand gewekt. Want de regel is heilig en het voorrecht, in alle vroegte
met allen samen de Heer te mogen lofzingen, een genade die het jammer zou zijn te
verzuimen.
Als zij allen gereed zijn, gaan zij een voor een de duistere trap af naar het koor en
beginnen de Metten.
Intussen bereiden de broeders, die door de zorg van vader Franciscus aan de ‘Arme
Vrouwen’ zijn toegevoegd om haar geestelijk en materieel te verzorgen, zich op het
heilig Misoffer voor. Zij liggen geknield voor het miraculeuze kruisbeeld, in het
zwakke schijnsel der devotielamp die er, door Clara's zorgen, dag en nacht voor
brandt.
De dag in San Damiano is begonnen; een dag, die zich, door zijn eentonige doch
wijdingsvolle regelmaat, vermoedelijk in niets van de dagen die reeds voorafgingen
en nog volgen zullen, zal onderscheiden. Want gestorven zijn zij die daar in Liefde
samenwonen en haar leven is met Jesus Christus verborgen in God. En enkel en
alleen maar in de mogelijkheid haar natuur te overvleugelen en zich in God en het
goddelijke mateloos te verliezen, ligt dagelijks het boeiende van haar bestaan en het
belangwekkende van haar geestelijk avontuur.
Over hen allen, hoe jong of oud zij zijn, waakt de Voorzienigheid in de geest en
het hart van een moeder die zonder verpozen voor hen in het juk gaat. Als de nachten
koud worden, gaat Clara de rijen der slapenden na om te zien of zij het wél hebben
en waar zulks nodig blijkt, dekt zij haar kinderen toe. Haar leven is rijk aan zulke
kleine attenties die recht uit het hart komen en het geheim ener waarachtige moeder
zijn. Haar canonisatieproces staat vol
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ervan en het zijn vooral zulke kleine feiten en trekken, waarop de getuigen zich
beroepen als zij willen zeggen hòe heilig haar Madre wel was. Zij raken er niet over
uitgepraat, hoe zij, tot heersen en besturen geboren, op niets anders zozeer bedacht
was dan om te gehoorzamen en te dienen en de geringste van allen te zijn.
Als een van haar zusters een armer en ruwer gewaad draagt dan zij zelf, staat zij
erop dit met het hare te ruilen; en in het verlenen van de meest nederige diensten,
vindt zij haar genoegen.
Vóór tafel giet zij water uit over de handen van haar zusters, bedient haar bij het
eten en ziet intussen toe, dat geen van haar zich aan spijzen te kort doet of zich aan
versterving te buiten gaat.
Uiterst streng jegens haar eigen lichaam en in haar zin voor boetvaardigheid
herhaaldelijk de regels der voorzichtigheid overschrijdend, verrast zij telkens haar
kinderen door haar wensen te voorkomen.
Met diep meegevoel wast zij met zachte en bekwame hand de zieken, reinigt zij
hun bedden, kleren en gebruiksvoorwerpen tot de allervernederendste toe en stelt
een eer erin 's nachts bij haar te waken.
Haar bizondere voorliefde en aandacht hebben haar jeugdige, zwakke of kranke
medezusters en al het mogelijke doet zij om haar het leven te veraangenamen, haar
moeilijkheden te verlichten en haar wederwaardigheden draaglijk te maken.
Uitzonderingen en kleine privilegies, als ze maar niet om zichzelf worden nagejaagd,
zijn niet uit den boze en kunnen, met omzichtigheid toegestaan, soms geestelijke en
lichamelijke rampen voorkomen.
De wijze Madre verloor geen ogenblik uit het oog, dat de ascese een geschikt
middel tot heiligheid is, zolang zij zich niet tegen haar eigen doeleinden keert. Want
als zij dat wel doet, wordt zij de mens noodlottig en graaft ze haar eigen graf. ‘Daarom
mogen de zieken, in plaats van een bed van takken met een blok hout tot hoofdkussen,
een strozak en een kussen van veren hebben en, zo gewenst, ook wollen kousen en
matrassen.’ Alles wat voor de verpleging nodig is, zal haar ten dienste staan en een
menskundig voorschrift, aan de regel der Minderbroeders ontleend, luidt, dat alle
medezusters de zieken zó zullen
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behandelen en bedienen, zoals zij zelf, in dezelfde omstandigheden, gaarne behandeld
en bediend zouden worden. Iedereen is vrij, haar noodwendigheden aan haar
medezusters te openbaren en deze worden aangemaand de behoeftige medelijdend
tegemoet te komen, ‘want waar een moeder haar natuurlijk kind met liefde voedt en
verzorgt, met hoeveel meer liefde moet dan een zuster haar geestelijke zuster
bejegenen!’
Een groot deel van Clara's hart hebben de famulae, de buitenzusters; zij die het,
in haar geregeld heen en weer tussen het klooster en de wereld, de slotzusters mogelijk
maken zich uitsluitend en onverdeeld aan God en de goddelijke dingen te wijden.
Als zij van haar soms moeilijke en ondankbare tochten terugkeren, staat madre Chiara
klaar om haar de voeten te wassen en er dankbaar een kus op te drukken; een hulde
en een dankbetoon, welke die goede zielen zich slechts node laten welgevallen.
In al deze echt franciscaanse voorschriften en voorzorgen is Clara geheel aanwezig,
gaat zij allen voor en is zij een levende regel.
Ter illustratie van het voorafgaande, moge hier de legende worden aangehaald
van de buitenzuster die ziek viel en door Clara met eigen hand verpleegd werd. Uit
1320 daterend, schijnt het wonderverhaal ons verdacht dicht van bij de kweekplaats
van fra Ginepro's vermakelijke en stichtelijke avonturen te stammen, doch dat behoeft
ons niet te beletten de lessen ter harte te nemen die het bevat. Omdat de goede ziel
erover klaagde, dat zij haar eetlust helemaal kwijt was - zeker voorteken voor
eenvoudigen van harte, dat hun einde voor de deur staat - vroeg madre Chiara, dat
ze nu maar eens eerlijk moest zeggen, waar ze trek in had. De zuster, die het eten in
de keel stond, zeide, om er een komaf aan te maken allicht en misschien ook omdat
zij niet van zin voor humor verstoken was: ‘Ja, forellen uit de valle Topino en gebak
uit Nocera zou ik wel lusten, maar....’
Daar beide plaatsen nu niet bepaald vlak bij de deur lagen en de zuster Clara's
voorraadkast van binnen en van buiten kende, schijnt ze dus wel degelijk rekenschap
gehouden te hebben met de onmogelijkheid haar het verlangde te verschaffen.
Misschien zelfs rekende zij, met een ondeugend
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lichtje in haar ogen erop, de nogal breed doende Madre voor schut te zetten.
Zoals immer geschiedde, als goede raad duur voor haar was, wierp Clara zich op
de knieën en bad zij met aandrang de hemel, dat die in het gevraagde zou voorzien.
En zie, haar gebed was nauwelijks ten einde, of daar stond, alhoewel het reeds laat
was en de regen uit de hemel gudste, een hemelschone jongeling aan de poort die
forellen uit de valle Topino en kostelijk gebak uit Nocera bracht en, het klooster naar
zijn herkomst gissen latend, meteen verdween.
En Clara, zo besluit de legende, dankte God voor zijn bijstand en reikte de zieke
met vreugde de gewenste spijzen. Jammer alleen dat de geschiedenis verzuimd heeft
ons mede te delen of de mirakuleuze mondkost de zieke bekte of niet.
Wat het verdichtsel echter in hoofdzaak bedoelt, maakt het ons duidelijk: de
wonderkracht in het licht te stellen die er aan het gebed van Clara, de erbarmenrijke,
dient toegeschreven te worden.
Waar haar moederen en dienen, haar natuurlijk charisma te kort moet schieten,
springt, op haar bidden, de hemel haar bij. Ook haar zegenende hand vult zich dan
met de kracht van Boven en haar kruisteken wordt als balsem en medicijn. Niet
anders ondervonden het, naar haar eigen zeggen, haar andere medezusters: de beide
Benvenuta's, die uit Assisië en die uit Perugia; niet anders Caecilia, Christina, Amata
en Balbina. Zo ook oordeelde haar vertrouwelinge Pacifica, waar zij getuigt:
‘Vanwege haar engelachtig leven, schonk de Heer haar de genade om door het heilig
kruisteken, dat zij zéér vereerde, ziekten te verdrijven.’
En Thomas van Celano besluit daaruit, dat de Boom des waren levens in het hart
der maagdelijke Clara geplant was, want ‘met zijn vruchten voedde zij de zielen en
zijn bladeren strekten haar tot een geneesmiddel voor het lichaam.’
Als haar natuurlijk gezichtsvermogen haar in de steek laat, aangaande de diepe
innerlijke dingen die haar kinderen soms smartelijk beroeren en verontrusten, komt
de hemel haar door zijn bizondere verlichting te hulp.
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Zuster Andrea van Ferrara ligt ziek aan een hardnekkig kropgezwel en haar ziel, de
wanhoop nabij, lijdt in de nacht geweld. Om zich op de ene of andere wijze van haar
last te bevrijden, klemt zij, in haar radeloosheid, op zeker ogenblik de handen zo
krampachtig om haar hals, dat zij dreigt te stikken en het bewustzijn verliest. Clara,
die zelf te zwak is om op te staan, wekt zuster Philippa, die naast haar slaapt en zegt
haar: ‘Ga schielijk naar onder, zuster Andrea heeft het erg kwaad, warm haar een ei
en geeft het haar te drinken. En als zij weer tot zichzelf gekeerd is en weer spreken
kan, breng haar dan bij me.’ Zo gezegd, zo gedaan. De ongelukkige Andrea evenwel
wil op moeders vragen niet antwoorden. Dan brengt Clara de verstokte met zachtheid
onder ogen, wat deze in het schild heeft gevoerd, waarop Andrea, naar ziel én naar
lichaam genezen, in tranen van spijt en erkentelijkheid uitbreekt. ‘Dat de abdis en
de zusters zich wel ervoor wachten,’ zal zij later van Franciscus overnemen, ‘zich
op te winden of zich door andermans misdragingen van de wijs te laten brengen; de
toorn en de verwarring immers beletten in haarzelf en in anderen de liefde.’
San Damiano, welk een uitgelezen garde van zielen het ook herbergde, was geen
klooster van enkel engelen; en zoals overal waar mensen samenwonen, had men er
met menselijke, soms ál te menselijke, dingen rekening te houden. En natuurlijk liet
ook de vader der leugen en de geest van alle verderf San Damiano niet helemaal
ongemoeid. Zelfs daar, waar de hemel zo dicht de aarde raakte, zocht hij de geesten
en harten van Gods uitverkorenen te bedriegen en te verwarren. Overal echter vond
hij madonna Chiara op zijn weg om zijn spel te verijdelen. Wanneer zij zelf niet
geheel vrij blijft van zijn aanvallen, doet hij haar slechts de gelegenheid aan de hand,
niet alleen zijn middelen en zijn werkwijze te onderscheiden, maar hem ook haar
weerbaarheid te bewijzen en hem door pittige antwoorden te overtroeven.
Zoals in die nacht, waarin de nacht der zinnen over haar neervalt en zij, de
smartelijke Passie onzes Heren bewenend, plotseling diabolisch bezeten zou zijn
geworden door de angst, dat zij zich blind zou schreien. ‘Zij, die God eenmaal van
aanschijn tot aanschijn aanschouwen zal,’ roept zij de
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bedrieger toe, ‘heeft geen blindheid te duchten.’ De Kwade, die zich blijkbaar door
die woorden voldoende van antwoord gediend acht, laat haar voorlopig met rust. Na
de Metten echter komt hij opnieuw in de aanval en gromt: ‘Door al dat schreien van
je, zal je voorhoofd je nog naar de mondhoeken zakken. Wat zou je ervan zeggen,
als je eens als een gekookte kreeft uit dat avontuur te voorschijn kwam?’
‘Dan zou ik zeggen,’ antwoordt Clara, ‘dat diegene die God dient geen kwelling
kent!’
Zodra zij merkt, dat haar dochters neerslachtig zijn of door bekoringen gekweld
- wat dikwijls een en hetzelfde is - roept zij ze stilletjes tot zich en tracht haar met
liefde op te beuren. Door het begrip dat zij voor de wederwaardigheden van ieder
toont, wint zij het vertrouwen van allen. Omdat zij met haar door alle stormen gaat,
vindt zij voor ieder woorden van bemoediging en troost. Wenend met de wenenden,
ziet madre Chiara er niet tegen op, zich voor haar kinderen op de knieën te werpen
waar geen woorden van troost en belering meer baten. En versteend, verstokter dan
men van Godgewijde maagden verwachten mag, moet het gemoed zijn dat zich dan
niet aan zoveel moederlijke deernis en tegemoetkoming gewonnen geeft. Wanneer
het testament van madre Chiara als met haar hartebloed is geschreven, dan zeer zeker
de passage, waar zij de abdis op het hart drukt, voor haar zusters de fijne tact en de
liefderijke bezorgdheid ener waarachtige moeder te hebben.
‘Met de aalmoezen, welke zij van de hemel ontvangt,’ zo schrijft zij, ‘bedéle zij
eenieder naar haar behoeften. Zij weze zó meegaande en toegankelijk, dat allen, op
elk ogenblik en in het volste vertrouwen, haar toevlucht tot haar kunnen nemen om
haar zonder schaamte haar moeilijkheden bloot te leggen.’
Verder vermaant zij de abdis, de rekenschap indachtig te zijn welke zij voor de
hoogste Rechter zal af te leggen hebben. ‘Daarom zorge zij ervoor, allen méér in
deugden dan in waardigheid vóór te zijn, opdat de zusters, door haar voorbeeld
getrokken, haar méér uit liefde dan uit vrees onderdanig mogen zijn. Troosteres der
bedroefden, weze zij de toevluchtshaven der bekommerden, opdat de
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vertwijfeling haar zieke zielen niet overmeestere.’ Welk een ernst zij zelf van haar
raadgevingen en vermaningen maakte, daarvan getuigen op haar beurt weer Christina
en Benvenuta. ‘Bij het bestuur van haar klooster en in de leiding der zusters,’ zeggen
zij, ‘was zij zo bezorgd en voorzichtig, zo wijs, goedaardig en waakzaam, dat men
nauwelijks woorden ervoor vindt.’
Priesterlijke ernst en liefde parend aan vrouwelijke tederheid, was zij de bij
uitnemendheid geschikte rechterhand van de hemelse Hovenier in zijn begenadigde
hof en was het Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven zelf, die in haar sprak,
als zij haar dochters met wijsheid onderrichtte, haar fortiter et suaviter vermaande
en haar tot het onderhouden van de regel opwekte. Maar niemand werd door haar
boven haar krachten beproefd of gedwongen meer te geven dan zij geven kon. ‘Want,’
zo zal zij later, na aan den eigen lijve maar al te zeer ondervonden te hebben dat
‘broeder ezel’ zich niet ongestraft ten einde toe overmatig belasten en kastijden laat,
aan haar zeer geliefde Agnes van Praag schrijven, ‘ons lichaam is niet van ijzer en
onze kracht niet van steen; zwak zijn wij en aan de ziekten van onze natuur
schatplichtig. Daarom bezweer ik u dringend in de Naam des Heren, u in uw al te
gestrenge boetvaardigheid te matigen, opdat uw leven en uw hoop op God gevestigd,
uw eerbetoon aan Hem redelijk zij en uw offer met het zout der voorzichtigheid
gekruid.’
Hoeveel geestelijke wasdom veronderstellen zulk een mildheid en wijze
voorzichtigheid; eigenschappen, welke trouwens ook haar eigen definitieve regel
kenmerken!
Maar vraag niet, ten koste van welk een som van pijnlijke ervaringen, bij zichzelf
en allicht ook bij anderen, zij gewonnen werden. Hoever staat zij - en niet op de
eerste plaats in jaren gemeten - ermee verwijderd van de eerste dagen in San Damiano,
van de tijd van vóór 1219, toen er van redelijkheid en voorzichtig eerbetoon nog zo
weinig sprake was (en, gezien haar jeugdig vuur, kon zijn) en zij aan een paar
Evangelie-teksten, haar door Franciscus aan de hand gedaan, voldoende had om de
onverbiddelijke gestrengheid te motiveren waarmee zij alles, zichzelf voorop,
onvoorwaardelijk voor God op de brandstapel wierp?
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Een zeer grote en zeer menselijke stap vooruit is het, als madre Chiara in 1253, na
acht en twintig jaren lang, dag aan dag, met allerhande lichamelijke ongemakken en
kwalen de al te hardhandige besnoeiing van haar natuur geboet te hebben, in haar
regel ervoor kan pleiten, om medelijden te betrachten met de jeugdige en zwakke
zusters en met diegenen die in de buitendienst zijn en haar vrij te stellen van
lichamelijke verstervingen.
Van haar kijk op de menselijke natuur en van haar ervaring om met mensen om
te gaan, getuigen verder de hele reeks van aan een jarenlange praktijk getoetste wijze
verworvenheden die in haar regel zijn neergelegd.
De eenvoudigste zaak van de wereld vindt zij het dat de abdis zich ‘als de
dienstmaagd van allen’ gedrage: het beste middel intussen om door allen op de handen
gedragen te worden en de gewenste verhoudingen te scheppen die de geestelijke
welstand van een klooster verzekeren. Zij dringt erop aan dat het welzijn van de
gemeenschap het welzijn van allen zonder uitzondering zij en dat de ene heeft in te
staan voor het geluk van de andere. Daarom mogen allen vrijelijk haar mening uiten
en een steentje bijdragen, waar dit het kloosterleven bevoordelen kan en zijn aanzien
bevorderen. ‘Want het is dikwijls aan de geringsten,’ voegt zij er Evangelie-vast aan
toe, ‘dat de Heer de beste wijze van handelen openbaart.’
Om de eensgezindheid, de onderlinge liefde en de kloosterlijke vrede des te
zekerder te kunnen bewaren, wenst zij - en dat klinkt al zeer modern - dat diegenen,
die tot belangrijke bedieningen in het klooster geroepen worden, door vrije
verkiezingen op haar posten geraken. Met deze en nog veel andere regels en
voorschriften, alle evenzeer van evangelische wijsheid dooraderd als van moederlijke
mildheid doorademd, heeft zij, als abdis van wel de strengste vrouwenorde in Gods
Kerk, de bruiden der heilige Armoede jarenlang naar de toppen der volmaaktheid
gevoerd en in de wetenschap der heiligen, welke zij erin heeft neergelegd, voor een
belangrijk deel de geschiedenis geschreven van haar eigen ziel.
Vóór alles blijkt zij terdege beseft te hebben dat - alhoewel noodzakelijke
voorwaarden voor een normale ontplooiing van alle zielekrachten en voor de algehele
toeneiging van
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deze naar het goddelijke - een gezond lichaam en goed geregelde onderlinge
verhoudingen niet de voornaamste bekommeringen van een abdis uitmaakten. Daar
zij met Paulus ervan overtuigd was, dat alles afhing van de genade van Boven, hield
Clara reeds als jonge Madre, die zich dikwijls niet weinig over haar geestelijke
vruchtbaarheid verbaasd moet hebben, eraan, de uitgelezen zielen van haar dochters
in voortdurend contact met God, de Bron van alle genaden, te houden.
Wat zij, als leermeesteres in het paleis van de Grote Koning, haar edelvrouwen
daarom het allereerst inprentte, was het gedruis der wereld te ontvluchten, om des
te gemakkelijker naar Gods inspraken te kunnen luisteren en in zijn geheimen binnen
te dringen. Als zij Christus, haar Bruidegom, aangenaam wilden zijn, hadden zij haar
ouders, haar huis en haar land te vergeten, de strijd aan te binden tegen haar zintuigen
en zich onverbiddelijk tegen de dwingelandij van het lichaam te kanten. Zij toonde
haar aan - en zij zal daarbij niet enkel de woestijnvaders doch ook haar eigen ervaring
geraadpleegd hebben - hoe de vijand van haar waarachtig heil het aanlegt, haar
ongerepte en simpele zielen noodlottige strikken te spannen en hoe ánders de
goddeloze vogelaar de kinderen des lichts dan de kinderen der duisternis bekoort.
Haar opwekkend, zich met hart en ziel aan de regel te onderwerpen, wees zij haar
voornamelijk op deze drie dingen: God lief te hebben; dikwijls, minstens een keer
per maand, een goede biecht te spreken en voortdurend het Lijden van Christus voor
ogen te hebben.
Met Kerstmis, Witte Donderdag, Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en - toen haar
serafijnse vader heilig verklaard was - op de feestdag van Sint Franciscus, gingen
zij ter heilige Tafel. Alle uiterlijke bezigheden, zo wilde het de regel, moesten
ondergeschikt zijn en dienstbaar gemaakt worden aan de geest des gebeds en de
oefeningen van godsvrucht. Opdat de zusters zich met des te meer geest aan deze
zouden kunnen wijden, werden bepaalde uren van de dag aan handenarbeid besteed.
En dit mede om gemakzucht, weekheid en sleur te vermijden, om de verderfelijke
lauwheid verre en de goddelijke Liefde bestendig brandend te houden in haar harten.
Alhoewel de Madre
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zelf méér tot het beschouwende bidden geneigd was, liet zij het aan haar dochters
over zich, al naar haar aanleg en geschiktheid, met God bezig te houden.
Met diegenen die bekwaam ervoor waren, bad zij op bepaalde uren de getijden
zoals de liturgie die voorschreef. Wie om een ernstige reden verhinderd was, bad,
zoals ook de zusters die het psalter niet lezen konden, bij de Metten twaalf, bij de
Lauden vijf, bij de kleine uren telkens zeven, bij de Vespers twaalf en bij de
Completen zeven Onze Vaders en het Requiem aeternam voor de zielen in het
vagevuur. Als een zuster gestorven was baden allen het officie der doden; die het
psalter niet volgen konden: ieder vijftig Onze Vaders.
Zelf van een stevige, zelfs brillante, preek houdend en van degelijke geestelijke
teerkost, liet zij geen gelegenheid voorbijgaan, ook haar dochters deelachtig eraan
te maken.
Ofschoon zij eerst in latere documenten te vinden is, lijkt ons de volgende legende
uit zulk een echte franciscaanse spiritualiteit geboren en zo passend in ons verband,
dat wij aan de bekoring niet weerstaan kunnen haar hier na te vertellen. Het voorval
geschiedde in San Damiano en onder de ogen van madonna Chiara zelf.
Bij zekere gelegenheid had zij aan de gardiaan van Santa Maria degli Angeli om
een preek gevraagd en deze had een even geleerde als heilige broeder naar San
Damiano gezonden om zich van die taak te kwijten. Toen de predikant ongeveer op
de helft van zijn homelie was gekomen, zie, daar staat plotseling, van Godsliefde
ontstoken, broeder Egidio recht, wuift met de hand en zegt: ‘Magister, houd nu de
mond en laat mij eens iets zeggen!’ De waarlijk nederige man doet wat hem gevraagd
is en gaat zitten. Daarop neemt broeder Egidio het woord en begint met zoveel liefde
en wijding van God te spreken dat allen erdoor getroost en tot tranen bewogen worden.
Als hij het zijne gezegd heeft, spreekt hij tot de geleerde magister: ‘Sta op en preek
uw preek ten einde!’ En even nederig als hij is gaan zitten, staat de predikant nu weer
tot grote stichting van alle aanwezigen gewillig op en voltooit zijn homelie.
Later, toen de predikant reeds lang vertrokken was, zei Clara tot de broeders:
‘Broeders, dit zeg ik u, dat ik
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wondere dingen gezien heb vandaag. Nu is de wil van onze vader Franciscus vervuld.
Waarlijk de nederigheid van deze magister heeft mij méér gesticht dan wanneer ik
hem een dode ten leven had zien opwekken.’
Tot bespiegeling en inkeer geneigd, als alle zielen die in Gods altijddurende
aanwezigheid leven, had Clara het stilzwijgen lief en was zij karig met woorden.
Alleen wanneer het nodig of nuttig was, sprak zij en wat zij dan zeide was altijd vol
wijding en heiligheid. Haar innige omgang met God en het voortdurend vertoeven
in zijn aanbiddelijke presentie hadden haar een wijsheid, een inzicht in de dingen
der natuur en der bovennatuur geschonken, die niet uit dikke boeken vol menselijke
kennis kon worden aangeleerd. Zo zeer waren diepzinnige dingen haar tot persoonlijk
bezit geworden, dat het spreken erover haar niet de geringste moeite scheen te kosten
en zij met het grootste gemak aan de natuur de beelden ontleende om haar gedachten
duidelijk te maken en de bovennatuur op haar wijze te belichten.
Het kon niet anders dan dat, waar zulk een wijze en ingetogen moeder het heft in
handen had, alle deugden en edele menselijke waarden er floreerden die de stilte
nodig hadden om te gedijen en dat de genade van Boven er dikker en dichter
neerdruppelde dan elders.
‘Nergens, in geen enkel klooster,’ gaan de documenten voort, ‘werd strenger het
stilzwijgen onderhouden, werd beter de eerbaarheid bewaard en rigoureuzer boete
gedaan. Omdat haar harten vol waren van goede gedachten, kwam er nimmer een
lichtzinnig of minder passend woord over de lippen der zusters.’ En uiteraard gaat
Thomas van Celano, die iedere gelegenheid om eenvoudige dingen eenvoudig te
zeggen voorbij laat gaan, zich weer even aan beeldspraak te buiten, waar hij schrijft:
‘In de teelaarde van San Damiano kiemden en bloeiden, onder de kus der zon, de
meest uitgelezen deugden: aanbiddende Liefde, zich offerende naastenliefde,
gebedsgeest die Gods hart raakt, geduld dat met vreugde de bitterste
wederwaardigheden verdraagt en die lieve christelijke bescheidenheid tenslotte welke
het kenteken is van een ziel die kennis draagt van zichzelf.’
Reeds zagen wij hoe de ‘heilige dwaasheid’, die in San
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Damiano beoefend werd, niet binnen de enge kloostermuren besloten bleef, maar
als een vuur uitbrak dat, tot ver buiten het dal van Spoleto, reeds overal in de vlakten
en op de bergen van Italië zijn toortsen ontstoken had. De voorspelling, welke aan
Ortulana aangaande haar eerstgeborene gedaan was en waarom deze Clara, de
stralende, genoemd was geworden, begon meer en meer in vervulling te gaan. En
vanuit de verborgenheid van San Damiano, zou het licht en de glans van haar deugden
nu ook spoedig tot ver over de bergen van Italië stralen.
‘Opdat de bron van levend water die God in zijn genade ontsloten had, niet binnen
het nauwe Spoleto-dal besloten zou blijven,’ zegt de oude berichtgeving het weer
anders, ‘toverde de Voorzienigheid haar om in een machtige stroom die geheel de
Kerk Gods verblijdde.’
Voorzeker waren het voor een goed deel de gezellen van Franciscus, die immers
in die dagen reeds in groten getale als vreemdelingen en pelgrims over de aarde
trokken, welke de hemel daarbij als middel gebruikten. Brandend van hetzelfde vuur,
dat in San Damiano een nieuwe haard had gevonden in Clara's hart, droegen zij haar
naam en de roep van haar heiligheid en van die harer zusters naar al die streken uit,
waarvan Franciscus droomde: naar Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en naar
Vlaanderen. Troostend en verblijdend was het, dat het ook die oorden, waar zij niet
van terug hadden, waren, waar door een élite van zielen de boodschap van San
Damiano zo gretig werd overgenomen. Dat verzoette deze zwervers ‘die hun voedsel
onder het vliegen namen als de zwaluwen’ in niet geringe mate de hardheid van het
klimaat, de ruwheid der bewoners en de klappen die zij soms opliepen.
Hele families, vorstenhuizen zelfs, werden gegrepen door de heilige brand.
Het kruis moet nog in hoog aanzien gestaan hebben en diep in de harten geplant
zijn geweest van al die vrouwen, dochters en verloofden der late kruisvaders van wie
voorzeker niet alle goeds valt te zeggen doch wier harten dan toch maar een ideaal
behoedden, waaraan een nieuwe geestelijke ridderschap haar emblemen en élan zou
ontlenen. Vorstinnen en prinsessen, die de nieuwe lente roken die aanwoei vanuit
het Zuiden, vielen de wereld, welke haar
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in weelde en rijkdom gekoesterd had, af om ‘Arme Vrouwen’ te worden en onder
deze - alleen al uit het ‘barre en barbaarse’ Noorden - een Salome van Krakau; een
Kunigonda van Hongarije; Jolanda, haar zuster; en de reeds genoemde Agnes van
Bohemen; die met de heilige abdis van San Damiano jaren lang een hooggestemde
zusterlijke briefwisseling onderhield en, één van geest met madonna Chiara, getuigde:
‘liever te zullen sterven dan van de Allerhoogste Armoede afstand te doen.’ Verloofde
van Hendrik VII, die haar zitten liet om met Margaretha van Oostenrijk te huwen,
sloeg deze Agnes de haar toegestoken hand van Hendrik III van Engeland af en
keerde zij, als drie en twintigjarig meisje, de wereld de rug toe om zich bij de
franciscaanse beweging aan te sluiten en voortaan, tot de dood toe, dapper in de
voetstappen van Franciscus en Clara te treden.
Op Pinksterdag van 1234 trekt Agnes met zeven gezellinnen het door haar te Praag
gestichte klooster van de allerheiligste Verlosser binnen en zendt afgezanten naar
San Damiano om aan Clara gehoorzaamheid te beloven. Hoe goed zij er ontvangen
werden, blijkt uit het feit dat madonna Chiara vijf van haar medezusters met de
vreemdelingen naar Praag zendt om daar mede de grondslag van het gebouw der
heilige Armoede te gaan leggen. Van haar eigen armoede zondert zij voor de
koningsdochter enkele kleine geschenken af die, als grote kostbaarheden aanvaard,
als relieken vereerd zullen blijven: een paar rozenkransen, een houten kruisje, een
sluier en een potaarden nap. Van dan af vermoedelijk dateert ook Clara's
briefwisseling met Agnes en ontstaat - alhoewel er van Clara's brieven vele en die
van Agnes alle verloren zijn gegaan - een der meest nobele documenten ener
geestelijke, door geen zweem van aardsheid meer overschaduwde Liefde, welke wij
bezitten. Heel de rijkdom van haar hart schrijft zij, in de vier van haar bewaarde
brieven, voor Agnes uit en het is moederen, opwekken en raadgeven, al wat de klok
bij haar slaat. Zonder omwegen gaat zij, na de gebruikelijke begroetingen, met God
steeds voor ogen, recht op haar doel af en is om beurten vurig en teder, sterk en
ootmoedig, beradend en bezwerend, met een verbeeldingskracht en typisch
vrouwelijke plastiek, die haar levendig temperament
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en met een stijl die haar vakmanschap en haar hoge geestelijke vorming verraden.
Luister slechts naar een fragment als dit: ‘Met gans de geestdrift van uw ziel en
uw hart hebt gij de voorkeur aan de heilige Armoede gegeven. Gij hebt u de
tekortkomingen in het stoffelijke willen getroosten om een Bruidegom van zeer hoge
afkomst toe te behoren: de Heer Jesus Christus, die uw maagdelijkheid altijd ongerept
en ongeschonden bewaren zal. Als gij Hem liefhebt, zijt gij kuis, door met Hem om
te gaan, wordt gij reiner, door Hem tot Bruidegom te bezitten, blijft gij maagd. Zijn
macht is sterker, zijn goedheid groter, zijn gestalte schoner, zijn liefde zoeter en in
zijn omgang is Hij bevalliger dan wie ook ter wereld. Gij hebt u reeds aan zijn
genegenheid overgegeven, want Hij heeft uw borst met onschatbare edelstenen
getooid, in uw oren parels van onberekenbare waarde gehangen, uw lichaam gans
met stralende juwelen gesmukt en u een kroon van goud op het hoofd gezet, met de
wapentekenen van zijn uitverkiezing erin.’
Het stroomt allemaal zo natuurlijk en doorzichtig als water uit een bron, als het
bidden uit het hart van een biddende. En het fluistert, jubelt en zingt van een eigen
in God verankerde zekerheid, waarvoor men, om met de getuigen in haar
canonisatieproces te spreken, ‘haast geen woorden vindt.’
Waarlijk, Clara's woorden worden aan haarzelf bewaarheid: ‘Groot als de hemel
is de ziel die de Heer trouw is; want waar geen enkel ander schepsel de Schepper
kan omvademen, wordt de ziel die God liefheeft zijn woning.’ En mag de zegen, die
de heilige Madre kort voor haar sterven aan de verre, nimmer aanschouwde, maar
bevoorrechte dochter in Praag deed toekomen, niet aangemerkt worden als een deel
van de zegen die God over haar eigen leven tekende? ‘Ik zegen u in mijn leven en
na mijn dood; ik zegen u zoveel als ik maar kan en meer dan ik kan, met al de zegen
waarmede de Vader der barmhartigheid zijn zonen en dochters gezegend heeft en
nog zegent in de hemel en op aarde en waarmede een geestelijke vader zijn zoon of
een geestelijke moeder haar dochter gezegend hebben en nog zegenen zullen. Amen.’

Jacques Schreurs, Zuster Clara van Assisië

101

Hoofdstuk 5
Franciscus' geestelijke Dochter
WIE van de verhouding tussen de Kleine Arme en zuster Clara van Assisië een
liefdesidylle zoeken te maken, zoeken het verkeerd en jagen langs kronkelpaden een
hersenschim na, waar de waarheid eigenlijk zo open en simpel is als een kindergelaat.
Indien men er een roman van wil maken, goed! - maar dat men hem dan ook spelen
late waar hij thuis hoort: op een zeer hoog, op het allerhoogste niveau; daar namelijk
waar het vlees geen stem en het bloed geen prikkels meer heeft. In Christo. Gelieven
in Christo: wie het anders zien, hebben van Franciscus en Clara niets begrepen. Zij
trekken de geschiedenis scheef, beledigen bovendien de historische figuren en lasteren
de genade, wat nog bedenkelijker is. Voor wie met zuivere en door geen vooroordelen
vertroebelde blikken vermag te schouwen, kenmerkt een natuurlijke, ongedwongen
hoofse discretie de verhouding van Franciscus tot Clara en de liefde en verering van
deze voor haar geestelijke vader vinden zeer zeker haar oorsprong in de bewondering
voor de uitzonderlijke Godsman die Franciscus was, doch ligt geheel en al in haar
onverbiddelijke trouw aan zijn idealen.
Ergens, aan de rand van een weg gezeten, verhaalde de Poverello aan zijn gezellen
eens de volgende parabel: Een groot koning zond, de een na de ander, eens twee
boodschappers naar de koningin. De eerste kwam terug, gaf een nauwkeurig verslag
van zijn zending en repte met geen enkel woord over de koningin. De tweede evenwel
wijdde weinig woorden aan zijn zending, doch haastte zich zijn gemoed te luchten
in een loflied op de schoonheid van
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haar tot wie hij de eer had genoten te mogen spreken. ‘Waarlijk, Sire,’ zo sprak hij,
‘ik heb daar een bewonderenswaardige vrouw aanschouwd en gelukkig de man die
haar mag bezitten!’
‘Gij, kwade dienaar,’ riep de koning daarop uit; ‘wee u, die begerige blikken op
mijn echtgenote durfde slaan!’
Toen liet de koning de eerste boodschapper weer voor zich verschijnen en vroeg
hem: ‘En gij, wat dunkt u van de koningin?’
‘Heel veel goeds,’ antwoordde deze, ‘want met de grootste aandacht heeft ze me
stilzwijgend willen aanhoren.’ Dat was reeds een zeer wijs antwoord.
‘Maar vindt gij dan geen enkele schoonheid aan haar?’ hield de koning aan.
‘Sire,’ zei toen de man, ‘het staat aan u om over haar schoonheid te oordelen, zo
ver ging mijn bevoegdheid niet; ik had alleen maar het woord tot haar te richten.’
Daarop ging de koning tot zijn uitspraak over en sprak aldus: ‘O, gij, wiens ogen
kuis zijn, kom in mijn zaal en neem bezit van uw beloning. En wat die daar aangaat,’
toornde hij, de andere boodschapper aanwijzend, ‘werp hem de deur uit, opdat hij
mijn huis niet besmette!’
En de les die Franciscus voor zijn broeders eruit trok was deze: ‘Indien de koningen
der aarde het recht hebben van hun boodschappers te eisen, dat hun blikken kuis zijn,
wat moet dan Christus niet van zijn afgezanten, de minderbroeders, verwachten, als
hij hen met een zending belast bij zijn bruiden!’
Alhoewel uit een onzekere bron vernemen wij, dat hij zijn eerstgeboren dochter
nooit met haar eigen naam aansprak, maar met die van Christin. Doch ook zonder
dat weten wij, dat de ridderlijke Franciscus immer de nodige afstand schiep en een
fijne aangeboren reserve hun wederzijdse verhouding duidelijk bepaalde. Ook weten
wij welk een geringe dunk hij in zijn eigen ogen had en welk een indruk de nederige
man graag bij zijn geestelijke dochters achterliet.
Op zekere dag had hij zich naar San Damiano begeven en, allen even begerig haar
serafijnse vader te zien en van hem een opwekkend woord te vernemen, hadden Clara
en haar zusters zich in het koor verzameld. Franciscus kwam
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de kerk binnen en bad in stilte. Dan liet hij zich door een broeder as brengen, strooide
die in een kring rond zich uit, strooide ook as op zijn hoofd en stond daar maar zonder
een woord te spreken; terwijl allen vol spanning wachtten op wat er gebeuren ging.
Eindelijk beurde hij het hoofd op, hief met luide stem het Miserere aan en maakte
zich uit de voeten.
In 1225, een jaar vóór zijn dood, komt hij er nog eens weer: een oud, schriel en
verkneukeld manneke toen al, door de zon gebrand, door weer en wind verweerd,
met wondmalen vijfmaal getekend en met roodomrande bijna blinde ogen van het
schreien. Gewoonlijk lagen de bronnen zijner tranen vlak naast die zijner vreugde
en niet zelden waren het dezelfde bronnen. Sedert enige tijd echter proeft hij meer
en meer de bitterheid van hun zout. Het gaat niet best met hem, dat wil zeggen: met
de dingen waarbij hij gezworen heeft niet. In zijn eigen orde ziet hij het getij verlopen.
Hij heeft veel leed; er zijn redenen tot tranen. Hij staat daar als iemand, die het ook
niet helpen kan en vol medelijden nemen de broeders, die nog altijd bij San Damiano
wonen, hem op. Hij is op weg naar Rieti om door de pauselijke lijfarts gemaltraiteerd
te worden. Honorius III heeft het zo gewild en broeder Elias heeft in de reis voorzien.
Beiden vaderen zij zo wat over hem. Dus zal hij gaan, de grote weg op naar Spoleto,
met Grecchio, Fonte Colombo en La Foresta, allemaal hemelse pleisterplaatsen voor
hem, in het verschiet. Van Mei tot September, de tijd waarop hij in Rieti verwacht
wordt, is echter nog lang voor een man die tot nagenoeg niets meer in staat is dan
tot bidden, boeten en schreien. Daarom heeft hij erop gestaan nog een laatste bezoek
aan San Damiano - hoeveel herinneringen lagen daar begraven! - te brengen. En aan
madonna Chiara!
Wie is hulpelozer, wie is er die de zorgen van een moeder méér nodig heeft dan
een zieke man - een heilige niet uitgezonderd!
In de helling, die van onder de muren van het kloostertje afglooit naar het dal,
tussen olijfbomen en cypressen, hebben zijn broeders hem een loofhut gebouwd,
vanwaar hij, voor zover zijn zieke ogen nog kijken kunnen, de verrukkelijke vlakte
van Umbrië kan overschouwen.
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Vlak voor hem uit, daaronder tussen de tarwevelden, ligt Rivo Torto; aan zijn
rechterhand Santa Maria der Engelen en achter hem, hoog in de beboste flank van
de Monte Subasio verscholen, liggen de Carceri. Heel in de verte, in een onafzienbare
wijdheid, staan overal de bergen, wier toppen hij gezocht heeft en in wier
huiveringwekkende kloven hij geboet en gebeden heeft. Tegen de avond dalen hun
schaduwen majestueus naar beneden om zich te slapen te leggen in de ravijnen en
deze met doodse stilten en duisternissen te vullen. Dan staan in oneindige wijdheid
de sterren boven de bergtoppen te stralen en stroomt, als alle dingen zwijgen en alleen
de wind nog ritselt in de dorre bladeren van Franciscus' loofhut, het heelal vol van
Gods eindeloze glorie.
Neen, wie God bezit en Hem zó bezit als deze man in zijn loofhut, heeft reeds
lang geen behoefte meer aan een vrouw en aan kinderen. Aan een moeder, is nu iets
anders. Zijn hart is overvol; zijn zintuigen zijn verzadigd, zijn nieren verschroeid.
Het zaad van zijn geest heeft vrucht gedragen. En alles is hem broeder of zuster; alle
dingen, ook de dauwdrop die in het maanlicht flonkert en de kleine veldmuis, die
zich een holletje vreet in zijn brood. Heel de wereld heeft van zijn brood gegeten en
zover zijn verlangens reiken, worden nog allen die hongeren ervan verzaad. Nu kan
hij zijn Nunc dimittis zingen. Zijn lichaam is weliswaar gebroken, maar zijn geest is
nog goed; zijn ziel zo fris als op haar eerste morgen. Hij begint te zingen en de sterren
luisteren toe. En de stilte wordt plotseling groot, als een kleine dunne stem door de
takken der loofhut breekt en steeds hoger, steeds voller, het Zonnelied in de nacht
wordt geboren:
Allerhoogste, almachtige goede Here:
Aan U zij de lof, de roem en de ere
En alle zegenspraak;
Aan U alleen, Allerhoogste, komen ze toe
En geen mens is uw Naam te noemen waardig!
Wees, Here, geloofd met al uw creaturen,
Vooral mevrouwe zuster Zon
Die ons de dag schenkt en ons uw licht doet schijnen;
Schoon en stralend met grote luister
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Is zij van U, Allerhoogste, het zinnebeeld!
Wees, Here, geloofd om zuster Maan en de sterren
Die Gij aan het uitspansel gemaakt hebt: helder, kostbaar en schoon;
Wees, Here, geloofd om broeder Wind,
Om de luchten en de wolken,
Om de zuivere hemel en om het weer
Waardoor Gij leven en moed schenkt aan al uw Schepselen!
Wees, Here, geloofd om zuster Water,
Zo nuttig, nederig, kostbaar en kuis;
Wees, Here, geloofd om broeder Vuur
Door wie Gij de nacht licht maakt:
Goed is hij en vrolijk, sterk en vol moed!
Wees, Here, geloofd om zuster Moeder Aarde
Die ons herbergt en voedt,
Alle vruchten voortbrengend en duizendkleurige bloemen
En gras;
Loven en zegenen wij de Here en danken wij Hem,
Hem in grote onderworpenheid dienend!

Het lied der volmaakte broederschap! Luisterden de broeders ernaar; hoorden het de
Arme Vrouwen en stond Clara, de christin, enkele meters boven de zanger op het
platje, waar zij haar lievelingsbloemen kweekte?.... Wie een roman er van zou willen
maken, bedenke, dat alléén een heilige dat zou kunnen!
In September reisde hij af naar het Zuiden; met een apart daarvoor gemaakte kap
diep over zijn ogen getrokken, omdat de zanger van het Zonnelied het zonlicht niet
meer kon verdragen. Ondanks de zachte sloffen, die Clara voor hem gemaakt had,
zakte hij door de knieën van pijn in zijn gestigmatiseerde voeten. Daarom zette men
hem op een ezel en liet men hem gaan om ginder nog eens met gloeiende tangen
bewerkt te worden en dan terug naar Santa Maria te komen om te sterven.
Kort voor dat sterven had de Poverello zijn Zonnelied voltooid door er een laatste
strofe aan toe te voegen, gewijd aan broeder Dood:
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Wees, Here, geloofd om onze broeder de lichamelijke dood;
Geen levend mens kan hem ontkomen.
Wee hen die sterven in zware zonden!
Zalig hij die vrede vindt in onderwerping aan uw heilige wil.
Geen tweede dood zal hem meer schaden.
Looft en prijst mijn Heer,
En dankt en dient Hem
In grote ootmoed.

En zo dan, gestorven en op de schouders van zijn broeders gedragen, is hij nog
eenmaal naar San Damiano weergekeerd. Even tevoren hadden Clara en haar zusters
een laatste schrijven van hem ontvangen, zijn testament: ‘Ik, broeder Franciscus, wil
het leven en de armoede van onze allerhoogste Heer Jesus Christus en van zijn zeer
heilige Moeder navolgen; en ik wil in deze armoede ten einde toe volharden. En ik
bid u, mevrouwen, en geef u de raad in dat heilig leven en in deze heilige armoede
altijd te leven. En wacht u zich wel ervoor ooit, op welk punt ook, erin te verslappen
door lering of op aanraden van wie het wezen moge!’
Op 3 October 1226, een Zaterdag, had hij in Santa Maria der Engelen de geest
gegeven. Van zijn kleren ontdaan en op de naakte grond gelegen, had hij willen
sterven in de armen van vrouwe Armoede terwijl de ondergaande zon met haar stralen
de toppen kleurde der bergen. De volgende dag, toen de leeuweriken in de hemel
stegen, was heel Assisië uitgelopen zijn heilige tegemoet en onder het luiden der
klokken, het geschal van bazuinen en het gejubel van het volk, droegen de broeders
met grote statie het heilig gebeente ten grave. Aan de voet van de Monte Subasio
gekomen, sloegen zij, door een vrome gedachte geleid, in plaats van zich recht naar
de stad te begeven, de weg naar San Damiano in. Daar droegen de broeders het
lichaam de kleine kerk binnen en plaatsten zij het dicht bij het getralied venster, dat
de bruiden van Christus aan het nieuwsgierig oog van de wereld onttrok. Dan, opdat
de bedroefde dochters voor de laatste maal het gelaat van haar betreurde Vader
zouden kunnen aanschouwen, beurden de broeders Franciscus op hun armen naar
boven. Als
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ontstelde duiven verdrongen de zusters zich voor de tralies, tuurden met liefde naar
hem en lieten hun tranen de vrije loop. Eindelijk hoorde men kristalhelder de stem
van madonna Clara, die zei: ‘Mijn welbeminde in Christo, vaarwel!’
Nadat de eerste drie Arme Vrouwen in San Damiano onderdak hadden gevonden,
had Franciscus Clara laten begaan. Zij had immers het Evangelie om naar te leven,
wat moest zij nog meer? Wel was hij van tijd tot tijd - in het begin meer, later almaar
zeldener - gekomen om haar een opwekkend woord te geven; doch ook dat had hij
van lieverlede aan anderen overgelaten. En dat niet alleen, omdat hij zoveel aan zijn
hoofd had, doch ook uit voorzichtigheid; opdat zijn broeders geen enkele bedenking
zelfs tegen hem zouden kunnen koesteren. Stoffelijk en geestelijk waren zijn dochters
zover geborgen geweest; daarvoor had hij gezorgd en, zo goed en zo kwaad als hij
kon, zijn belofte gestand gedaan. Men kon niet alles van hem verlangen. Aan zijn
broeders alleen al had hij zijn handen vol. En was Clara niet de juiste vrouw om
zichzelf te redden? Daarenboven brandden hem de voeten; want de wereld, die voor
Christus gewonnen moest worden, was groot. Een soort cosmische onrust verteerde
hem; ruimten en verten trokken hem onweerstaanbaar aan: vreemdeling en pelgrim,
die het onder elk dak te benauwd had en daarom bij voorkeur onder de blote hemel
huisde.
Daarom had Clara, achttien jaren oud, nagenoeg de gehele leiding van San Damiano
in handen gekregen en was zij, heel jong nog en nauwelijks in staat zichzelf te leiden,
genoodzaakt geweest van de nood een deugd te maken. Gezonde en volwaardige
vrouw die zij was, zat het moederen haar in het bloed. Aan haar toewijding derhalve
behoefde niemand te twijfelen. Doch in het begin zal het met haar gegaan zijn als
met alle andere jonge moeders: veel getrubbel, omdat de handen nog niet naar het
busselen staan. En daaraan kunnen duizenden kussen en het warmste hart niets
verhelpen. Alleen de oefening die kunst baart. Zo ook bij Clara. En zoals overal
elders, waar jonge moedertjes aan het werk zijn, zal ook in San Damiano het voedsel
nu eens te veel en dan weer te weinig, nu eens te dun en dan weer te dik zijn geweest
en niet altijd even
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doelmatig zijn toegediend geworden. En er zullen ziekten geweest zijn en zeer; dagen
en nachten vol. Zeker, er is genade van staat en eenieder krijgt kracht naar kruis;
schone dingen, maar die niet in álles voorzien. Door de ervaring wordt men pas wijs
en een moeder pas wat zij is. De orde der Arme Vrouwen stond nog in haar
kinderschoenen, met kinderziekten en al. Laten wij ons niets wijs maken door mensen,
die het anders willen voorstellen en - ten koste van Clara, alhoewel zij het anders
bedoelen - in San Damiano onmiddellijk al een wonder zien, een toppunt van
geestelijke bloei. Want ook Clara stond als abdis en zeker als heilige nog in haar
kinderschoenen, mét al haar aanleg voor beide, mét al haar toeleg en mét al de genade
ook die haar deel was. En twijfelen wij er niet aan, dat haar dochters, evenzeer als
zijzelf, soms de dupe ervan zijn geweest. Bij alle Liefde, bij alle begeestering en bij
alle goede wil.
Doch zoals andere dappere jonge moeders, sloeg ook Clara zich dapper door alle
beginmoeilijkheden heen en dank zij de omstandigheid, dat zij min of meer door
Franciscus aan haar lot werd overgelaten, gingen spoedig reeds alle initiatieven van
Clara uit. De enkele snippers perkament die Franciscus haar als richtsnoer
achtergelaten had, voldeden niet meer bij de aanwas van zielen, die zich om haar
verdrongen en bij de problemen, die zich daarmee rond haar opstapelden. En de regel
van Benedictus, waaronder zij nog altijd schuil ging, om aan de op het concilie van
Lateranen uitgevaardigde voorschriften aangaande nieuwe ordestichtingen, tegemoet
te komen, was nu niet precies datgene wat zij gezocht had. Heel andere dingen dan
die regel bevatte, had zij nagejaagd; heel andere middelen ook, waren haar in het
vooruitzicht gesteld en hoe verdroeg die op goed geluk aangenomen regel zich nog
langer met het, van vader Innocentius III afgebeden privilegie der allergrootste
armoede, dat haar dierbaar was boven alles?
Clara dacht na en bad en raadpleegde Christus. Haar geestelijke vader liet zij
voortaan zoveel mogelijk in zijn wezen en deze op zijn beurt liet haar op Gods wieken
drijven. Het is allemaal zo heel menselijk en tevens - of moeten wij zeggen: daarom
- zo heel verheven. Thomas van Celano heeft bij zijn leven nog de gelegenheid gehad
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een innerlijk portret van Clara te ontwerpen dat hier op zijn plaats is: ‘Maagd naar
het lichaam en naar de geest de kuiste; jong nog, maar vol vroegtijdige wijsheid,
vasthoudend aan wat zij voorhad; van Godsliefde brandend, met deugden gesierd,
uitmuntend in ootmoed en parel, onder alle andere parels, kostbaar.’
Aan zulk een vrouw kon Franciscus heel wat overlaten; hoezeer zij zelf
aanvankelijk ervoor teruggeschrokken moet zijn. Op zulk een hechte grondsteen kon
zijn tweede orde rustig opgetrokken worden. Doch waar waren alsnog de nodige
richtlijnen en reglementen? Want hoe hoger het geestelijk gebouw uit zijn
fundamenten naar boven schoot, des te kritieker werd de toestand.
En na veel nagedacht en gebeden en Christus geraadpleegd te hebben, sloeg Clara
de hand aan het werk. Haar project heeft zij vast in haar hoofd: zij is een vrouw met
een levendige verbeelding en met veel reële zin. Kardinaal Ugolino, haar protector,
wie het welzijn der beide franciscaanse orden ter harte gaat, treedt op het juiste
moment in haar leven. Hij meent het goed met haar. Hij meent het veel te goed met
haar. Want haar zo dierbaar privilegie der allergrootste armoede, vindt hij eigenlijk
maar een hachelijk ding. En hij zal geen moeite sparen het haar afhandig te maken.
Alleen al omdat hij grote eerbied voor haar heeft, veel goeds voor de restauratie der
Kerk van haar verwacht en de tweede orde niet aan een experiment wil wagen. Clara
is hem dankbaar voor zijn gezindheid, doch verliest geen ogenblik uit het oog, dat
hij twijfelt aan haar ideaal; aan de practische verwezenlijking ervan. En zij is op haar
hoede; haar ridderlijke trouw aan Franciscus en zijn liefste denkbeelden onwrikbaar
in haar hart houden haar wakker. Wat zij samen, Ugolino en zij, in elkaar steken is
een lapmiddel. Niemand die het beter beseft dan Clara. Maar in ieder geval is het
alvast een middel, en daar gaat het voorlopig om. Daarbij heeft zij haar man - en
welk een man! - gestaan, komt zij zonder kleerscheuren uit de strijd en redt zij
voorlopig, wat nog meer is, haar vaandel. Zegevieren is later zorg.
Positief in haar klacht tegenover Franciscus is Clara, alhoewel vol religieuze
eerbied, zeer positief in haar weigering voor kardinaal Ugolino te capituleren en is
zij
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zeer radicaal in haar maatregelen. ‘Vasthoudend in wat zij voorhad,’ zegt van Celano;
wij zeggen: een sterke vrouw. Wanneer er rond San Damiano misverstanden dreigen
te ontstaan en Franciscus genoodzaakt wordt, zijn broeders als geestelijke verzorgers
der zusters terug te trekken - alleen nog in haar stoffelijke noden mogen zij blijven
voorzien - dan wordt Clara weer in een ander teer punt geraakt en weigert zij, waar
het ene haar ontnomen wordt, resoluut ook het andere. ‘Als de broeders ons het
geestelijk brood niet meer breken mogen,’ zo motiveert zij haar houding, ‘dan ook
het stoffelijk brood niet meer!’ Door madre Chiara voor dit dilemma geplaatst, ziet
de hoge raad in Santa Maria der Engelen zich genoodzaakt, zijn besluit te herzien
en om de Arme Vrouwen niet te laten verhongeren, gaan de zaken weer door zoals
zij begonnen zijn. Nogmaals - en nu voor het laatst - wie van de verhouding tussen
Franciscus en Clara een liefdesidylle wil maken, ga zijn gang; maar zorge dan ook,
zijn thema hoog genoeg aan te pakken: zo hoog als de spiritualen uit de Marken het
deden, die meer ervan weten konden en blijkbaar óók nog wisten wat ridderlijkheid
was. Dat zij er slag van hadden tere dingen teder te behandelen blijkt uit hun
beschrijving van het - wat de bijkomstigheden aangaat - zekere legendarische en
duidelijk op het samenzijn van Benedictus en Scholastica geïnspireerde gastmaal,
dat door Franciscus en Clara samen in Santa Maria der Engelen gevierd zou zijn.
Indien de gebeurtenis werkelijk heeft plaats gevonden - en waarom zou ze dat in
hoofdzaak niet? - moet ze gevallen zijn voordat de regel van Ugolino van kracht
werd in San Damiano; vóór 1219 derhalve, omdat die regel het slot verplichtend
stelde en Clara, behoudens pauselijke dispensatie, verbood zich buiten het klooster
te begeven. Dat die dispensatie gevraagd en verkregen zou zijn, staat nergens vermeld
en is niet erg waarschijnlijk. Wijl de dienaar van de allerhoogste God, Franciscus,
de maagd Clara dikwijls met zijn vrome opwekkingen vertroostte, vangt de legende
aan, vroeg zij de heilige vader Franciscus op zekere keer om eens samen met hem
te mogen eten. De heilige vader evenwel weigerde steeds dit te doen. En zo kwam
het, dat de gezellen van de heilige vader, na het verlangen van Clara rijp overwogen
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te hebben, tot de heilige Franciscus zeiden: ‘Vader het komt ons voor dat het een
gestrengheid van u is, die niet met de goddelijke Liefde overeenkomt, dat gij de bede
van zuster Clara, de zo heilige en door God beminde maagd, niet verhoort; temeer,
omdat zij op uw woord aan de ijdelheden der wereld heeft verzaakt. Gij wilt haar
zelfs niet toestaan een enkele keer met u te eten, ofschoon gij uw plantje terwille
moest zijn, als zij met een zelfde aandrang u om een veel grotere gunst verzocht.’
De heilige Franciscus antwoordde: ‘Gij meent derhalve, dat ik gehoor moet geven
aan haar verlangen?’
En zij zeiden: ‘Zeker, vader, zij is waard, dat gij haar die troost verleent.’
‘Welnu,’ antwoordde de heilige Franciscus, ‘vermits gij er zo over denkt, vind ik
het ook goed. Maar opdat haar troost dan ook volkomen zij, wil ik dat het zal gebeuren
bij Santa Maria der Engelen. Zo lang is ze reeds in San Damiano gekerkerd geweest,
dat het haar wel verblijden zal het klooster terug te zien waar haar het hoofdhaar
werd afgeschoren en waar ze de bruid is geworden van de Heer Jesus Christus; ja,
daar zullen wij samen maaltijd houden in de naam des Heren.’
Hij bepaalde dan de dag, waarop zuster Clara met één gezellin en begeleid door
zijn leerlingen, komen zou. Zij kwam dan en ging eerst eerbiedig en nederig de
allerheiligste Maagd en Moeder des Heren begroeten en bezichtigde daarna met alle
aandacht het klooster. En toen het etensuur gekomen was, liet de nederige en vrome
Franciscus, zoals hij dat gewoon was, de tafel dekken op de blote grond. En zelf zette
hij zich neer naast zuster Clara en één der gezellen van de heilige vader zette zich
neer naast de gezellin van zuster Clara en al zijn andere gezellen namen plaats aan
de nederige dis.
Voor het eerste gerecht begon de heilige Franciscus zo liefderijk en zo heilig, zo
verheven en zo vroom over God te spreken, dat hij zelf en zuster Clara met haar
gezellin en al de anderen die rond die armoedige dis gezeten waren, door de genade
van de Allerhoogste, die overvloedig over hen neerdaalde, in geestverrukking raakten.
Terwijl ze dan daar zo in geestverrukking zaten, met hun handen en ogen ten
hemel, scheen het de inwoners van
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Assisië en van Bettona en van overal langs de weg toe, dat de kerk van Santa Maria
der Engelen en het hele klooster en het bos daar rondom in brand stonden en dat één
groot vuur alles had aangetast. Daarover verontrust kwamen de mensen haastig
toegelopen om het klooster te redden, want ze meenden vast, dat alles door het vuur
zou worden verteerd. Toen ze evenwel bij het klooster kwamen, zagen ze alles
ongedeerd en ongeschonden. En binnen tredend vonden zij de heilige Franciscus
met zuster Clara en alle gezellen opgevoerd in de Heer, zittend rond die nederige
tafel en bekleed met de kracht van Boven. En toen wisten zij zeker, dat die brand
een hemels vuur was, dat die heilige mannen en vrouwen had ontvlamd met de
overvloedige vertroostingen der goddelijke Liefde. En zeer gesticht en getroost gingen
ze weer vandaar. Maar de heilige Franciscus en de vrome Clara en al de anderen
werden met zulk een overvloedige vertroosting van God naar de ziel verkwikt, dat
ze van de spijzen voor hun lichaam weinig of niets meer gebruikten. Daarna keerde
zuster Clara naar San Damiano terug. Alzo eindigde dit gebenedijd banket. Gesticht
en getroost waren de brandweerlieden van Assisië en Bettona naar huis gegaan, toen
ze hun vergissing hadden ingezien. Nu menen wij, dat diegenen, die overal waar zij
een vuur zien branden waarvan zij de aard en de herkomst niet kennen, brand beginnen
te roepen, zich aan die van Assisië en Bettona spiegelen kunnen. En wij achten het
niet voor uitgesloten dat sommigen van hen, zoal niet gesticht en getroost, dan toch
met een grotere bescheidenheid en voorzichtigheid achter hun schrijftafels zullen
wederkeren.
Voortgaande met zijn vertelling laat de legendeschrijver vermoeden, dat Franciscus
het voornemen gehad moet hebben Clara vroeg of laat uit San Damiano te doen
vertrekken en haar, zoals hij het reeds met haar zuster Agnes gedaan had, als abdis
naar een of ander klooster in den vreemde te zenden. Uit de vreugde, die er, bij haar
terugkeer in San Damiano, onder de zusters geheerst zou hebben, doet hij blijken,
hoezeer men er daar beducht voor was. Verder verhaalt de legende, dat de heilige
vader reeds verschillende keren tot Clara gezegd had, dat zij zich gereed moest
houden, omdat het misschien wel eens nodig
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kon zijn dat zij naar elders ging. Wat wij er precies van denken moeten, weten wij
niet. Het is echter goed mogelijk, dat Franciscus met dat plan heeft rondgelopen,
alhoewel hij haar van de andere kant herhaaldelijk in haar verlangen naar de
marteldood en in haar drang om met dat doel naar verre vreemde landen te reizen,
heeft moeten beteugelen. Intussen biedt het een eigenaardig schouwspel om vader
en dochter elkaar om beurten de martelaarskroon te zien betwisten en de heilige
vader dan, ongeacht de zeer menselijke en blijkbaar gerechtvaardigde toon van verwijt
die Clara in haar ijverige pogingen om hem te weerhouden aanslaat, zijn weg te zien
gaan, terwijl zijn vurige dochter niets anders overblijft dan haar verlangen te
besnoeien. Doch wie weerhoudt een onweerstaanbaar door God gedrevene als
Franciscus? Een zinner bovendien op grote geestelijke wapenfeiten? Zelfs een Clara
niet die, kleingelovige, zich voldoende voor haar klachten vergoed mag weten met
zijn antwoord, dat de hemel waakt en dat de Heer er in zal voorzien.
Maar als op een andere keer alweer een nieuwe bekoring hem bekruipt, zendt hij
een broeder naar madonna Clara om raad, om te vernemen wat bepaald zij ervan
denkt. Vrouwen, weet ook Franciscus reeds, en zeker door God verlichte vrouwen,
zien in geestelijke zaken zo scherp. Hij weet niet goed meer hoe hij het heeft; hij
maakt allicht een periode van moedeloosheid door, niet vreemd aan naturen als de
zijne. De prediking, waaraan hij zijn krachten verbruikt heeft, staat hem tegen en de
contemplatie, noem haar: het klassieke hoekske met een boekske van de monnik,
trekt hem aan. Ook is hij niet meer van vandaag of gisteren; de schaduwen van de
avond dalen reeds over hem neer. Het is allemaal even menselijk en begrijpelijk.
‘Naardien de ootmoedigheid die in hem woonde ervoor waakte, dat hij zich op zijn
persoon of op zijn gebeden iets liet voorstaan,’ zegt de oude berichtgeving, ‘zo zocht
de heilige vader Gods welbehagen te verstaan door het gebed van anderen. Daarom
riep hij broeder Masseo tot zich en zeide hem aldus: ‘Ga tot zuster Clara en zeg haar
van mijnentwege, dat zij met enkele van haar meest godsvruchtige gezellinnen eens
tot God bidde, opdat het Hem believe mij te laten weten, wat het beste is: of dat ik
mij
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toelegge op de prediking ofwel uitsluitend op het gebed?’ Het antwoord dat zuster
Clara, na zich inderhaast in het gebed begeven te hebben, van God ontving was eensluidend met dat van broeder Silvester - dit: dat de Heer hem niet tot zijn
levensstaat geroepen had om zijns zelfs wille alleen, maar ook om een oogst van
zielen te winnen en velen zalig te maken.
‘En als dan de heilige Franciscus,’ zo besluit het verhaal, ‘dit antwoord vernomen
en er de wil van Christus uit verstaan had, zo is hij met vurigheid opgerezen, zeggend:
Nu laat ons gaan in de naam van God.’
Wanneer zij het over de broeders en zusters van Franciscus hebben, schijnen de
franciscaanse legendeschrijvers, op een enkele uitzondering na die dan ook prompt
een duivel wordt, alleen maar engelen te kennen. Voor wie de strekking hunner
vertelsels kent en onder hun schijnbaar onschuldig uiterlijk - als de dolk onder de
mantel - de dikwijls grimmige weerbaarheid der spiritualen ontdekt heeft, ligt de
verklaring daarvan voor de hand. Geslepen als slangen, zijn die spiritualen op hun
tijd ook weer simpel als duiven en laten zij zich al schrijvend zoveel markante
menselijke trekjes aangaande hun helden en heldinnen ontvallen, dat hun engelen
weer echte mensen worden - en dan mensen die op niets anders bedacht zijn dan de
doeleinden van de schrijvers te dienen. Voorts is het altijd God, die bij hen overal
persoonlijk in het hart van de kwestie staat. Wat wij de genade zouden noemen of
wat wij aan de werking der genade zouden toeschrijven, zo lijkt het ons, noemen zij
God en het is zijn hand die telkens rechtstreeks en zichtbaar ingrijpt. Het is het goed
recht dier oude schrijvers het zo te zien en voor te stellen. Zoals wij de genade, die
wij zeer expressief de dadelijke genade noemen, zo hebben zij bij iedere gelegenheid
God bij de hand - een omstandigheid, waardoor hun verhalen allemaal wonderverhalen
worden; moeten worden.
Wanneer wij dit nu op het voorafgaande toepassen, krijgen wij de volgende situatie:
Er is een netelige kwestie gerezen, waaruit men alleen niet wijs wordt. Heilige zielen
werpen zich in gebed en op staande voet geeft God de beslissing. Punt. Wij, van onze
kant, zouden allicht eerst bij het gezond verstand en het redelijk inzicht van onszelf
en van
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onze meest vertrouwde vrienden te rade zijn gegaan en, naar onze mentaliteit
geïnterpreteerd, zou het voorval zich heel anders hebben toegedragen. Vermoedelijk
zouden wij Franciscus dan aldus hebben laten denken en doen. Zuster Clara is een
verstandige en wijze vrouw, zou hij gedacht hebben; kom, laat mij in de moeilijkheid
waarin ik me gesteld zie - want ik vertrouw mijn eigen oordeel niet: in de eigen zaak
is eenieder een zwak rechter - eens zien wat zij ervan denkt en mij in het gebed van
die vrome ziel aanbevelen. Zelf gaat hij naar San Damiano (want wij hebben, zoals
de spiritualen, in de broeders Masseo en Silvester geen trouwe volgelingen van de
serafijnse vader meer tegen de zogenaamde verraders van zijn idealen uit te spelen)
en zegt tot Clara: Dit en dat is de zaak, hoe denkt gij erover? Alhoewel vol begrip
voor de moeilijkheid, zet Clara grote ogen; want in een oogwenk heeft zij de bekoring
op haar waarde getoetst en de ganse tragedie doorschouwd. Zij heeft haar antwoord
reeds klaar en geeft dat als de mening, waarnaar haar immers gevraagd is. Maar,
voegt zij onmiddellijk eraan toe, ik zal er met de zusters eens goed voor bidden. In
zulke dingen, die ook God raken, kan men zich zo gemakkelijk vergissen.
De slotsom, die wij misschien uit dit alles trekken mogen, is deze: dat de zaken
tussen Franciscus en Clara zich waarschijnlijk veel eenvoudiger, veel menselijker
en veel reëler hebben toegedragen dan de legende veronderstelt en de geschiedenis,
onder de onmiskenbare invloed van deze, ons suggereert. Dat de historische figuren,
door ze dichter naar ons toe te halen, van hun luister, hun grootheid en hun
aantrekkelijkheid zouden verliezen, geloven wij niet. Doch ook wij op onze beurt
zijn van oordeel, dat een mens zich gemakkelijk vergissen kan.
De voorstelling van zekere broeder, door de ascetische Celano gretig overgenomen,
dat de heilige Franciscus nooit een vrouw aanzag en slechts twee vrouwen van
aanschijn kende, is hoogst onwaarschijnlijk. Ze blaast het goede voorbeeld tot
onnatuur op en siert de Godsman Franciscus niet. Er zijn trouwens gelegenheden
aan te wijzen, waarbij hij het wel deed; nergens echter vinden wij zelfs maar een
aanduiding dat hij zijn hoofse en vorstelijke houding tegenover de vrouw door een
tot ziektebeeld ontaarde en mis-
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vormde voorzichtigheid, door preutsheid, gekleineerd heeft. Waar onze zegslieden
echter onmiddellijk aan hun bewering toevoegen, dat hij voor twee vrouwen, voor
zuster Clara en voor ‘broeder’ Jacoba de Settisoli, de romeinse weduwe, een
uitzondering maakte, mogen wij daaruit rustig besluiten, dat ook zij, en met hen hun
tijdgenoten, aannamen, dat Franciscus deze vrouwen zeker met de blikken van een
vader en een broeder in de ogen heeft gekeken. Dat hij, ook tegenover Clara, op zijn
hoede had te zijn, ontsiert de Godsman die, zoals ten eeuwigen dage de bebloede
rozen in Santa Maria degli Angeli zullen blijven getuigen, zo geheel en al man was,
niet en mág óns, die ons in hem herkennen, niet afbrengen van onze tekst.
Wie anders over zijn heiligheid meent te moeten oordelen, luistere naar zijn eigen
woorden, waar hij zichzelf voorhoudt: ‘Als de Heer aan een booswicht zoveel genaden
geschonken had als aan jou, Franciscus, zou die Hem dankbaarder geweest zijn dan
jij!’ Of liever nog naar deze woorden, waarmee hij, wanneer hij meent dat de mensen
zijn heiligheid te hoog aanslaan, hen (en ons) durft froisseren, door uit te roepen:
‘Voorzichtig, voorzichtig, mensen, roept niet te gauw van heilig! heilig! - ik kan nog
kinderen krijgen, een huis vol jongens en meisjes!’
Neen, laten wij ons, noch door de enen, noch door de anderen, noch door zijn al
te eenzijdige lofzangers, noch door zijn lasteraars, iets wijs maken omtrent de bloedige
ernst die de Godsman Franciscus van zijn idealen, van zijn eigen ziel en van die van
anderen maakte en te maken had, en laat het ons evenmin doen omtrent de even
bloedige opvattingen, welke Clara ervan op nahield en er op na te houden had.
Franciscus en Clara: twee ongemeen heldere zuivere stromen, die de stad Gods
verblijden en die, tot op de bodem van hun wezen van Gods zon doorschenen, lofzang
en laster gelijkelijk overstemmen en meenemen in hun wondere samenzang.
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Hoofdstuk 6
De Abdis en de Wetgeefster
De sterke vrouw, wie zal haar vinden?
MET de regel der Arme Vrouwen van San Damiano en van de bij die orde aangesloten
kloosters, is het een eigenaardige en vrij ingewikkelde zaak. Zoals het zeer lang
sukkelen geweest was met die der minderbroeders, zo was het dat nog meer met die
van de tweede franciscaanse orde, waarvan Clara de even kostbare als hechte
grondsteen en de hoeksteen genoemd wordt. ‘Als aan pasgeboren kinderen, gaf de
heilige Franciscus aan Clara en aan nog enkele andere aan God toegewijde vrouwen
van het klooster van San Damiano, in Assisië, geen vaste spijs te eten, doch bij wijze
van melk, wat meer geschikt voor haar scheen, een formula vitae, een wijze van
leven.’ Aldus motiveerde kardinaal Ugolino, toen hij paus was geworden, in een
schrijven aan Agnes van Praag, het verzuim van de heilige ordestichter Franciscus.
Aan kiesheid van formulering laat deze rechtvaardiging voorzeker niets te wensen
over. Het feit, dat de briefschrijver zich, als protector, genoodzaakt gezien had in
Franciscus' zaken nog al stevig in te grijpen, had zijn verering voor de heilige man
niet aangetast.
Over genoemde formula en haar vermoedelijke inhoud, schreven wij reeds eerder;
zoals ook over haar volkomen ontoereikendheid en hoe pijnlijk deze zich zelfs in
San Damiano waar, dank zij Clara's uitzonderlijke bestuurskwaliteiten, allen één
geest en één hart waren, van lieverlede deed gevoelen.
Van de formula vitae af tot de, in 1253, door Clara's eigen
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hand en grotendeels naar die der minderbroeders geredigeerde (voorlopig) definitieve
regel, maakt hij een gedaanteverandering door, waarin niet minder dan vier of vijf
verschillende, elkaar nu eens aanvullende, dan weer corrigerende en af en toe zelfs
afbrekende stadia onderscheiden kunnen worden. Van een organische groei kan er
derhalve, met zijn tweeslachtigheid als erfzonde, geen sprake zijn.
Daarmee is de grondoorzaak aangeduid van de verwarring en de daarmee gepaard
gaande ellenden, die de orde der Arme Vrouwen te doorworstelen kreeg: ziekten,
die gaandeweg nog acuter werden door de onverwacht snelle uitbreiding welke de
orde nam, door de afwezigheid van een hechte band tussen de kloosters onderling
en het ontbreken van duidelijke richtlijnen, waaraan de abdissen en zusters der al te
schielijk en ook wel eens te voorbarig in kloosters van Arme Vrouwen omgetoverde
religieuze gemeenschappen van andere orden zich te houden hadden. De stellige en
heilige wil, om volgens de allergrootste armoede te leven en zodoende een voor die
tijd zeer gezocht en - wij mogen misschien ook zeggen - modieus ideaal te
verwezenlijken, was, zelfs met het Evangelie in de hand, niet genoeg.
Niet alleen de noodzakelijke onderlinge band ontbrak om elkander in goede banen
te houden, doch ook de vaste hand om al die begeesterde, veelal in het wilde weg
maar aantobbende en soms tegen elkaar optornende verlangens, te coördineren en
naar hun ware doel te voeren. Conflicten, onzekerheden en gewetensangsten - en dat
niet bij de minst goedwillenden - waren de gevolgen ervan en, zoals overal elders,
lag ook binnen deze gemeenschappen de autoriteit niet zelden in de grootste mond.
Al met al was het met de alom als paddestoelen uit de grond gerezen en op eigen
wieken drijvende kloosters van Arme Vrouwen voorlopig een chaos, waarvan de
visitatoren, minderbroeders en andere, niet nalieten in hun rapporten spijtig melding
te maken bij de curie.
En Rome, waarvan het geduld overigens even spreekwoordelijk is als de deugd
van voorzichtigheid, begon de wenkbrauwen te fronsen. Niet alleen omdat het de
dingen duidelijk in het honderd zag lopen, doch ook, omdat het
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door de gang van zaken nog meer bevestigd werd in zijn alleszins gewettigde twijfel
of het program, dat Franciscus zichzelf en anderen ter verwerkelijking voorhield, op
de lange baan in de praktijk wel uitvoerbaar zou zijn; of, met andere woorden, de
allerhoogste Armoede, het leven als de vogelen des hemels, geen smadelijk failliet
moest slaan in een wereld, die nu eenmaal in elkaar zat zoals niet engelen maar
mensen haar gemaakt hadden.
De Kerk is een moeder, aan wie men een nuchtere kijk op haar kinderen, op hun
mogelijkheden, hun deugden en tekorten, evenmin ontzeggen kan, als een verre blik.
Van de menselijke natuur weet zij het een en ander af en ook van haar Icarus-pogingen
om zich, op eigen gelegenheid, met de goddelijke te vereenzelvigen.
Beter dan wie ook kent zij de aard en het wezen der genade en haar kracht om
wonderen te doen. Dag op dag zelfs verwacht zij zich erop voor verrassingen te
komen staan. En in die verwachting ligt voor een groot deel het geheim van haar
eeuwige jeugd. Twintig eeuwen zijn, ook op dit punt, niet zonder lering aan haar
voorbij gegaan. Hoe, als de zeer zeker gezegende stroom van vernieuwing, die in
Franciscus ontsloten is en die hoge toppen veronderstelt om hem durend te voeden,
eens in de onmacht van duizenden, de avonturiers en de bijlopers niet eens
meegerekend, verzandde?
De geest is gewillig, maar het vlees is zwak: dit woord is een gemeenplaats
geworden. Het ligt op aller lippen bestorven; want geen enkel woord van de
Zaligmaker heeft de mensheid zich wel zo vast in de oren geknoopt als dit, doch de
tragiek ervan bijt zich dag op dag al dieper in het hart van Christus' mystieke Lichaam.
Vreugde om de groten en de helden onder haar kinderen, is het deel der Moederkerk,
maar ook begrip voor de middelmaat en compassie met de kleinen en de zwakken.
Voor allen is er een weg naar de hemel, maar niet dezelfde. En de weg die voor de
een schijnt aangewezen, kan noodlottig zijn voor de ander. Daarom fronst Rome de
wenkbrauwen.
Doch ook aan de curie zijn ze het met elkander niet eens; vormt het program van
Franciscus sedert lang een onderwerp van ernstige discussie. Ook daar zijn er die,
met de Poverello, weigeren de boodschap van Christus en de
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kerngedachten van het Evangelie onder de gevaarlijke illusies te rangschikken en
die, terwijl zij zichzelf ootmoedig op de borst slaan, nog immer wonderen verwachten.
Oók van de menselijke natuur.
En terwijl Franciscus nu eens naar verre landen reist en dan weer naar de
bergtoppen vlucht en als maar ziekere ogen krijgt van het schreien; terwijl er onder
zijn broeders reeds méér zijn dan hij op zijn tien vingers tellen kan die, door hun
divergente opvattingen en het morele overwicht dat zij zich meer en meer in de orde
verwerven, een wig drijven in de zo hoog geprezen broederlijke eenheid en terwijl
de oorkonden over de Arme Vrouwen zich met strijdvragen, twisten en allerhande
ongeregeldheden vullen en de curie tot maatregelen nopen, wijkt Clara, de grondsteen,
geen duimbreed van haar stuk en blijft de kompasnaald van het franciscanisme, zoals
zij weer elders genoemd wordt, recht naar het doel wijzen. Sterke mannen, wij zagen
het reeds, wie het aan zielegrootheid overigens niet ontbrak, doch die niet in haar
ideaal geloven, leggen een soort medelijdende bewondering jegens haar aan de dag
en naarmate zij bemerkt, dat die haar haar gevaarlijke schat willen ontfutselen, klemt
zij de onschatbare parel, die Franciscus bij haar in veiligheid heeft gebracht, zo
mogelijk nog vaster aan het hart.
Kardinaal Ugolino, bisschop van Ostia - het is niet de eerste keer, dat wij hem in
ons verhaal ontmoeten, noch zal het de laatste maal zijn - trekt zich de orde der Arme
Vrouwen aan en zal trachten orde in de chaos te scheppen. Man van de wereld en
man van God, die bovendien gewoon was orde op zaken te stellen en desnoods zijn
wil met kracht van middelen door te drijven, scheen hij, ook al vanwege de nauwe
betrekkingen waarin hij reeds tot de minderbroeders stond, daartoe de aangewezen
persoon. Vriend en raadgever van de Poverello, die de nodige handigheid om zich
door juridische moeilijkheden heen te slaan volkomen miste, was hij als het op
organiseren aankwam het tegendeel van Franciscus, die hoog tegen hem opzag en
zich gelukkig prees (en mòcht prijzen) de machtige, zo gemakkelijk handelende
kardinaal tot protector van zijn minderbroeders te hebben.
In 1217 was Ugolino als kardinaal-legaat naar Umbrië en
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Toscane gekomen en had hij, na zich ter plaatse op de hoogte gesteld te hebben van
de toestand, waarin de orde der Arme Vrouwen verkeerde, de handen onverwijld
aan het werk geslagen.
Vermoedelijk na ruggespraak met Franciscus, die hij te hoog aansloeg om op eigen
gelegenheid te werk te gaan in zaken waarvan het wel en wee van een zijner
stichtingen afhing, begon de doortastende kardinaal, zich op die van Benedictus
baserend, met een ontwerp van regel, die in 1218 of '19 de verschillende kloosters
bereikt moet hebben. Franciscus die zich, met uitzondering van San Damiano, weinig
of niet met de overige nederzettingen van zijn tweede orde ingelaten schijnt te hebben
en wiens hoofd trouwens luid genoeg roezemoesde van de problemen die er onder
zijn broeders hangende waren om dat ook nog in de bruisende bijenkorf der Arme
Vrouwen te steken, zal Ugolino stellig op het hart gedrukt hebben wat zijn grote
bezorgdheid uitmaakte, doch hem overigens dankbaar zijn weg hebben laten gaan.
Daarom zal deze, alhoewel hij met zijn verzameling voorschriften allereerst de
pacificatie der gemoederen binnen de orde op het oog had, al schrijvend scherp naar
San Damiano gekeken en rekening gehouden hebben met ‘dat kind van zegening en
genade, onze geliefde dochter in Christo, Clara,’ zoals hij haar noemt.
Heel wat diplomatenkunst en veel van zijn machtige overredingskracht zullen er
nodig geweest zijn om haar, met haar privilegie der allerhoogste armoede als
onschatbaar bezit en onvervreemdbaar document voor hem ter tafel gebracht, onder
zijn druk te doen zwichten.
Zeker is het, dat de jeugdige abdis aan haar aanvaarding van een regel, die haar
verre van ideaal moest voorkomen, dus wel degelijk haar voorwaarden verbonden
zal hebben en dat zij, na eerst haar privilegie - en daarmee haar trouw aan haar
geestelijke vader - in veiligheid gebracht te hebben, het hoofd pas gebogen heeft.
Een andere, daarbij aansluitende, voorwaarde zal geweest zijn dat zij uit Ugolino's
voorschriften datgene kon schrappen, wat zij voor San Damiano schadelijk achtte,
naast zich neer kon leggen wat overbodig zou blijken om alleen ervan over te nemen
wat van pas kon komen en de franciscaanse doeleinden van haar klooster dienen.
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Overigens moet zij om twee redenen in Ugolino's arbeid hevig geïnteresseerd zijn
geweest en de totstandkoming van zijn regel hartelijk begroet hebben. En allereerst
dan in zover hij de gehele orde binnen de wijze sancties bracht, welke de Kerk in
1215 op het concilie van Lateranen getroffen had om het vagebonderen van
kloosterlingen en het vrijbuiteren van nieuwbakken ordestichters te verhinderen en
omdat zij op de tweede plaats een eerste poging in hem zag, om de verschillende
kloosters der orde nauwer aan elkaar te verbinden en een zeker remedie tegen hun
innerlijke kwalen.
Van zijn kant moet het de kardinaal niet moeilijk gevallen zijn haar in haar stellige
eisen tegemoet te komen, daar immers zijn regel, zoals uit zijn samenstelling blijkt,
voorlopig slechts een leidraad bedoelde te zijn waarin de tijd en de Voorzienigheid
dan verder maar moesten voorzien. Toch verdenken wij de grote kardinaal, die, bij
al zijn grandioze, soms gevaarlijke eigenschappen in het wereldse, een sieraad der
Kerk was en nederig genoeg om de titel van ordestichter niet te ambiëren, sterk ervan,
dat hij, alhoewel hij in zijn bundel richtlijnen aan bepaalde franciscaanse tendenzen
een plaats inruimt, de geheime hoop heeft gekoesterd de tijd en de Voorzienigheid
in zijn kaart te zien spelen en de ganse beweging, tenminste wat de Arme Vrouwen
betrof, vroeg of laat in benedictijnse bedding te zien stranden. Met al de waarachtige
bewondering immers, die hij had voor het heldhaftig leven dat er in San Damiano
geleid werd en met heel zijn hoge dunk van Clara's heiligheid en standvastigheid,
heeft Ugolino zich als kardinaal-protector en later als paus geen moeite gespaard om
het versterkte slot der allerhoogste Armoede te nivelleren en zijn grond- en hoeksteen
te ontwrichten.
De tijd en de Voorzienigheid zijn hem niet gunstig geweest; doch hij is groot
genoeg gebleken zijn nederlaag, ditmaal zonder wrokken, te kunnen verdragen.
Hoe groot moet echter de zielekracht geweest zijn van de jonge vrouw, om aan
zulk een ontzagwekkend man, die er slag van had de groten der aarde voor hem op
de knieën te dwingen, het hoofd te blijven bieden!
Is en blijft, ondanks het dokteren dat anderen eraan gedaan
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hebben, Franciscus de stichter van de orde der Arme Vrouwen, dan mag met het
volste recht madonna Clara de wetgeefster ervan genoemd worden. En dit op de
eerste plaats al, omdat zij de bedoelingen van de stichter en daarmee het wezen van
zijn werk: de kern en de pit die de boom zijn eigen karakter verleent, zo warm
gekoesterd en zo trouw verdedigd heeft.
Clarissen worden haar geestelijke nakomelingen dan ook tot op heden geheten,
naar Clara, haar wezenlijke moeder. Zo zet de tijd tenslotte alle dingen weer in hun
ware licht en krijgt eenieder de naam en ook de eer die hem toekomt. Wat, naast de
kracht van Clara's ziel, ook voor haar grootheid pleit is het voorbeeldige feit, dat zij,
met heilige hardnekkigheid haar stelling verdedigend, nimmer met de Kerk in conflict
is geraakt. Nergens neemt haar houding, waardoor zij haar wil eerbiedigen deed, de
vorm aan van verzet en steekt deze, alhoewel zij eigenlijk eenzelfde lijn trok als de
spiritualen, sterk af bij de halsstarrigheid van sommigen hunner die, niet kieskeurig
in de keuze van hun middelen om een overigens voortreffelijke, alhoewel eenzijdig
geziene zaak te dienen, van kwaad tot erger kwamen. Aan haar onverzettelijke trouw
aan Franciscus en zijn denkbeelden paarde zij - en ook daarin was zij echt een dochter
van de vader - een kinderlijke onderdanigheid aan het kerkelijk leergezag en bleef
zij, als bewijs dat zij personen en beginselen duidelijk van elkaar kon onderscheiden,
ondanks alle tegenstellingen, haar kardinaal-protector en later pauselijke vriend
Ugolino eerbiedig toegenegen.
Een paar brieven van hem, die bewaard zijn gebleven, geven een goede kijk op
de wederzijdse aangename verstandhouding tussen de kardinaal en de abdis van San
Damiano.
De eerste, nog van vóór 1219 en dus nog van vóór de van-kracht-wording van zijn
regel daterend, werd geschreven naar aanleiding van een bezoek dat de kardinaal,
waarschijnlijk gedurende zijn visitatiereis door Umbrië en Toscane, aan San Damiano
gebracht had. Natuurlijk zal hij bij die gelegenheid uitvoerig met Clara van gedachten
gewisseld hebben over de toestand in haar orde en over de aanstaande regel.
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Hij had er met de zusters het Paasfeest gevierd en de ongewone indruk, die de nog
piepjonge abdis op de grote man gemaakt had, vindt zijn neerslag in een schrijven,
waarvan wij de uitdrukkingswijze alweer moeten zien in een land en een tijd waarvan
de fel gepassionneerde kardinaal-protector een der meest illustere representanten is.
‘Zeer geliefde zuster in Christus,’ zo vangt hij aan en vervolgt dan: ‘Vanaf het
ogenblik dat ik mij heb moeten losrukken van uw heilige gesprekken en de vreugde
om de schatten des hemels, vloei ik over van bitterheid des harten, rijkelijke tranen
en ongemeen leed. Indien ik, als naar gewoonte, aan de voeten van de Heiland mijn
troost niet vond in het gebed, zo mocht ik vrezen in zulk een rampspoed te geraken,
dat mijn geest en gemoed het geheel en al begaven. Met recht immers; want de
waarlijk hemelse vreugde, waarmee wij samen over de heilige Communie spraken
op de dag dat ik met u en met de andere dienstmaagden van Christus Pasen vierde,
is gevlogen; en zoals de droefheid der apostelen, over de gevangenneming des Heren
en over zijn smartelijke vastnageling aan het kruishout, onmetelijk was, zo ook ben
ik over uw afwezigheid ontroostbaar. Altijd heb ik de zondaar in mij gezien en mij
voor een zondaar gehouden, doch sedert ik uw verdiensten en de gestrengheid van
uw kloosterlijk leven heb gadegeslagen, weet ik met zekerheid, dat ik met zulk een
zondenlast ben bezwaard en de Koning van het heelal zozeer heb beledigd, dat ik
niet waardig ben tot het getal zijner uitverkorenen gerekend en aan de bekommernissen
der aarde onttrokken te worden, indien uw tranen en gebed niet instaan voor de
vergeving mijner zonden. Dus stel ik mijn geest en mijn ziel in uw hoede. En zoals
Jesus op zijn kruis zijn geest aanbeval in de handen van zijn Vader, zo zal ik u op
de dag des oordeels ter verantwoording roepen, als gij niet met alle zorg voor mijn
zaligheid hebt ingestaan. Want daarvan ben ik zeker, dat uw voortdurend bidden en
uw tranen bij de allerhoogste Rechter alles vermogen....
Indien de gelegenheid zich voordoet wens ik u en uw medezusters weer te zien.
Groet ook de maagd Agnes, uw zuster, en al uw medezusters in Christus, Amen.’
Laat deze brief ons enigszins opgeblazen in de oren klinken,
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dan nog blijft hij revelerend genoeg voor de innerlijke gesteltenis van een hoogst
merkwaardige man die, man van de wereld en man van God, zoals wij hem noemden,
zijn bittere gespletenheid erin blootlegt aan een vrouw voor wie hij - verzekerd zijnde,
dat haar bidden en haar tranen bij de Allerhoogste alles vermogen - met zijn hart op
voorhand reeds capituleert, terwijl hij haar met zijn geest zal blijven bestoken. Als
bisschop van Ostia en kardinaal der Kerk zou hij van dan af, zowel voor zijn
persoonlijk leven als voor het leven der Kerk, grote dingen van de abdis van San
Damiano blijven verwachten en in al zijn moeilijkheden - en dat waren er zeer vele
en zware - tot haar zijn toevlucht nemen.
Ook wanneer hij als Gregorius IX de Stoel van Petrus beklommen heeft, zal hij
gaarne blijven aankloppen aan Clara's deur. Doch wat wij reeds eerder van Ugolino
schreven, dient hier nogmaals vermeld te worden: gelovend in Clara en in San
Damiano, gelooft hij niet in hun ideaal. En gezien de dingen die hij - en niet het minst
in de onmiddellijke nabijheid van Franciscus - zich zag afspelen, kan men de
weloverwogen, menskundige Ugolino niet eens helemaal ongelijk geven. In ieder
geval heeft hij tijd en gelegenheid gekregen, zich te vleien met de voldoening, met
zijn koele, goed doordachte en ongemeen strenge reglementatie, de orde der Arme
Vrouwen onder de jurisdictiemacht van de paus geplaatst, de gemoederen voorlopig
min of meer gepacificeerd en daarmee zijn voornaamste bedoelingen bereikt te
hebben.
Een vraag die zich hier stelt is deze: wie of wat de kardinaal tot die ongewone
gestrengheid, welke zijn regel kenmerkt, geïnspireerd kan hebben. De antwoorden,
die de geschiedschrijvers hier op geven, lopen nogal uiteen en hangen over het
algemeen samen met de opvattingen, welke men over Ugolino's karakter er op
nahoudt. Kleinzielige ijdelheid noch mateloze eerzucht liggen, naar onze bescheiden
mening, in de lijn van zijn persoonlijkheid welke de zwakheden, die haar stellig
aankleefden, niet koesterde maar verachtte. Wij beweerden zelfs, dat hij nederig
genoeg was, de naam van ordestichter niet te ambiëren en kunnen het dan ook niet
eens zijn met wie zijn uiterste gestrengheid aan zijn eergierig streven menen
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te moeten wijten om aan de orde der Arme Vrouwen zijn eigen stempel - die zeker
geen stempel van uiterste gestrengheid was - op te drukken en de stichting daardoor
op zijn naam te brengen.
Even gratis van de hand gewezen als ze opgeworpen wordt, kan voorts de
veronderstelling worden, dat Ugolino met de eer is willen gaan strijken, de Kerk met
een tot dusver ongeëvenaard strenge orde verrijkt te hebben. Veel aannemelijker lijkt
het ons dat de kardinaal, die geen bewonderaar van de allergrootste armoede was,
aan de Arme Vrouwen in haar trek naar boete en versterving tegemoet is willen
komen door haar andere, meer doelmatige, middelen aan de hand te doen dan er in
het najagen van een, volgens hem, onbereikbaar ideaal gelegen waren. En hoogst
waarschijnlijk is het tenslotte dat Clara, in welke zin dan ook, de figuur is die achter
deze gestrengheid staat. De levendige indruk, die haar hoge levenshouding op de
voor zedelijke grootheid sterk ontvankelijke man, gemaakt heeft, blijkt in 1228 nog
bij hem door te werken, wanneer hij, als paus vanuit Perugia naar Assisië gekomen
voor de heiligverklaring van Franciscus, erop staat San Damiano en zijn standvastige
abdis te begroeten.
Alhoewel de vrome vrouwen daar onverstoord zijn voortgegaan langs het pad der
hoogste armoede naar de top der volmaaktheid te klimmen en er, sedert zijn laatste
bezoek, geen enkel teken van inzinking in haar moedige levensgang tot hem is
doorgedrongen, is hij, ten opzichte van haar grote motieven, nog verre van bekeerd.
Nog altijd met de beste bedoelingen jegens Clara en haar medezusters bezield en in
de hoop ditmaal de overhand te krijgen over de abdis, van wie hij verwacht, dat negen
jaren van volmaakte armoedepraktijk haar meer toeschietelijk gemaakt zullen hebben
voor zijn quiproquo's, doet hij, na schoorvoetend zijn terrein verkend te hebben, een
nieuwe aanval op haar versterkte slot. Haar op de ongunst der tijden wijzend stelt de
real-politiker, die Ugolino ook onder de tiara gebleven is, Clara edelmoedig een deel
van zijn eigen bezittingen in het vooruitzicht, waaruit zij voortaan zonder al te grote
bekommering voor het stoffelijke de - nu en dan inderdaad nijpende - nooddruft van
haar en haar dochters zou kunnen bestrijden.
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Diep in haar hart geschokt door het feit dat de man, die naar Assisië gekomen is om
haar serafijnse vader heilig te verklaren en daarmee diens ideaal te sanctionneren,
juist in deze omstandigheden een aanslag doet op haar trouw aan beiden, ziet Clara
hem verbaasd, verbluft en, als wij goed zien, een beetje bedroefd aan en zwijgt.
Daar hij vermoedt, dat zij het antwoord schuldig blijft, omdat haar geweten haar
parten speelt, voegt de paus haar toe: ‘Als het uw geloften zijn die u in de weg staan,
wel, daar kan ik u van ontslaan.’
Gregorius begrijpt het niet; maar het is, ondanks de beste motieven welke hem die
woorden ingeven, een slag in haar gelaat. Daarom buigt Clara het hoofd, vouwt de
handen in haar schoot en zegt dan met vastberaden stem: ‘Heilige Vader, ontsla mij
van mijn zonden; van de navolging van Onze Heer Jesus Christus wens ik allerminst
ontslagen te worden.’
Op zulk een antwoord is, op zijn beurt, de grote paus niet berekend; maar hij heeft
ziele-adel genoeg om zich er door verslagen te voelen.
Meteen zijn daarmee de rollen omgekeerd en het ogenblik benuttend, waarin haar
aanvaller zijn vorm zoekt te hervinden, maakt zij van haar voorsprong nu onverwijld
gebruik om hem verder volkomen onschadelijk te maken. Op de man af vraagt zij
hem, haar franciscaanse levenswijs door zijn autoriteit te willen dekken en het haar
door Innocentius III geschonken privilegie opnieuw te bekrachtigen.
Of Gregorius haar daarop onmiddellijk zijn toezegging gedaan heeft, vermeldt de
geschiedenis niet. Wel vermeldt zij, dat Clara reeds op de 17e September van datzelfde
jaar de bulle ontving, waarin de paus met eigen hand zijn nederlaag op de abdis van
San Damiano grootmoedig bezegeld had. Zich echter tot haar zienswijze bekeren en
zich met zijn geest aan het franciscaanse ideaal gewonnen geven, zou de
onverschrokken stedehouder van Christus, zoals wij verder nog zien zullen, tot zijn
dood toe niet. Wat echter zijn hart niet belette even lang voor Clara en San Damiano
te blijven slaan. ‘Gregorius, bisschop, dienaar der dienaren Gods,’ zo begint de bulle,
waarvan de tekst enkele jaren geleden, ingenaaid in een mouw van
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Clara's habijt, door gelukkige omstandigheden werd teruggevonden; en zij vervolgt:
‘Aan zijn geliefde dochters in de Heer, aan Clara en de andere dienstmaagden van
Christus die te zamen leven bij de kerk van San Damiano in Assisië, Heil en
Apostolische Zegen. Zoals iedereen weet, hebt gij, uit verlangen om alleen aan God
toe te behoren, afstand gedaan van iedere begeerte naar tijdelijke zaken. Daarom
hebt gij alles verkocht wat in uw bezit was en het weggeschonken aan de armen, met
het vaste voornemen nooit meer iets het uwe te noemen in algehele navolging van
Hem die voor ons arm werd en de Weg, de Waarheid en het Leven. Zelfs het gemis
van het noodzakelijke schrikt u daarvan niet af, daar de linkerhand van de hemelse
Bruidegom rust onder uw hoofd om u te ondersteunen tegen de zwakheid van uw
lichaam, dat gij door uw welgeordende liefde aan de wet van het verstand
onderworpen hebt. Hij, die de vogelen des hemels voedt en de leliën des velds kleedt,
zal het zeker ook u aan voedsel en kleding niet laten ontbreken, totdat Hij u de hemel
zal binnenvoeren en u in eeuwigheid dienen. Volgens uw verlangen keuren wij met
ons Apostolisch Gezag uw plan goed om in de allergrootste armoede te leven en
geven u door dit schrijven het voorrecht dat gij door niemand gedwongen kunt worden
bezittingen aan te nemen. Laat geen mens zich derhalve verstouten inbreuk te maken
op dit ons schrijven of er roekeloos tegenin te gaan. Zo iemand dit zou wagen, moet
hij weten, dat hij de toorn van de almachtige God en van zijn Apostelen Petrus en
Paulus belopen zal.’
‘Koningen en vorsten buigen zich voor de priesters,’ heeft dezelfde Gregorius
gezegd, die wij in dit schrijven voor een vrouw, klassiek symbool van zwakheid,
zien zwichten. Tot in 1238 zou het duren, voordat hij opnieuw door San Damiano
lastig gevallen zou worden. Want alhoewel de moeilijkheden ditmaal van over de
bergen en wel vanuit het barre Noorden kwamen, was het in eerste instantie San
Damiano dat ze hem berokkende in de persoon van Agnes van Praag, die haar klooster
op de leest van dat van Clara zocht te schoeien en daarom bij hem een verzoekschrift
om eenzelfde privilegie had ingediend.
Een oud man was de grote Gregorius toen al geworden, gebogen door de jaren
doch nog allerminst door hen ge-
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broken; een, die de hoop niet opgaf het Schip van Petrus met vaste hand door de
stormen te sturen en die, in zijn onverzoenlijke en afmattende strijd tegen Frederik
II, wiens ondankbare renegatie en anti-kerkelijke politiek hem mateloos prikkelden,
het hoofd fier boven water hield.
Maar wat behoefde deze Agnes van Praag, deze vorstelijke vrouw en geliefde
dochter, nu nog méér aan leidraad en middelen voor haar ziel en zaligheid dan zijn
regel, die het vanaf 1219 en dus bijna twintig jaar lang, volgens hem uitstekend
gedaan had? En wanneer honderden van de besten het zolang ermee gesteld hadden,
waarom zij niet? IJdelheid was het niet, die in die vragen lag opgesloten; doch een
zekere geprikkeldheid had ze hem stellig ingegeven, naast redelijk en zedelijk inzicht
in zaken waarin hij meer dan wie ook bevoegd was. Was de ascese, die hij in zijn
voorschriften verwerkt had, niet strenger dan die van welke andere orde ook; niet
strenger dan Franciscus er voor zijn broeders en zusters ooit een gedroomd had?
‘Maar,’ zo zou iemand, die het aanzien van een Clara bij hem genoot, de verongelijkte
man kunnen toevoegen, ‘uw regel is koud als een winterlandschap, zonder belofte
van bloemen zelfs onder zijn harde korst; de franciscaanse mildheid en openheid en
de tedere eerbied voor alle leven zijn er vreemd aan en de ware en volmaakte vreugde
en de vrijheid der kinderen Gods, zoekt men er eveneens tevergeefs.’
‘En toch heeft Franciscus zelf hem aanvaard!’ zou de grote Gregorius, met al het
vuur dat nog in hem gloeit, daarop in het geding kunnen brengen.
‘Echter noodgedwongen, omdat hij geen andere uitweg uit de impasse zag,’ zou
iemand met de argeloze vrijmoedigheid van een Clara, hem daarop bescheiden in de
rede kunnen vallen. ‘En omdat hij bij gebrek aan de nodige canonieke bevoegdheid
over zusters niet anders kon.’
‘Maar Clara zèlf dan,’ zou de Stedehouder van Christus - stel dat hij zich tot zulk
een discussie over een voor hem uitgemaakte zaak zou laten verleiden - als troef
kunnen uitspelen: ‘zijn Clara en haar zusters niet op deze mijn regel geprofest en
hebben ze hem sedertdien niet op lofwaardige wijze onderhouden?’
‘Heilige Vader,’ zou iemand, een koningsdochter bijvoor-
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beeld, de man wiens tiara alreeds gevaarlijk naar achter begint te hellen, de
wedervraag kunnen stellen, ‘Heilige Vader, bent u vergeten of misschien bij toeval
onkundig gebleven van wat Clara, ondanks het privilegie dat gij voor haar bekrachtigd
hebt, is blijven noemen ‘het grote leed?’ ‘Het grote leed?’ zou dan op zijn beurt weer
de oude man met diepe voorhoofdfrons kunnen vragen....
En de koningsdochter, noem haar Agnes van Praag, zou hem uit de droom kunnen
helpen en antwoorden: ‘Uw regel!’
Doch de enigszins onthutste man zou weer met vragen kunnen doorgaan; haar met
grote grijze adelaarsogen kunnen aanzien en zeggen: ‘Wat ontbreekt dan eraan?’
En alles samenvattend: zijn tweeslachtigheid, zijn kilheid, zijn hardheid, zijn
ontoereikendheid, zijn fabrieksmatigheid, zou het antwoord van de koningsdochter
kunnen luiden: ‘Het hart van Franciscus en Clara!’
En na dit antwoord vernomen te hebben, kon de verongelijkte Ugolino wel eens
het gekroonde hoofd hebben geschud en, eens te meer verbitterd door 's werelds
loon, naar zijn studievertrek zijn gegaan. Daar zal hij, aan zijn schrijftafel neergezeten,
het zware hoofd in de hand, na indringend zijn verleden als kardinaal-protector en
zijn geweten geraadpleegd te hebben, langzaam zijn hand hebben uitgestoken naar
de veder, haar in de inkt gedoopt hebben en, met grote gebroken letters op perkament,
zijn antwoord aan Agnes geschreven hebben: ‘Kind van zegening en genade.... door
de prior van het hospitaal hebt gij ons, onder uw zegel, een regel laten aanbieden,
samengesteld uit de Formula vitae van de heilige Franciscus en uit enkele
hoofdstukken welke in de regel van de orde van San Damiano staan en ons laten
vragen die regel goed te keuren. Wij zijn echter bij ons verstand te rade gegaan en
menen daarom - en wij hebben meer dan één reden daarvoor - u niet terwille te
kunnen zijn.... Wij verzoeken u daarom dringend, om al datgene, wat u door een
zeker iemand, met wel veel ijver maar niet veel inzicht, is voorgehouden, te laten
rusten en de regel, zoals hij daar ligt, trouw te onderhouden en door uw zusters te
doen onderhouden.’
Daarmee schijnt Agnes van Praag, althans wat haar geweten
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betreft, gerustgesteld te zijn geweest en verder haar hoofd in de schoot te hebben
gelegd.
Hoe deze Agnes het met onbezwaard gemoed gegeven advies van de abdis van
San Damiano: ‘Houd u aan de raad van onze vereerde vader en broeder Elias en geef
geen acht op die van anderen,’ met het ‘dringend verzoek’ van de paus heeft weten
te verzoenen, blijft inmiddels alweer een vraag, waarop de geschiedenis ons het
antwoord alsnog schuldig blijft.
Tussen deze en nog vele andere pogingen door om voor de orde der Arme Vrouwen
haar juiste, aan de bedoelingen van haar stichter zo zuiver mogelijk beantwoordende,
vorm te vinden, gaat in San Damiano het leven in rustige regelmaat verder.
Wanneer zijn uitmuntende abdis met haar advies aan haar vriendin Agnes, door
de regel van Ugolino een dikke streept trekt - want daar komt het tenslotte op neer
- dan wil dat niet zeggen, dat zij niet nederig en wijs genoeg is om van het deugdelijke,
dat zij in die regel vindt, dankbaar partij te trekken en het later in haar eigen regel
over te nemen.
Het ene voorschrift temperend en het andere weer verscherpend, doch immer de
eigen franciscaanse elasticiteit betrachtend, is zij voortdurend erop bedacht naar de
geest van de heilige stichter te handelen en het oneigene van San Damiano verwijderd
te houden.
Alhoewel gestorven, leeft haar serafijnse vader - zo mogelijk nu meer nog dan
ooit - in haar midden voort. Dertig jaren na zijn dood nog, heet hij ‘onze zuil, onze
enige troost naast God en onze steun’; wordt hij, door zijn eerstgeborene naar de
geest, herdacht als stichter, planter en helper en laat zij in haar geschriften geen
enkele gelegenheid voorbij gaan om hem voor zijn vaderlijke liefde en zorgzaamheid
te danken.
Naast haar strijd voor de allergrootste Armoede, weet zij, door het privilegie van
exemptie rechtstreeks onder de Heilige Stoel geplaatst, deze te bewegen de geestelijke
verzorging der Arme Vrouwen blijvend door de minderbroeders te laten behartigen
en vindt iedere poging, tussen de twee uit één stam gesproten franciscaanse takken
een wig te drijven, in haar een geduchte tegenstandster.
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Alles wat haar aan haar geestelijke vader herinnert is haar dierbaar en dit vooral,
waar zij haar herinneringen belichaamd vindt in zijn eerste en meest getrouwe
gezellen: in broeder Leone, klein schaapke Gods, die biechtvader en secretaris van
Franciscus was en getuige van zijn Thabor; in broeder Ginepro, de man met het
nieuws van God en in broeder Angelo van Rieti - drie zuivere, fijne en invrome
mannen, die haar ook bij haar sterven zouden bijstaan en van wie Leone en Angelo
nog een aandeel aan haar heiligverklaring mochten hebben.
Wie echter enige verbazing wekt in dit gezelschap en de meest vertrouwde kring
van Clara - een verbazing, welke de geschiedenis, hoe loffelijk zij zich ervoor inspant,
grote moeite zal hebben uit de weg te ruimen - is broeder Elias, de geniale, maar in
vele dingen duistere Vicarius-generaal en practisch eerste opvolger van Franciscus
in het bestuur van de minderbroedersorde: een man die, wanneer wij hem goed zien,
slechts twee kansen gekregen had: of een andere Franciscus of diens tegendeel te
worden. Dat hij de laatste kans benut heeft, is zijn tragiek, voor het aanschijn der
eeuwen versteend in de grootste schepping der italiaanse gothiek: de san Francisco
op de helleheuvel te Assisië.
Gregorius IX was in 1241 gestorven en toen, na het kort en weinig luisterrijk
pontificaat van Celestinus IV, de Stoel van Petrus bijna anderhalf jaar had ledig
gestaan, had Sinibald Fieschi, graaf van Lavagna, in 1243 als Innocentius IV, de
pauselijke troon beklommen. Genuees van geboorte, bezat deze man, die zich op een
wereldlijke troon evenzeer op zijn gemak gevoeld zou hebben als op de pauselijke,
datgene wat de bewoners van zijn stad - een haven- en handelsstad - van die van de
meeste andere italiaanse steden onderscheidt: een koele berekende natuur, een
nuchtere kijk op de vele problemen waarvoor hij zich in die hoogst bewogen tijden
gesteld zag en een scherp maar koud verstand, dat liever de begane grond hield dan
zich aan geestelijke experimenten en hoge bespiegelingen te wagen. Indien Clara en
de beide Agnessen - die van Monticelli en die van Praag - die, wat de geest betrof,
het innigst met San Damiano verbonden gebleven waren,
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nu gemeend hadden een bevorderaar van haar ideaal en een beschermer van haar
franciscaanse levenswijze in deze Innocentius te mogen begroeten, hoe deerlijk
hadden die heilige abdissen zich dan vergist!
Onder Gregorius IX reeds waren enkele van de overal verstrooide en soms ver
van elkander liggende nederzettingen van Arme Vrouwen, de Heilige Stoel reeds
meer en meer zorgen gaan baren. De meeste van deze kloosters immers waren van
den beginne af niet in die strenge opvattingen van de Armoede, welke er in San
Damiano, hun moederklooster, heersten, opgevoed en waren zich gaandeweg met
bezittingen, welke hun door schenking of anderszins in de schoot waren komen
vallen, in mindere of meerdere mate gaan verrijken.
De minderbroeders, aan wie, naast de geestelijke verzorging der zusters, nu ook
nog, als aan rentmeesters, het beheer dier bezititngen was opgedragen, hadden niet
nagelaten alarm te slaan en te rapporteren hoe scheef de zaken eigenlijk liepen.
Met en door de bezitsvorming, welke de abdissen weliswaar door de geldende
regel was toegestaan doch rechtstreeks tegen de oorspronkelijke bedoelingen indruiste,
waren er alom in de kloostergemeenschappen zoveel uitzonderingen, verslappingen
en misbruiken ingeslopen, dat de geldende regel - die van Ugolino derhalve - er
nagenoeg zijn betekenis verloren had. Van het franciscaans element, dat hij erin
verwerkt had, was vanzelfsprekend geen zweem meer overgebleven. Zich haast
uitsluitend tot de uiterlijke vormen van het kloosterleven bepalend, waren de innerlijke
drijfveren van dat leven over het hoofd gezien en miste de regel, bij al de gestrengheid
van zijn statuten, juist datgene wat de religieuze begeestering in de zielen kon
opwekken en levendig houden en de uiterlijke discipline van binnenuit voeden. Hij
was een lichaam zonder ziel en uit dat met veel vakmanschap in elkaar gezet maar
levenloos organisme, was het dat, erger nog dan voorheen, allerhande onzekerheden
en ongelijkheden en eindeloze verwarring opnieuw geboren waren.
Dat al die narigheden in eerste instantie hun voedingsbodem vonden in de
tweeslachtigheid, welke Ugolino zijn regel als een erfzonde had meegegeven toen
hij, de regel
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van Benedictus in hoofdlijnen volgend, tevens voorschreef dat de formula vitae van
Franciscus, met de in San Damiano in ere zijnde gebruiken, onderhouden diende te
worden - een kind kon het zien. En wanneer de curie deze tweeslachtigheid dan nog
in de hand werkt en, alnaar het van pas komt, nu eens de regel van Benedictus ten
koste van het franciscanisme urgeert en hem dan weer een louter formeel iets noemt:
een middel slechts om aan de bekende bepaling van het lateraans concilie tegemoet
te komen en geldige geloften te kunnen afleggen, is het duidelijk dat zulk een
manoeuvreren de toestand nog verslechteren moest en dat Rome zelf tenslotte van
dat manoeuvreren de tol te betalen kreeg.
Met eigen ogen heeft Gregorius IX de fatale uitwerkselen van zijn wetgeving nog
rijkelijk kunnen gadeslaan.
In 1241, het jaar van zijn dood, moest hij vrouwen met kerkelijke straffen
bedreigen, die zich als leden van de orde van San Damiano uitgaven en op eigen
gelegenheid met soms zeer onheilige doeleinden over het land zwierven. Niet enkel
waren er kloostergemeenschappen die op eigen wieken waren gaan drijven, ook de
afzonderlijke leden ervan waren op drift geslagen en verduisterden met hun schaduwen
de glans en het aanzien die anderen zich door haar heilig leven in de ogen der wereld
verworven hadden. In 1246 bedreigde Innocentius IV op zijn beurt de nonnen uit het
klooster van Pampeluna ‘die meer op route dan in haar klooster waren’ met
excommunicatie en in 1250 volgden waarschuwingen aan avonturiersters uit
Lombardije, uit de Marken en de Romagna die in de gaten liepen en over wie men
schande riep.
De poging, door Innocentius IV ondernomen, om een religieuze wetgeving die
zulke wrange vruchten voortbracht nieuw leven in te blazen, alleen maar door haar,
in 1245, voor alle Arme Vrouwen plechtig verplichtend te stellen, moest op voorhand
reeds tot mislukking gedoemd zijn en was het dan ook, en dat blijkbaar zeer tegen
de verwachtingen van Innocentius in. Zijn in 1243 gedane en in 1244 herhaalde
beroep op de heilige Franciscus ‘die de regel aanvaard had,’ slaat Clara evenmin uit
het lood als dat van Ugolino haar dat gedaan had die, omdat hij met de abdis van
San Damiano op dat punt niet tot een
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vergelijk was kunnen komen vermoedelijk, iedere nadere bepaling van de plaats en
de betekenis, welke de Armoede in het leven der Clarissen moest innemen, uit zijn
regel geschrapt had.
Of en in hoeverre Clara dit verzuim in de hand gewerkt of zelfs als voorwaarde
gesteld heeft om de abdissen, die het ideaal der allergrootste armoede wensten hoog
te houden, de vrije hand te laten, is een vraag die naar alle waarschijnlijkheid
bevestigend beantwoord moet worden. Het zou dan een bewijs zijn, dat de
standvastigste verdedigster van Franciscus' wezensgoederen, van twee kwaden het
minste kiezend, zelfs voor een diplomatieke kunstgreep niet is teruggeschrokken.
Meer nog dan de verwarring die er vóór 1219 heerste, moet de verwording, waarvan
de tweede orde een speelbal geworden was, haar verdriet hebben gedaan.
Met angst en bezorgdheid heeft zij, vanuit de verborgenheid van San Damiano,
waar het hart der orde desondanks met vertrouwen bleef kloppen, het wassen gevolgd
van ‘het grote leed’ dat de edelste bedoelingen van haar serafijnse vader te schande
maakte.
De noodtoestand, waarin Rome naliet doelmatiger en effectiever dan door
strafmaatregelen in te grijpen en de steeds dringender wordende noodzakelijkheid,
om aan al de uit de statuten van Ugolino geboren ellenden een einde te maken, zullen
Clara ertoe gebracht hebben een project van een eigen regel op schrift te stellen. Dit
moet haar des te gemakkelijker van de hand zijn gegaan, omdat zij slechts redactie
te geven had aan de, door een langjarige praktijk beproefde, levenswijze van San
Damiano.
En wie zegt ons of zulk een redactie tegen het einde van haar leven niet reeds
nagenoeg pasklaar voor haar lag? Zo goed als zeker immers is het, dat Clara ervoor
gezorgd zal hebben, aan haar opvolgster - en mogelijk ook aan andere abdissen,
onder wie die van Praag en Monticelli - een geschreven leidraad na te laten met, als
sluitstuk dan van alles, haar testament.
Innocentius IV evenwel is met zijn pogingen om de orde der Arme Vrouwen te
regulariseren nog lang niet ten einde. Ondanks de straffe maatregelen die er genomen
waren, bleef haar toestand in zijn geheel hem kopzorgen baren;
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want de klachten, die er van overal over een onbevredigende gang van zaken bij hem
binnenkwamen, waren niet van de lucht. Op grond van het eindelijk duidelijk aan
het licht getreden feit dat Ugolino's regel de gemoederen in twijfel en de
eensgezindheid in gevaar bracht, greep de paus op 6 Augustus 1245 met een eigen
regel in de bedroevende gang van zaken in.
‘Ter geruststelling der gewetens en ter bevordering van de eenheid in de discipline’
gegeven, was hij echter in wezen niets anders dan die van Ugolino in een mildere
vorm en als zodanig evenmin in staat zijn doelstellingen te helpen verwezenlijken.
Zo mogelijk nog meer dan zijn voorganger, zette hij de deur open voor allerlei
innerlijke ongemakken en beroerten; en waar Ugolino de bezitsvorming der kloosters
in het midden en daarmee aan de willekeur van allen overgelaten had, - men weet
waarom - stond Innocentius de Arme Vrouwen met evenveel woorden toe
gemeenschappelijk eigendom te bezitten en zich roerende en onroerende goederen
te verwerven. Door, met deze clausule, zijn zegel aan de in het merendeel der kloosters
ingeburgerde gebruiken te hechten, verbande de paus het ideaal der evangelische
armoede feitelijk naar het rijk der illusies en tastte hij, ofschoon hij zich - ad
captandam benevolentiam - in de inleiding op zijn statuten nog wel op de Poverello
beroepen had, officieel diens geest in zijn diepste wezen en diens tweede orde in
haar wortel aan. Hoeveel teleurstelling en leed dit madonna Clara en de aan de
levenswijze van San Damiano getrouwe zusters en abdissen berokkend moet hebben,
laat zich gemakkelijk beseffen. De in 1250, drie jaar voor haar sterven, door
Innocentius IV afgegeven verklaring ‘dat geen enkele zuster genoodzaakt was zijn
regel te volgen,’ zal dan ook voor haar niets méér geweest zijn dan een druppel
balsem op de wonde.
In alle stilte evenwel had de door versterving en boete dodelijk verzwakte abdis
zich, zoals wij zagen, aan het werk gezet en de stabiliteit van San Damiano na haar
dood verzekerend, bewust of onbewust, - dat laten wij in het midden - het lot van
Franciscus' tweede orde zelf in handen genomen. Haar kardinaal-protector Reginaldo,
bisschop van Ostia en neef van Gregorius IX, die van zijn
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machtige oom de grote verering voor de abdis van San Damiano geërfd had en haar
ten zeerste was toegedaan, legde, wat zijn formulering aanging, de laatste hand aan
het werk dat, als de regel der heilige Clara, tot ons gekomen is.
Aan deze vrome bewonderaar van haar leven ook dankte Clara, kort voor haar
dood, het geluk, haar regel door Innocentius IV, nadat deze de zijne herroepen had,
te zien goedgekeurd.
In 1253 was de kardinaal in het gevolg van de paus uit Lyon in Perugia, waar het
pauselijk hof in die tijd verblijf hield, terug gekeerd. Enige dagen later had Reginaldo
zich naar San Damiano begeven en op de 16e September van datzelfde jaar reeds
was in een brief aan zijn ‘in Christus beminde moeder en dochter madonna Clara’
de kerkelijke goedkeuring van haar regel gevolgd.
Geheel en al tevreden echter was de heilige abdis en wetgeefster met dit verheugend
resultaat nog niet. Om haar hoofd rustig te kunnen neerleggen, moest zij eerst nog
het dierbaarste patrimonium van haar serafijnse vader volkomen veilig weten en
wenste zij daarom vurig haar regel door een bulle officieel en plechtig bekrachtigd
te zien. Op de 9e Augustus 1253, twee dagen voor haar zalige dood, wordt haar
laatste wens vervuld en wordt door de bulle ‘Solet Annuere,’ welke in haar origineel
in het Santa Chiara-klooster te Assisië bewaard wordt, het leven, de strijd, het leed
en de vreugde der heilige abdis bekroond. Van de formula vitae van Franciscus
uitgaande, heeft zij als schema van haar regel die der minderbroeders van 1223
genomen en ook daarmee duidelijk de innige saamhorigheid der beide franciscaanse
takken benadrukt: een idee die haar, naast het privilegie der bezitloosheid, bizonder
dierbaar was en waarvoor wij haar reeds meer dan eens op de bres zagen staan.
Heel haar wezen straalt ons uit haar wetgeving als uit een spiegel tegen; zij schreef
er haar eigen leven mee. Na al die jaren staat het beeld van Franciscus haar nog helder
voor ogen en de burchtvrouwe der heilige Armoede komt pas goed op dreef als zij
over die grote Liefde van de Poverello te spreken komt: moederlijk warm, waar zij
haar zusters vermaant en smeekt om ‘ter liefde van het aller-
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heiligste en allerliefste Kindje dat, in armoedige windselen gewikkeld, in een kribbe
werd neergelegd en ter liefde van zijn allerzaligste Moeder, altijd armoedige kleren
te dragen,’ en op de plechtige bezwerende toon van de geboren wetgeefster in de
passage waar zij zich, na de laatste wilsbeschikking van de Kleine Arme aangehaald
te hebben, aldus tot haar geestelijke nakomelingschap richt: ‘En zoals ik en mijn
zusters altijd zorg ervoor gedragen hebben om aan de heilige Armoede, welke wij
aan God de Heer en aan de heilige Franciscus beloofd hebben, vast te houden, zo
moeten ook de abdissen, die mij in dat ambt zullen opvolgen en ook alle zusters haar
tot de dood toe ongeschonden bewaren. Daarom zullen zij geen bezit aannemen,
geen eigendommen hebben, niet rechtstreeks en door zichzelf maar ook niet door
tussenkomst van anderen; ook niet datgene wat op redelijke wijze voor eigen bezit
kan doorgaan, tenzij zoveel grond als voor de vrije ligging van het klooster nodig is.
En die grond mag voor niets gebruikt worden dan als teeltplaats van hetgeen de
zusters tot onderhoud strekt.’
De heel haar leven door één grote Liefde bewogen ‘onnutte dienstmaagd van
Christus’ weet, dat waar de gedachten en daden door de liefde gedreven worden, de
voorschriften aangaande het vasten kort kunnen zijn. ‘De zusters zullen altijd vasten,’
schrijft zij. Elke dag zal derhalve een vastendag zijn; en haar regel vervolgt dan op
die milde menselijke toon, waardoor hij zich, ook wat het stilzwijgen en de andere
disciplinaire voorschriften aangaat, zo loffelijk van die van Ugolino - en van haar
eigen eerste en onverbiddelijke gestrengheid - distancieert: ‘Op het feest van Christus'
geboorte evenwel, op welke dag het ook valt, mogen de zusters twee maaltijden
houden.’ Voor jonge, zieke en zwakke zusters, zoals ook voor die in de buitendienst
zijn en voor tijden van voedselschaarste worden uitzonderingen gemaakt. Echter niet
zonder voorkennis der abdis. Vanaf de Completen tot de Terts van de volgende dag
moet door allen, behalve weer door de famulae die met de buitenwereld in verbinding
staan, het stilzwijgen in acht genomen worden. In de kapel, op de slaapzaal en in de
refter gedurende de maaltijden heerst altijddurend zwijgen. Ter verstrooiing der
zieken die Clara's oogappels
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zijn, mogen de zusters op de ziekenzaal altijd, doch met ingetogenheid, spreken en
overal waar het strikt nodig is mag men elkander immer fluisterend iets mededelen.
Vele van haar voorschriften herinneren aan die van Ugolino en Innocentius IV en
gaan tenslotte tot op de regel van Benedictus terug, doch waar de wetgeefster Clara
de abdis aanmaant de dienares van allen te zijn, waar zij de zusters opwekt tot liefde
en eendrachtigheid, tot godsdienstigheid en offervaardigheid, tot arbeid en volkomen
onderwerping en waar zij opkomt voor de vrijheid van ieders geweten, schrijft zij
uit de volheid van de overvloed waarmede het leven zelf en de genade haar geest en
gemoed verrijkt hebben. Geheel en al franciscaans is de zinsnede ‘dat ongeletterde
zusters niet naar geleerdheid moeten trachten,’ - de Poverello had haar immers zo
lang mogelijk buiten de deur trachten te houden - terwijl de paragrafen over de keuze
der abdis en over de opname van nieuwelingen, over de handenarbeid en over het
breviergebed, over de verplichtingen der oversten en over de deugden der zusters,
over de buitenzusters en de zielzorgers, over het kapittel en over de bezoekers, de
vorige regels ten dele aanvullen, ervan afwijken en nu en dan tegenspreken.
Zoals de aanhef van de pauselijke goedkeuringsbulle het aanduidt, was deze slechts
voor Clara en voor die van San Damiano in Assisië bestemd, doch verschillende
andere kloosters, waaronder die van Montecelli, Siena, Lucca, Sant' Angelo di Panzo
en Praag moeten, zeker wat de hoofdpunten betreft, reeds spoedig na Clara's dood
haar regel aangenomen hebben. Hij was, naast haar heiligverklaring die drie jaar
later volgde, de bekroning van haar gezegend leven en dit leven op zijn beurt weer
de beste proef op zijn som. Niet zonder reden dan ook gaven haar medezusters hem
haar als haar labarum mee in het graf.

Jacques Schreurs, Zuster Clara van Assisië

140

Hoofdstuk 7
De biddende Clara
Mijn God, ik dank U dat Gij mij geschapen hebt.
NU wij over Clara's gebedsleven schrijven gaan, komt een zwart-wit tekening van
Toorop ons voor de geest: die van de biddende non. Enkele pure lijnen, sterke doch
gevoelige contouren en een wit gelaat in de zwarte nacht van een kap.
Wat wij in de tekening zien is waarschijnlijk meer dan de kunstenaar bedoeld
heeft. Doch is dat niet het kenmerk van alle ware kunst, dat ze de toeschouwer ruimte
laat voor zijn eigen gedachten- en verbeeldingswereld? Zij roept voor onze
verbeelding de twee grote elkaar als dag en nacht afwisselende fasen op, waar de
biddende ziel doorheen trekt bij haar opgang naar God: woestijnen van dorheid en
kleine groene oasen van troost, de zich tot diepe innerlijke nachten samenpakkende
duisternissen, met aan hun periferie dan weer de moedgevende, bevrijdende
lichtspelingen en voortekenen van de dageraad.
Van die woestijnen van dorheid en duistere nachten der zinnen, waarvan de
beschrijvingen anders dikwijls zulk een grote plaats innemen in de levens der heiligen
en grote mystieken, schijnt er in het leven van zuster Clara nagenoeg geen sprake te
zijn geweest. Haar biografen maken althans geen bizondere melding ervan tenzij en dan nog terloops - op een paar plaatsen, waar de schaduw van de satan over haar
ziel komt vallen.
‘God reinigde de ziel van zijn trouwe bruid in de brandoven van het gebed,’ zo
schrijven zij, ‘en het was zijn welbehagen haar in zijn goedheid met de zoetheid van
zijn tegenwoordigheid te overstelpen.’ Heeft de Heilige Geest dan zijn bruid, die
evenwel uit ervaring wist, ‘dat één
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enkele lichtstraal voldoende is om een grote duisternis op te klaren,’ voor de schijnbaar
Godverlaten leegten en de sinistere doorgangen der bitterste loutering gespaard?
Alle wegen zijn Gods wegen, doch niet allemaal dezelfde. Al te vermetel zou het
echter zijn te beweren, dat de volmaakte volgelinge van de Gekruiste en van de
serafijnse Franciscus, ondanks de rustige sereniteit die er, als licht over een
sneeuwlandschap, over haar leven ligt, niet haar Hof van Olijven, niet haar rechthuis,
niet haar kruisweg en haar louteringsberg gekend zou hebben. Zij heeft die wel zeker
gekend en uit het voorafgaande werd ons ten dele reeds duidelijk in welke mate.
Het kruis stond in het hart van haar wezen. En het stond er niet als sieraad, niet
enkel als teken van verlossing en als leerschool of als wegwijzer voor anderen, doch
als pijn. Zoals Franciscus de stigmata in zijn lichaam, zo droeg de aan de wereld en
met Christus gekruisigde Clara die in haar ziel. Vanaf het begin van wat zij haar
bekering, haar inkeer tot God noemt, ging haar godsvrucht hevig uit naar Christus'
lijdende mensheid en heel haar groei naar de volmaaktheid wordt door haar diepe
deernis en haar deelneming aan Christus' passie gestimuleerd. Zoals alle eenvoudigen
en zuiveren van harte dacht zij in beelden en had slechts in zichzelf te staren om haar
Geliefde te zien bloed en water zweten.
Van zuster Philippa vernemen wij, dat Clara haar voor het religieuze leven won,
doordat zij haar met zulk een meeslepende kracht het lijden van de Godmens had
voorgehouden. Wonderbare stem in het klaaglied der mensheid waarvan onze
eenzaamheid zich niet weet te ontdoen, voedde zij de arme verwachtingen harer
dochters met hemelse zekerheden. ‘Op haar lippen bestorven,’ zo zingt Thomas van
Celano het hooglied van haar ziel, ‘lag de klacht over het lijden onzes Heren, welke
nu eens uit de heilige wonden de in myrrhe gedrenkte gevoelens put, dan weer de
zoete vreugden vlucht. De edele gloedwijn van de lijdende Heiland maakt haar
dronken en roept haar degene voor de geest, die de Liefde haar zo diep in het hart
heeft gedrukt. Aan de nieuwelingen leert zij met Christus te wenen en wat zij met
woorden voorhoudt, zet zij tegelijk in daden om... Onder de uren der heilige getijden
waren
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de Sext en de Noon haar het liefste en die bad zij met nog grotere devotie dan de
andere, om met de geslachtofferde Zaligmaker ook zichzelf te slachtofferen. Op een
keer dat zij in haar cel bad, sloeg de duivel haar op de wang, zodat het oog vol bloed
schoot en de wang vol tranen liep. Om zich zonder onderbreking aan de heerlijkheden
van de Gekruiste te goed te doen, bad zij heel dikwijls het gebed van 's Heren vijf
wonden. Ook leerde zij het Heilig-Kruisofficie dat Franciscus voor haar had opgesteld
en bad het dagelijks. Om haar lichaam droeg zij een koord met dertien knopen als
een verborgen gedachtenis aan de wonden van de Zaligmaker.’
Bestendig levend aan de voeten van het mirakuleuze kruis, waarvan de Godsspraak
ook zo diep in háár leven had ingegrepen, wierp zij zich 's avonds, als de andere
zusters reeds slapen waren, ervoor ter aarde om de gestorven Heiland in de geest te
bewenen. Een hoger gebed dan van zoveel tranen van liefde bestaat er wel niet! En
de dochter van de Kleine Arme, die zieke ogen had van het schreien, wist van geen
ophouden. De woorden van de Zaligmaker, dat men altijd moet bidden en nooit
ophouden, bevatten voor haar geen raadsels meer.
Dank zij haar levendige verbeelding kostte het haar geen moeite zich in de
verschillende fasen van Christus' lijden in te leven. Een bizondere bewogenheid
onderging haar ziel in de dagen van de Goede Week.
Op een Witte-Donderdagavond, op de dag dat Christus aan de zijnen bij het laatste
Avondmaal het grootste bewijs van zijn liefde gegeven had, sloot zuster Clara, van
smart en droefheid vervuld, zich op in haar cel om met haar Bruidegom in doodsstrijd
te gaan. Na geruime tijd overwogen te hebben hoe zachtmoedig het onschuldig Lam
Gods zich in de hof gevangen had laten nemen en door een gemene horde
mishandelen, verwonden en verguizen, werd haar ziel bij de woorden: ‘Mijn ziel is
bedroefd tot de dood toe,’ zo diep ontroerd, dat zij zich niet meer staande kon houden
en zich te bed moest leggen. Daar bleef zij, weggerukt, een nacht en een dag lang
onbeweeglijk liggen. De ogen strak op het schijnsel gericht, dat mat in haar cel
scheen, aanschouwde haar ziel de Gekruiste. Terwijl zij daar in extase neerlag, kwam
nu en dan zuster
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Philippa, van wie zij haar vertrouwde in zulke dingen gemaakt had, naar haar zien.
Want de bruid van de Gekruiste had haar keer op keer op het hart gedrukt: ‘Indien
gij merkt dat ik in God ben en niet meer in uw midden, kom dan tot mij, doch spreek
mij niet aan.’ Daarom was de goede Philippa maar af en aan blijven gaan om te zien
hoe het met haar stond.
Toen nu de nacht van Goede Vrijdag reeds aanbrak en zij Clara nog altijd in
geestverrukking vond, stak zij een kaars op en probeerde zij door het geven van
tekens de afwezige aan het gebod van haar serafijnse vader en van bisschop Guido,
onder wiens jurisdictie San Damiano toen nog stond, te herinneren: dat zij namelijk
geen enkele dag zonder eten voorbij mocht laten gaan. En zuster Clara, als uit een
diepe slaap ontwakend, vroeg haar, uit een andere wereld weergekeerd: ‘Kind, wat
moet daar die kaars? Is het nog nacht?’
‘Maar moeder,’ antwoordde zuster Philippa, ‘de nacht is reeds lang voorbij en een
nieuwe dag en een nieuwe nacht zijn alweer aangebroken!’
‘Gezegend, mijn lieve dochter, zij dan deze slaap, waarnaar ik zo lang heb uitgezien
en die mij nu door de hemel geschonken is! Maar,’ voegde de vrome slaapster
ootmoedig eraan toe: ‘wacht u ervoor zolang ik leef hierover met een woord te
reppen.’
Neen, de werking van God in zuster Clara's ziel, het liefderijk spel van zijn genade,
zou zo boeiend niet zijn als haar persoonlijkheid, bij al het licht van boven dat op
haar aanschijn getekend stond, ons niet zo menselijk na stond en daarom niet zo
aantrekkelijk was. Een enkel woord soms was reeds voldoende om haar aan haarzelf
te ontvoeren en haar in droefheid of vreugde onder te dompelen. De aanhef eens van
het Vidi aquam - ik zag het water uit de rechterzijde des tempels stromen - inspireerde
madre Chiara ertoe haar dochters een dag lang almaar met wijwater te besprenkelen
en hen met geestdrift op te wekken om toch altijd het allerheiligste water indachtig
te zijn dat uit de zijde van de gestorven Heiland vloeide. Zoals men een honingbij
van de ene bloem naar de andere vliegen zag en er begerig in onderduiken, zo
verdiepte zij zich gaarne in de wondmalen van Christus en het gebed
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tot de vijf wonden, dat zij dagelijks bad, was telkens weer nieuw op haar lippen:
Lof en eer aan U, Heer Jesus Christus, voor de allerheiligste wonde in uw
rechterhand. Terwille van die heilige wonde, vergeef mij alle zonden welke ik tegen
U heb begaan: door gedachten, door werken, door tekortkomingen in uw dienst,
door vermaak te scheppen in de verkeerde neigingen van mijn lichaam, in slapen en
waken. En terwille van uw eerbiedwaardig lijden, geef mij de genade om dikwijls
godvruchtig te denken aan uw allerheiligste dood en aan uw gezegende wonden en
met uw hulp, uit dankbaarheid jegens U, de versterving van mijn lichaam te kunnen
opdragen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Lof en eer aan U, Heer Jesus Christus, voor de allerheiligste wonde in uw linkerhand.
Terwille van die heilige wonde, heb medelijden met mij en wil in mij alles veranderen
wat aan U mishaagt. Geef dat ik mijn meest verbitterde vijanden mag overwinnen;
dat ik ze, gesterkt door uw kracht mag neerslaan. En terwille van uw allerheiligste
dood, bescherm mij tegen alle gevaren die mij zouden kunnen overvallen, in dit en
in het andere leven. En maak mij waardig uw heerlijkheid te mogen genieten in uw
Rijk. Amen.
Lof en eer aan U, allerzoetste Heer Jesus Christus, voor de allerheiligste wonde in
uw rechtervoet. Terwille van die heilige wonde, geef mij de genade om oprecht voor
mijn zonden te boeten. En terwille van uw allerheiligste dood, smeek ik U dringend,
mij bij dag en bij nacht in uw allerheiligste Wil te bewaren, mij in alle moeilijkheden
naar ziel en naar lichaam bij te staan, op de vreselijke oordeelsdag mijn ziel te
behouden in geloof en vertrouwen op uw barmhartigheid en haar binnen te leiden
in de eeuwige vreugde. Amen.
Lof en eer aan U, goede Heer Jesus Christus, voor de allerheiligste wonde in uw
linkervoet. Terwille van die heilige wonde, vraag ik U om kwijtschelding van alle
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straffen, opdat ik met uw hulp het vonnis der eeuwige verwerping mag ontgaan. Laat
mij op de dag van mijn sterven het sacrament van uw allerheiligste Lichaam en Bloed
ontvangen met een zuivere ziel en een rein lichaam; en laat mij gezalfd worden met
het heilig Oliesel ten eeuwigen leven. Amen.
Lof en eer aan U, genadige Heer Jesus Christus, voor de wonde in uw zijde.
Terwille van die heilige wonde en terwille van de allerheiligste goedertierenheid
van uw barmhartige liefde, welke Gij bij het doorsteken van uw zijde aan de
lansknecht Longinus en na hem aan ons allen bewezen hebt, bid ik U, lieve Jesus,
mij voor alle kwaad van verleden en toekomst te vrijwaren. Gij toch hebt mij in het
doopsel gereinigd van de erfzonde en nu weer door uw kostbaar Bloed, dat heden
over heel de aarde wordt opgedragen en genuttigd. Terwille van uw bittere dood,
geef mij een groot geloof, een vaste hoop en een volmaakte liefde, opdat ik U mag
liefhebben uit geheel mijn hart, uit geheel mijn ziel en uit al mijn krachten. Bevestig
mij in het doen van het goede en verleen mij de moed en standvastigheid in uw dienst,
zodat ik U volkomen welgevallig mag blijven ten einde toe. Amen.
Zoals het kruis en de heilige wondmalen van de Gekruiste, zo stond ook het kruisteken
in hoog aanzien bij zuster Clara. Ofschoon de kronieken er slechts enkele vermelden,
moet het vertrouwen dat zij in de kracht van het kruisteken stelde, door de hemel
met vele wonderen beloond zijn geworden. Niet enkel haar medezusters zegende zij
ermee gezond, doch ook zieken van buiten die in San Damiano om genezing kwamen
aankloppen.
‘Omdat Franciscus hare heiligheid kende en haar grote invloed bij God vereerde,’
zond ook hij zieken naar zuster Clara. De oude documenten verhalen onder andere
van een melaatse die nog slechts één grote wonde was en die gezond en wel van
onder haar zegenende hand opstond; van de krankzinnige fra Stephano, die zich, arm
dwaallicht dat hij was, genoeglijk te slapen gelegd had op de plaats voor het altaar
waar zuster Clara placht te bidden en na
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een tijdje genezen wakker werd; van een vrouw, een andere Maria Magdalena, die
helemaal vanuit Pisa naar San Damiano gekomen was, om zijn begenadigde abdis
te bedanken voor haar voorspraak waardoor zij van vijf boze geesten bevrijd was
geworden.
Illustratief in dit verband en tekenend tevens voor de grote verering welke Gregorius
IX de heilige abdis van San Damiano toedroeg, is het wonderverhaal uit de Fioretti,
dat ook in de Speculum Vitae werd opgenomen: Hoe de heilige Clara op last van de
paus broden zegende en er wonderbaar een kruis op drukte.
‘De heilige Clara, de verknochte leerlinge van het kruis en het kostbare plantje
van de heilige Franciscus,’ zo begint de vertelling, ‘was zó heilig dat niet alleen
bisschoppen en kardinalen, maar ook de paus zelf vurig verlangde haar te horen en
te zien en haar dikwijls persoonlijk bezocht. Zo begaf de paus zich eens naar het
klooster van de heilige Clara om haar, die een heiligdom was van de Heilige Geest,
over hemelse en goddelijke dingen te horen spreken.
Terwijl zij beiden zich geruime tijd over het heil van hun ziel en over de
verheerlijking van God onderhielden, liet de heilige Clara ondertussen op alle tafels
voor de zusters brood klaar zetten; want zij wilde die broden bewaren nadat Christus'
Stedehouder ze zou gezegend hebben. Toen dan hun hemelse samenspraak afgelopen
was, knielde de heilige Clara in diepe eerbied neer en bad de paus, dat hij de broden
zou willen zegenen. Doch de paus antwoordde: “Zeer getrouwe zuster Clara, ik wil
dat gìj die broden zegent en de zegen van Christus erover geeft, aan Wie gij u geheel
en al als een welgevallig offer hebt opgedragen.” Zij echter antwoordde:
“Allerheiligste Vader, verontschuldig mij, want ik zou ten zeerste erom te laken zijn
als ik, die maar een onbeduidende vrouw ben, de vermetelheid hebben zou, in de
tegenwoordigheid van Christus' Plaatsbekleder zulk een zegen uit te spreken.” En
de paus antwoordde: “Opdat dit u niet als vermetelheid zou aangerekend worden,
maar gij zelfs uw verdiensten ervan moogt hebben, geef ik u, krachtens de heilige
gehoorzaamheid, bevel over deze broden het kruisteken te maken en ze te zegenen
in de naam van onze Heer Jesus Christus.”
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Als dochter der gehoorzaamheid maakte zij toen het kruisteken over de broden en
gaf met de grootste godsvrucht over hen haar zegen. En o, wonder! Onmiddellijk
verscheen er een allerschoonst kruisteken op alle broden. En vele ervan werden met
grote devotie genuttigd en de andere werden om dit wonder voor later bewaard. En
de paus, die vol bewondering was voor dat wonderbare kruisteken door de bruid van
Christus gemaakt, bracht eerst dank aan God en gaf toen tot hare vertroosting zijn
zegen aan de heilige Clara.’
En de legende besluit: ‘In genoemd klooster verbleef ook Ortulana, de moeder
van de heilige Clara en haar zuster Agnes, allen vol van de Heilige Geest, met nog
vele andere heilige kloostervrouwen en bruiden van Christus. En de heilige Franciscus
zond veel zieken tot haar. En door de kracht van het kruis, dat zij van ganser harte
vereerden, werden allen genezen over wie zij het kruisteken maakten.’ Afgezien van
de historische onjuistheid, waaraan de legende zich hier schuldig maakt, door Clara's
zuster Agnes in San Damiano en haar moeder Ortulana nog in leven te laten zijn op
het tijdstip waarop zij het wonder localiseert, gaat vermoedelijk ook deze voorstelling
van zaken te ver, als zou God aan alle medezusters van Clara de macht gegeven
hebben, om zieken door de kracht van het heilig kruisteken te genezen. Dat die macht
evenwel aan Ortulana verleend moet zijn geweest, daarover laat de geschiedenis van
het zieke jongetje ons niet in twijfel, dat door Clara naar Ortulana werd doorgestuurd
en wiens wonderbare genezing de aanleiding tot een verrukkelijk twistgeding in
ootmoed en bescheidenheid werd tussen moeder en dochter.
Het spreekt wel vanzelf dat een ziel, meer door de gaven van de Heilige Geest
verrijkt dan door menselijk weten verlicht, dat een leermeesteres in de goddelijke
dingen als de abdis van San Damiano die iedere dag tot één lang christocentrisch
gebed, tot één godsdienstoefening wist te maken met als middelpunt de Gekruiste,
haar medezusters in dezelfde Liefde tot de heilige Eucharistie opvoedde, als waarvan
zij zelf brandde. Dezelfde liefdevolle deernis, die zij inriep met het ‘allerliefste
Kribbekind in zijn armzalige windsels,’ hield zij bij haar dochters, met
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zo mogelijk nóg moederlijker tederheid wakker, met het Lam Gods dat de zonden
der wereld wegneemt en haar aller, onder de armzalig menselijke sluiers van brood
en wijn verborgen Liefde met geloken ogen. Want met gans haar hart was zij dag en
nacht bij haar eucharistische Bruidegom en gedurende al de jaren van haar ziekte,
was zij Hem tot gezelschap en Hij haar grote troost. Vanuit haar bidcel hield zij de
blik op het tabernakel gericht; ‘als naar een hoekje van het paradijs,’ zeggen degenen
die er dagelijks de jaloerse getuigen van waren.
Niet in staat om, zoals haar serafijnse vader, met een bezem de kerken af te lopen
en schoon schip te maken met de vervuiling, die de duivel der verwaarlozing er
ophoopte - een duivel, die in het schone land van Franciscus en Clara helaas! nog
lang niet bezworen is en zich zelfs hier en daar met die der verveling blijkt te hebben
geassocieerd - waakte zij op hare wijze en tot op haar ziekbed toe, over de netheid
en reinheid der altaren, door met vaardige vingers corporalen en andere liturgische
benodigdheden te bereiden en daarmee behoeftige priesters en arme kerken te
bedenken.
Evenmin als in heroïsche liefde tot de Godmens, deed Clara in kinderlijke
aanhankelijkheid aan de Moedermaagd voor Franciscus onder. Aan Maria had zij
haar oratorium toegewijd en uit dezelfde gesteltenis waaruit in haar naaste omgeving
spoedig het Stabat Mater geboren zou worden, schreef zij aan de vlaamse non
Ermentrudis, abdis in Brugge: ‘Denk altijd aan de Moeder onder het Kruis.’
Met een heldere en reeds moderne kijk op Maria's plaats in het Verlossingsplan,
plaatst zij haar, in haar brieven aan Agnes van Praag, als schatmeesteres van Gods
onuitputtelijke rijkdommen in het hart van de christenheid, in het hart der Kerk:
‘Maria, de grootste bij God, omdat zij de kleinste wilde zijn; de Maagd en de Moeder
van de Oneindige.’
Clara's bidden was ademen in God, en een des te hartstochtelijker ademen naarmate
zij naar haar volkomenheid groeide en haar niet van het Al vervuld werd.
Als zij, stralend van geluk, zodat het haar medezusters verbaasde, met bidden
ophield, ‘blonk haar gelaat als van een die recht uit de hemel kwam.’
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De getuigen in haar canonisatieproces grijpen naar beelden van bloemen, sterren en
zonneschijn en naar allerlei toespelingen op haar naam, om de indruk weer te geven
die zuster Clara op zulke ogenblikken op haar maakte. Haar aanschijn lichtte klaarder
en schoner dan de zon, zeggen zij en al wat zij zeide was, zoals ook de adem van
haar mond, van een zoetheid die onuitsprekelijk was. ‘Waarlijk,’ roepen zij uit, ‘de
liefderijke en grootmoedige Heer Jesus vervulde zijn uitverkorene met zulk een glans,
dat zij wijd om zich heen het goddelijk licht deed stralen!’
Zuster Benvenuta van Perugia heeft boven de plaats waar Clara, de stralende, bad,
met eigen ogen een felstralende lichtschijn zien staan. ‘Eerst dacht zij aan een
natuurlijk vuur, maar in werkelijkheid was het de gloed der Liefde die in de harten
der heiligen brandt.’
Gedurende een preek van fra Philippo, de Lange, heeft Agnes di Oportulo een
glans als van veel sterren om Clara's hoofd zien schitteren en moest toen aan het
schriftwoord denken: ‘De Heilige Geest zal over u nederdalen.’ Ook zuster Francesca
heeft een stralenkrans om de in gebed verzonkene waargenomen.
Het was in 1250 omtrent de feestdag van de heilige Martinus - de edelmoedige
romeinse soldaat en man naar het hart van de middeleeuwer -, dat de priester de reeds
doodzieke abdis van San Damiano de heilige Teerspijs bracht. Na de communie zou
de zielsgelukkige Madre, sidderend en onder tranen gezegd hebben: ‘Heden heeft
de Almachtige een grote genade aan mij gedaan.’
Terwijl al haar medezusters het over haar uitzonderlijke bevoorrechtingen eens
zijn, laat de bevoorrechte zelf slechts eenmaal iets los van de visioenen en innerlijke
verlichtingen, waarmede de hemel haar uiterste edelmoedigheid beloond heeft. Van
God noch van iemand anders ook kreeg zij, zoals een Angelo de Foligno, een
Gertrudis de Grote en zoveel andere mystieken, de opdracht haar geestelijke
ervaringen in woorden voor het nageslacht vast te leggen. De koningsdochter hield
haar geheimen verborgen.
‘Clara, de naar het lichaam gestorvene, een vreemdelinge op deze aarde,’ vervolgt
de oude berichtgeving, ‘gaf zonder oponthoud haar ziel over aan gebed en meditatie.
Heel haar verlangen ging uit naar de hemel. Haar hart, dat in
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de dingen dezer aarde geen aard meer had, stond wijd open voor de dauw van Boven.
Door haar leven van onafgebroken boetedoening was haar geest zo zeer over haar
lichaam meester geworden, dat hij dikwijls zijn kerker ontvluchtte, om zich in God
te gaan verliezen.’
In God verloren, waakte zij tegelijk met hart en ziel over haar dochters van wie
geen van allen aan raad en daad ooit te kort kwam. Een grote, een ruime ziel was die
van madonna Clara, waarin haar eigen nood en die van heel de christenheid bad.
Op geen andere lippen ook passen beter dan op de hare de woorden van het gebed,
dat de grote pelgrim Franciscus op de drempels der kerken placht te bidden: ‘Wij
aanbidden U, Heer Jesus Christus, en loven U, hier en in alle kerken die er over de
gehele wereld zijn; en wij danken U, omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld
verlost hebt.’ Haar wereld was een wereld die geen horizonnen kende, met Christus
als Zon en Middelpunt van haar geestelijk heelal. ‘Onafgebroken waren haar blikken
op de Heer,’ gaat de oude berichtgeving voort; ‘dag noch nacht hield zij op tot Hem
te roepen.’
En God heeft met zegeningen en wonderen geantwoord. ‘In tijden van gevaar,’
vernemen wij, ‘namen alle zusters op Clara's voorbeeld en bevel haar toevlucht tot
het gebed.’ Laten wij hier rustig aan toevoegen: én tot Clara, in wier grote
zeggingskracht bij God zij een ongeschokt vertrouwen hadden.
Zo die Vrijdag in September van 1240, toen de Saracenen voor Assisië verschenen
en San Damiano daar open en onbeschermd als een til vol duiven ten prooi dreigde
te vallen aan hun niets ontziend geweld. Clara behoefde niet meer over zee te gaan
om de martelaarskroon te halen, de Muzelmannen waren tot haar gekomen en de
martelaarskronen lagen er voor het grijpen tot vlak voor haar deur. Als een
sprinkhanenplaag waren de witgemantelde krijgers op hun snelle rossen, brandend,
rovend, vernielend en schendend het dal van Spoleto binnengevallen en mannen,
vrouwen en kinderen zwichtten gelijkelijk onder hun verschrikkelijke sikkels. Steden
en dorpen moesten het ontgelden; burchten en kloosters werden met de grond gelijk
gemaakt; wijnbergen en olijfgaarden werden vernield
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en diegenen, die geen heenkomen gezocht hadden in de bergen, werden over de kling
gejaagd of prijsgegeven aan kerker, honger en schande.
Heel deze apocalyptische verschrikking en al deze rampen en euveldaden kwamen
tenslotte uit het onverbiddelijke brein van een keizer, die in 1194, in hetzelfde jaar
als Clara geboren, een bedenkelijke onsterfelijkheid oogstte vanwege zijn
onverzoenlijke strijd met de Kerk die hem - beschermeling van Innocentius III, die
de knaap van de straat had opgeraapt - nochtans als haar beschermer en verdediger
begroet had.
Deze siciliaanse Duitser, erger en gevaarlijker vijand van de Kerk dan welke
heidense keizer vóór hem geweest was; deze, vanwege zijn tergende euveldaden en
rechtsverkrachtingen geëxcommuniceerde en steeds weer door nieuwe banvloeken
getroffen afvallige; deze moderne vrijdenker met arabische ideeën en muzelmanse
manieren, had zich, om de ergernissen die hij gaf nog ergerniswekkender te maken,
met een goed gesoldijeerde, goed uitgeruste vrijbuitersschaar van huurlingen, een
soort palatijnse wacht, omgeven die, nabij Lacera afgezonderd, ieder ogenblik klaar
stond om op zijn wenken te vliegen en aan zijn willekeurige en rancuneuze doeleinden
te beantwoorden. Deze fantastische maar bandeloze bende, aan welke haar keizerlijke
broodheer Frederik bovendien de vrije hand gelaten had naar eigen wetten en
gebruiken te leven en te handelen, was het, die op die bewuste Vrijdag voor San
Damiano opdook en er vanzelfsprekend een onbeschrijfelijke schrik verwekte.
Want wat is weerlozer dan een een huis, alleen maar vol zwakke vrouwen én wat
angstwekkender dan een vijand, van wie zij erger te duchten hadden dan de dood!
Madonna Clara lag ziek te bed. En de kort tevoren gevallen excommunicatie van
haar vereerde vader en broeder Elias die, vanwege zijn verbittering om zijn binnen
de orde geleden nederlaag als vicarius-generaal der minderbroeders, de partij van
Frederik had gekozen tegen de paus - want zover was het, veertien jaren na Franciscus'
dood, met de als zijn Judas uitgekreten doch in zijn diepste wezen tragische man
reeds kunnen komen - zal haar toestand stellig niet bevorderd hebben. Ongebroken
echter
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was haar geest gebleven en van een hevige luciditeit, zoals toen zij - de ene vrouw
verdedigt haar land met het zwaard, de ander treedt de vijand tegemoet met een lelie
in de hand en een derde met de monstrans - tot aller verbazing, doch steunend op
haar Christus, het offensief nam en tot de aanval overging. Hoe ziek zij ook was
stelde zij zich aan het hoofd van haar schare en trok zij op, de saraceense
boogschutters, lansknechten en sabelzwaaiers tegemoet met alleen maar, tussen haar
en de vijand, haar enig wapen: de heilige eucharistie (in de in het ivoren kastje
ingekapselde zilveren pixis, die op heden nog in San Damiano als kostbaar reliekstuk
bewaard wordt) én haar gebed.
Met de ogen vol tranen en met die heilige aanmatiging, welke enkel grote zielen
zich tegenover de hemel mogen veroorloven, bad zij: ‘O, mijn God, past het U in de
handen der heidenen weerloos over te leveren uwe dienstmaagden, die ik met uwe
Liefde gevoed heb? Bewaak, bid ik U, Gijzelf deze maagden, die ìk niet bewaken
kan!’
Een kleine kinderstem moet haar toen getroost en gezegd hebben, dat haar gebed
verhoord was. Daarop begaf zij zich in gebed voor de stad ‘die de Heer zo bizonder
dierbaar was’; voor de stad ook van haar hart, die bovendien dag op dag aan San
Damiano ter liefde Gods het nodige leverde om van te kunnen leven. En ook op haar
smeken, Assisië te willen sparen voor de gesel van Frederik, kreeg zij een gunstig
antwoord.
Francesca en Illuminata, de zusters die de biddende Madre onderwijl ondersteunden,
hadden mede de hemelse stemmen gehoord, zoals zij onder ede getuigd hebben.
Geheel versterkt en vertroost heeft Clara zich toen met stralend gelaat naar haar
dochters, die zich om haar hadden gedrongen, gewend en gezegd: ‘Mijn kleintjes,
ik verbied u bang te zijn; want als de Heer met ons is, kunnen vijanden ons niets
maken. Hebt vertrouwen! Stelt u onder de hoede van Onze Heer Jesus Christus en
ik blijf u borg ervoor, dat niemand u letten zal; nu niet en nooit! En vallen de vijanden
aan: komt, volgt mij dan.’
En met het Allerheiligste door een minderbroeder voor haar uit gedragen, schreed
madonna Clara, gevolgd door haar dochters, de bende die tussen de olijven
aanstormde,
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tegemoet tot aan de deur van de refter. En ziet, wat de hemel gevallig was, gebeurde.
Zo indrukwekkend was de weerloze stoet die ten aanval kwam en zo groot de kracht
van Clara's gebed, dat de Saracenen in paniek de benen namen, alsof de dood zelf
hen op de hielen zat.
Het jaar daarop evenwel zouden Assisië en Perugia, die daar, tot nog toe weerbaar
en onaangetast, keizer Frederik achter hun muren en poorten hadden liggen tarten,
het als pausgezinde steden moeten ontgelden. Daarom was Vitalis van Aversa, een
der roemruchtigste en vermetelste keizerlijke legeroversten, met een sterk contingent
van met allerhande stedenbrekende wapens uitgeruste manschappen, tegen Assisië
uitgezonden en had deze, na ver in het rond alles, wat hij op zijn weg ontmoette, te
vuur en te zwaard verwoest en geplunderd te hebben, het beleg voor de stad geslagen
en gezworen niet eerder de aftocht te blazen, dan nadat hij haar op de knieën had.
Toen Clara de hopeloze toestand van haar stad vernam, waaruit de meesten bij het
aanstormen der keizerlijke horden de wijk genomen en elders een goed heenkomen
gezocht hadden - die dapperen! - werd zij tot tranen bewogen en greep een groot
medelijden haar aan. Aanstonds beval zij zuster Christina alle medezusters samen
te roepen om krijgsraad te houden.
En nadat Gods onoverwinnelijke legerschare zich in haar geheel in de eetzaal
vergaderd had, sprak haar aanvoerster aldus: ‘Gij weet het allen, mijn kinderen,
hoeveel wij aan de goede stad Assisië te danken hebben die zo lang reeds in ons
onderhoud voorziet. Laat ons daarom God vurig vragen, dat Hij haar beschermen
moge en sparen.’
De volgende morgen in alle vroegte, na de nacht in gebed te hebben doorgebracht
- want de geschiedschrijver schijnt dat te veronderstellen - riep zij haar kinderen
weer tot zich. Zij liet gewijde as aanbrengen, en vroeg dat allen het hoofd zouden
ontbloten en haar voorbeeld volgen. Daarop sloeg zij haar sluier terug en strooide
zij, zoals een ooggetuige in het canonisatieproces verklaart, met volle hand as over
haar hoofd dat zij apart daarvoor had laten scheren en daarna één voor één over de
hoofden der anderen. Dan liet zij hen allen naar de kapel gaan en nederig om hulp
smeken. Die dag ook vastten de zusters

Jacques Schreurs, Zuster Clara van Assisië

154
op water en brood en sommigen aten noch dronken. En God was de stad, waarin
slechts een kleine bezetting was achtergebleven, genadig. Want de volgende dag stak
plotseling een hevige storm op, die de tenten der belegeraars overhoop joeg en alles,
mensen en dingen, als radeloos door elkander deed dwarrelen. Met schrik en
verbijstering geslagen en als door een hogere hand gedwongen, gaf de veldheer
Vitalis de belegering op.
En van dan af genoot Assisië vrede. En allen namen als zeker aan dat zij hun
redding aan het gebed van madonna Clara te danken hadden. Daarom houdt Assisië
de datum van 22 Juni tot op deze dag in ere, zoals het ook - en méér nog - zijn edele
burgeres Clara in ere houdt, de biddende.
Tot lof en glorie van Jesus Christus.
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Hoofdstuk 8
De boetende Clara
‘HIER is het huis van de Armoede,’ staat er boven de ingang van San Damiano
geschreven: het Bethlehem, de wieg, de kribbe van alle minderbroeders, van welke
schakering ook; en van alle Arme Vrouwen en Clarissen.
Men raakt op dat opschrift niet uitgetuurd. En ook op dat stokoud gebouw en dat
stokoude kerkje niet.
En intussen trekken honderden en duizenden, allemaal even heilige armehalzen
en armoedzaaiers, mannen en vrouwen, aan de verbeelding voorbij en klinken verre,
maar allemaal even welbekende, allemaal even welluidende namen. De eeuwen zijn
hier stil blijven staan en zij staan hier allemaal even versteend en allemaal even
vriendelijk en grijs.
In de stilte rondom wiegen de wind en de zon in de bloeiende oleanders en
schommelen de olijven hun metaalachtige vracht. Gele en witte vlinders dansen om
de zwarte hoofddoek van de eeuwige bedelares, die te bidden zit op een steen en op
plompe schoenen komt een broeder de bergweg af tussen de krekels. Dit is San
Damiano en dit is Franciscus, de eeuwige broeder die de bergweg afkomt tussen de
krekels. En nog altijd loopt heel de wereld hem achterna: ‘Perchè a te? perchè a te?
perchè a te?’ En onverzadigd van weten, willen wij telkens opnieuw weer weten,
waarom de wereld zo gek is dat ze hem na blijft lopen en ons aan het antwoord
verzadigen. Hier is het: De heilige Franciscus verbleef in het klooster van Portiuncula
met broeder Masseo, die uitmuntte door de gave van het woord Gods en een natuurlijk
gezond verstand, waarom hij de voorliefde van de heilige Franciscus genoot. Op
zekere dag nu kwam deze terug uit het bos, waar hij
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gebeden had en bij de uitgang van het bos kwam broeder Masseo hem tegen, die te
weten wilde komen, hoe nederig de heilige Franciscus was en die hem daarom de
vraag stelde: ‘Hoe komt het toch? Hoe komt het toch? Hoe komt het toch?’
Daarop zegde de heilige Franciscus: ‘Wat zegt gij toch, broeder Masseo?’ Deze
zeide: ‘De hele wereld loopt u na en allen zoeken u te zien, te horen en te
gehoorzamen: gij zijt niet knap, gij zijt niet geleerd en een man van grote wijsheid
zijt gij ook niet en ook niet van adel... hoe komt het toch dat heel de wereld u naloopt?’
Toen de heilige Franciscus dit hoorde, werd zijn hart van vreugde vervuld en hij
keerde 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 wendde hij zich tot broeder Masseo en zei: ‘Wilt ge weten
hoe het komt? Wilt ge weten hoe het komt? Wilt ge weten en goed weten hoe dat
komt, dat de hele wereld mij naloopt? Wel, dat 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 verachtelijker
zondaar gezien dan mij; en om het wonderwerk te doen, dat Hij van plan is te
verrichten, zag Hij in de wereld geen minderwaardiger schepsel dan mij en juist
daarom heeft Hij me uitgekozen, want: het dwaze der wereld heeft God uitgekozen,
om de wijzen te beschamen en het onaanzienlijke en het verachtelijke en het zwakke
der wereld heeft God genomen, om de aanzienlijken en de groten en de sterken te
beschamen - opdat geen schepsel en geen vlees voor zijn aanschijn zou roemen,
maar, opdat hij die roemt, zou roemen in de Heer -, opdat aan God alleen de eer en
de glorie zou zijn in eeuwigheid...’
Dit is het antwoord, dat ons weten aangaande Franciscus' en Clara's
aantrekkelijkheid verzadigen kan en dat het andere antwoord aan ons natuurlijk
verstand op zijn eindeloos herhaald: Hoe komt het toch? includeert: dat alles komt
van de allerheiligste ogen van God, dat door die ogen alle dingen geordend worden
en in hun verband geplaatst en dat die allerheiligste ogen, in het drievuldig geheel
van
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schepping, verlossing en heiliging, aan San Damiano zijn plaats gewezen hebben als
huis van de Armoede bij uitstek en als grot van wedergeboorte voor toen en nu.
Wie echter nooit een blik in zijn refter geworpen heeft, met zijn laaghangend
donker gewelf, met zijn verweerde tafels en banken en met zijn adem van salpeter
en schimmel; wie nooit peinzend stil heeft gestaan bij de altijd bloeiende symbolische
lelie op de plaats waar zuster Clara zeven eeuwen geleden gezeten was en zich nimmer
verdiept heeft in deze voederbak der gebedelde brokken en beschimmelde korsten
waaraan mensen zich tot engelen aten, deed nimmer een poging om door te dringen
in de geheimen van dat huis en zeker in het geheim van zijn Armoede niet. Die eetzaal
is huiveringwekkend, alle geslachte dieren waren er onrein en tot zelfs op Kerstdag
toe heerste er, ofschoon Clara die dag als vastendag liet vervallen, Goede Vrijdag.
Sinds jaar en dag ligt hij verlaten in de schemer van zijn lage ramen en is hij een
bezienswaardigheid geworden, met de vochtige glans over zijn tafels en banken en
met zijn enig ‘sieraad’: een niet onverdienstelijke frescoschildering van de Gekruisigde
Zaligmaker.
Een reuk van aarde en vergankelijkheid stijgt uit de hobbelige vloer, maar voor
wie hier nog een greintje verbeelding bezit, schuifelt weldra, vanuit de donkere
achtergrond, het Verleden in een lange doodstille rei van oude en jonge gestalten
aan die zich, met de abdis in haar midden, één voor één rond de tafel der Armoede
scharen: Clara, de stralende; Ortulana, de hovenierster; Agnes, het lam; Benvenuta,
de welgekomene; Pacifica, de vreedzame; Illuminata, de verlichte; Amata, de geliefde;
Angeluccia, het engeltje - en hoe zij verder nog heten mogen.
Wie nu, gesteld dat zij nog antwoorden konden, zoals ons de lust zou bekruipen
die edelvrouwen op de rij af te vragen, wat zij hier zoeken kwamen - welk ánder
antwoord, denkt gij, dat zij dan geven zouden dan: ‘De allerheiligste ogen van God?’
Neen, dit heeft niets met zin voor romantiek of met literatuur te maken; maar aan
die ogen komt men, zeker in San Damiano, nergens voorbij.
Overigens is er niets en niemand die u in uw bespiegelingen
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stoort. Er zijn op dit uur nog geen toeristen welke de zaken, die hier tussen God en
de mensen verhandeld werden, in een handomdraai afdoen. Binnen en buiten is het
leven even stil gevallen als die hardstenen fontein daar, die geen water en als een
dag die geen adem meer heeft. Alleen de zwaluwen, die eeuwige metselaars met de
sonore bedrijvigheid van hun troffeltjes - alleen de zwaluwen bouwen hier voort.
Ginds, boven in Assisië, leven Clara's dochters biddend en boetend het leven verder
dat hier, zeven eeuwen geleden, slechts herinneringen achterliet; zelfs de overblijfselen
der overledenen verlieten er hun graven en volgden de levenden de bergweg op herinneringen aan een menselijk bestaan, dat een diabolische illusie, een perverse
heksendans en een verschrikkelijke parodie geweest zou zijn van wat het had kùnnen
wezen, als de harten van zoveel vrouwen zich slechts gevoed hadden aan een
herschenschim en de som van haar verwachtingen, haar hoop, geen andere grond
voor haar anker gevonden had dan het volmaakt zinledige.
Men mag daar niet aan denken! Maar men moet hier, of men wil of niet en in een
bijna cosmische bekommernis, aan al die anderen denken, die er wél een diabolische
illusie, een heksendans en een afschuwelijke parodie in zien of minstens voor San
Damiano als voor een onoplosbaar raadsel staan; aan al diegenen, voor wie God niet
bestaat; aan al die anderen voor wie Hij dood is en aan diegenen, voor wie Hij zijn
allerheiligste ogen gesloten houdt.
Dat is een vreemde wereld, vanuit San Damiano gezien, zoals ook San Damiano
een vreemde wereld in de ogen van die wereld is en het een vreemde ontroering wekt,
zich op zeker ogenblik hulpeloos tussen die twee werelden geplaatst te zien en zich
aan beide schatplichtig te weten. Het is een wondere wereld waarin wij leven en
waardoor wij tot onze laatste ademtocht door zijn onverzoenlijke tegenstellingen
geplaagd zullen worden. Roep, in de huiveringwekkende eetzaal van San Damiano,
de carnaval-achtige evocatie op aan een dier even huiveringwekkende eetgelagen
der wereld; zie hier die edelvrouwen in Armoe's livrei rond de tafel der Armoede
geschaard en daar die andere vrouwen in avondtoilet - zoals dat heet - rond de dissen
des overvloeds en zie hen allen leven en sterven
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en zeg ons, wàt gij aanvangt met al die uitersten, wáár gij u van al uw problemen
bevrijdt, als gij de allerheiligste ogen van God niet waren ziet, zowel over die ene
als over die andere wereld? God is Liefde, zeggen de schriften en zij staan er vol
van. Vol van liefdesverklaringen aan een Godgeschapen maar dolende mensheid.
Het Hooglied is niet om niet gezongen; de almachtige Duif blijft kirren in de rotsspleet
en uit de stilte van het laagland, waar de wederliefde gewekt wordt, klimt hier en
daar een helder antwoord, als een zuivere echo, terug naar de toppen der eeuwige
bergen.
San Damiano was zulk een antwoord.
En het was een til vol duiven, waar moeder Clara onverpoosd het keervers aanhief
op die hemelse psalmodie, door haar dochters eenstemmig herhaald.
Misken intussen de aard en de kracht van haar wederliefde niet. Clara's liefde was
geen gevoel alleen; dat zou hier duizendmaal aan zichzelf bezweken zijn. Clara's
liefde, vanaf de hoogste bergtoppen gevoed en, beter dan door granaatappelen, zoals
de bruid uit het Hooglied, gestut door haar deernis met de deerniswekkende toestand
waarin een deerniswekkende mensheid haar Beminde gebracht had, was zózeer een
eigenschap van haar wil, dat die wil niets anders meer was en niets anders meer
wilde, dan Liefde, - heroïsch brandende, zichzelf verterende Liefde. En in het hart
van die Liefde, in het brandpunt ervan, stónd, met Christus de Gekruiste, de Armoede,
zijn allermenselijkste gewaad: een verschijning, een realiteit, waarin de Een zich met
het andere vereenzelvigd scheen te hebben en de trouw aan de Ene zich van de trouw
aan het andere niet meer liet scheiden. Bij Clara tenminste niet! Haar trouw aan
beiden - een trouw, niet zo galant en hoofs, doch ruiger, onverzettelijker, mannelijker,
zouden wij durven zeggen, dan die van de mannelijke Poverello voor zijn Bruid ging tot haar uiterste consequenties, waarvan de hardvochtige geschiedenis op tafels
en banken geschreven staat in de meest huiveringwekkende (wij zijn aan dat adjectief
verknocht) en tegelijk meest bewonderenswaardige eetzaal die men zich maar denken
kan: document humain van de meest volslagen naaktheid des geestes, van de meest
radicale dood van de zinnen en van de meest onbloedige,
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maar daarom niet minder definitieve afslachting van het eigen vlees, het allerlaatste
kleed; al ging dat dan ook stuksgewijs in zijn werk.
Ziedaar de onverbiddelijke en verschrikkelijke logica van madonna Clara die,
waar Franciscus de Armoede tot bruid verkoos, de Armoede zelf wilde zijn!
Twee en veertig jaren lang heeft de bruid van de Gekruiste zich, dag in dag uit,
helpen sterven en daartoe alle middelen aangewend welke haar edelmoedige Liefde
en haar verlangen naar gelijkvormigheid met haar Bruidegom haar aan de hand deden.
En toch mogen wij niet zeggen, dat zij zichzelf de marteldood heeft toegediend; ruig
gezegd: dat zij zichzelf vermoord heeft. Slechts een uiterste van Liefde en een daaruit
geboren, tot passie geworden verlangen, niet allereerst naar de eeuwige beloning want ook als die haar niet in het vooruitzicht gesteld zou zijn geweest, zou zij tot de
dood toe hebben liefgehad - maar om aan de liefde van de Geliefde te beantwoorden
en zich in Hem te verliezen, kan Clara's boeteleven motiveren én rechtvaardigen. En
dan nog aarzelt het natuurlijk gezond verstand haar bij te vallen, omdat het hart nu
eenmaal zijn gronden en afgronden heeft, waar het verstand, dat meer door aardse
ogen tuurt, zich slechts moeilijk mee verzoent. Zoals die van alle grote zielen,
minnaars en minnaressen van de Gekruiste, ging ook Clara's deernis met de gemartelde
Godmens hand in hand met een levendige deernis met de lijdende mensheid. Zonder
haar alreeds een diep en helder besef van het Corpus Christi mysticum te willen
opdringen, dat een verworvenheid dezer laatste tijden is, zou het nochtans vermetel
zijn, haar dat, aan alle heiligen eigen, gevoel van heilig solidarisme te ontzeggen,
waardoor zij deel had aan het algemene leed der wereld en aan de noden en smarten
van heel het Godsrijk op aarde. Wel degelijk ook heeft de schone kans haar voor
ogen gestaan haar in Paulus' wonderbare heilseconomie geboden, om aan te vullen
wat er aan Christus' lijden ontbreekt: een kans, die zij met heel haar ziel door de
algehele slachtoffering van zichzelf heeft gegrepen.
En ziedaar dan ook, naast en als gevolg van de onverbiddelijke logica dezer vrouw,
die zo moederlijk kon zijn jegens anderen, het waarom van haar hardvochtigheid
waar het
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haar eigen persoon betrof: een vorm van miskenning en mishandeling, waartegen
haar geestelijke vader en haar bisschop zich genoodzaakt zagen te protesteren en
maatregelen te treffen.
Intussen pleit het voor dezen, dat zij Clara's motieven hoog genoeg aansloegen
om niet vanuit haar onschuld tegen haar te argumenteren.
Bovendien zou het, jegens een ziel als die van madonna Clara, een onkiesheid
geweest zijn haar voor te houden dat zij, menselijk zuiver en maagdelijk rein, niet
voor grove persoonlijke vergrijpen, zoals een Maria van Magdala, een Maria
Egyptiaca en een latere Margaretha van Cortona, aansprakelijk was. Zulk een
argumentatie zou haar in het diepst van haar wezen gekrenkt hebben en dat temeer
nog, omdat zij niets minder wenste dan op een kandelaar geplaatst en van de anderen,
de zondaars, afgezonderd te worden.
Want ook de zonden, die zij hadden kunnen bedrijven, bedrukken de heiligen.
Zoals ook die waartoe ze de mogelijkheden nog aanwezig weten in hun vlees.
‘Voorzichtig! Voorzichtig!’ riep immers Franciscus, ‘ik zou nog een vrouw kunnen
nemen en kinderen krijgen, een huis vol jongens en meisjes!’
Wreed jegens haar vlees: Clara's oudste hagiografen die zo veel dichter dan wij
nog bij de hardhandige woestijnvaders stonden en vertrouwd waren met de harde
ascese welke in hun tijd geldend was, schijnen hun pen boven het perkament te laten
uitdrogen als zij er aan toe zijn een kant van haar leven aan te raken, waarmee ze
blijkbaar verlegen zitten en waaraan ze nochtans niet zwijgend voorbij kunnen.
‘Het was misschien beter het in stilzwijgen te begraven,’ zegt Thomas van Celano;
want madre Chiara, povere donne di San Damiano, deed dingen die iemand een
rilling over het lichaam jagen. De zin voor waarheid, voor de gehele waarheid,
evenwel overwint het bij Thomas op de verschrikking en dan stapt hij in statige
volzinnen op zijn doel af. Niet dát is bij haar het buitengewone, dat zij een ruig kleed
en een arme, uit slechte stof vervaardigde mantel droeg die, al mocht hij het tengere
lichaam der edelvrouw bedekken, het niet verwarmde; niet dat zij geen
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schoenen droeg, of dat zij aanhoudend vastte en geen zacht bed kende: al haar
medezusters deden hetzelfde, wedijverden zelfs erin met Clara, die daarom dan ook
geen bizondere vermelding verdient. Heel anders wordt het echter, waar zij op haar
tenger lichaam, onder haar kleed verborgen, heimelijk een hemd van varkensvel
droeg met de borstels naar binnen! Naast dat varkensvellen hemd, had zij zich nog
een boetegordel van paardenhaar laten maken, dat zij met twee strikken zo strak om
haar lichaam trok, dat de scherpe knobbels ervan in het vlees drongen. Alhoewel het
heilig vuur, dat in haar brandde, aanstekelijk op haar edelmoedige dochters inwerkte,
wist de wijze Madre, die voor zichzelf geen maat kende, hoever ze ieder van deze
in boetedoening kon laten gaan.
Dat nam niet weg dat zij ter belering met de ene of de andere, die haar vurigheid
hoger opdreef dan haar krachten reikten, wel eens een waagstuk aanging en zichzelf
de proef op de som liet leveren.
Zo met die nog zeer jeugdige, nog pas ingetreden Agnes di Oportulo die, gloeiend
van onbezonnen ijver, op zekere keer bij madonna Clara kwam aankloppen om haar
paardenharen rok. In de zevende hemel sloop het kind ermee naar het celletje en
dacht de vogel der volmaaktheid nu reeds helemaal geschoten te hebben. Maar, o
wee, voor niet lang! Toen de paardenharen pas goed begonnen te prikken en de
knobbels te priemen en zij het van pijn dacht te besterven, gingen de ogen haar steeds
groter open. Agnes van Oportulo keek op haar neus en de haast, waarmee zij het
marteltuig terug bracht, was groter dan die waarmee zij het gehaald had.
Als getuige in het canonisatieproces bleek Agnes de begrijpende en tegelijk
veelzeggende glimlach, waarmee madre Chiara haar toen diep in de ziel gekeken
had, nog niet vergeten te zijn. Gelukkig maar, want verkwikkend is het ook voor
ons, de ernst die de heiligen van hun leven maakten soms door een lach doorbroken
te zien en een heilige van Clara's formaat nu en dan op wat zin voor humor te mogen
betrappen!
Humor en heiligheid kunnen het trouwens best met elkander vinden, omdat het
beide bloesemingen zijn van dezelfde veredelde stam.

Jacques Schreurs, Zuster Clara van Assisië

163
Voor wie het anders mocht menen, is de geschiedenis der heiligen dáár om hem uit
de droom te helpen.
Aanvankelijk sliep zuster Clara op de blote grond of op een bed van takkenbossen
met een steen of stuk hout als kussen. Toen zij reeds een hele tijd bezig was daarmee
haar gezondheid te knakken, greep Franciscus in en beval hij haar op een mat, met
een busseltje stro onder het hoofd, te slapen. Nog later, nadat zij zich, door haar niet
te temperen boetvaardigheid, een ernstige en langdurige ziekte op de hals gehaald
had, werd zij door haar geestelijke leidsman naar een strozak verwezen.
Dat zij het, na deze gedwongen ‘vertroetelingen’ van haar lichaam, nog naarstiger
in andere verstervingen ging zoeken, bleef door haar medezusters niet onopgemerkt.
Vóór haar ziekte, leefde zij gedurende de Advent en de grote Vasten op water en
brood; de Maandagen, Woensdagen en Vrijdagen uitgezonderd, waarop zij het
helemaal zonder voedsel stelde. In gewone tijden nam zij des Zondags een scheutje
wijn.
Het is moeilijk een heilige een maat aan te leggen en te beoordelen in hoeverre
Clara de deugd van voorzichtigheid met voeten heeft getreden. In ieder geval heeft
zij van haar heilige excessen het gelag betaald en de wetmatigheid van het
spreekwoord: dat de kruik zolang te water gaat tot ze breekt, pijnlijk genoeg
ondervonden.
Op zeker moment wist niemand meer waar zij van leefde; doch allen begrepen
het.
Zo zal zuster Amata zich wel tot tolk van allen gemaakt hebben, toen zij getuigde,
dat madonna Clara door engelen gespijsd en op de been gehouden werd. Wáár anders
immers dan bij de engelen - en dat is dan bij God - zou zuster Amata de oorzaak
gevonden hebben voor zoveel zielesterkte. Geen meer krachtdadiger spijs, voorwaar,
dan die waarmee de hemel óók de lichamen voedt en in stand houdt.
Met die spijs voorhanden en dan rijkelijk toebedeeld, kon vasten Clara's dagelijks
voedsel zijn en was geen tafel voor haar zo goed voorzien als die der allerheiligste
Armoede. Door dat voedsel in stand gehouden kon zij, om met Thomas van Celano
te spreken, met Vrouwe Armoede een verbond aangaan, met haar voor het leven
vriendschap
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sluiten en nergens zachter dan in haar ‘nestje’ rusten. Daarom kon zij met alle reden
van de rijkdom der Armoede spreken en van de allerhoogste toren der Armoede,
waarbinnen die rijkdom alleen maar veilig is. Daarom, zo onmetelijk rijk aan rijkdom,
had zij liever dat de broeders die voor haar bedelden, brokken en korsten dan gave
broden van hun bedeltochten thuisbrachten; omdat brokken en korsten meer naar
armoede smaakten. Daarom kon zij, burchtvrouw en verdedigster van het hoge slot
dat zij bewoonde, beter dan wie ook het Hooglied der Armoede aanheffen en zingen:
‘O, gelukkige Armoede, die eeuwige rijkdom geeft aan wie u liefhebben en omhelzen.
O, heilige Armoede, die u bezitten of begeren te bezitten, zien zich door God de
hemel toegezegd en zonder twijfel ook toegewezen. O, grote Armoede, door Onze
Heer Jesus Christus, die hemel en aarde geschapen heeft, meer dan wat ook op aarde
bemind! De vogels des hemels hebben hunne nesten en de vossen hunne holen, maar
Christus, de Zoon des Mensen, had geen steen waarop hij zijn hoofd kon laten rusten.
Hij boog dan ook het hoofd op de borst - zijn enig en laatste kussen - en stierf.’ De
diesseitige, maar diep in het hart der wereld grijpende, motivering van het
armoede-ideaal welke Franciscus bij bisschop Guido uitspeelde, zou Clara niet
gelegen hebben. ‘Als wij bezittingen aannemen,’ had de Poverello de bisschop
geantwoord, ‘moeten wij onmiddellijk wapens gaan aanschaffen; want hij die iets
heeft, wil het niet alleen behouden, doch ook vermeerderen en loert naar een ander
die ook iets bezit. Wil die ander het zich niet laten ontnemen, dan zal hij ervoor
moeten vechten; dan krijgen we moord en roof en alle ongerechtigheid van begeerte
en wraakzucht. En waar blijft dan de vrede, heer bisschop?’
Clara was een vrouw en ook daarom al lagen haar motieven in een andere, een
hogere orde dan die door Franciscus hier werden voorgewend. Al willen wij daarmee
niet zeggen dat de motieven van Franciscus en Clara niet dezelfde waren.
Altijd is het Christus, van wie Clara uitgaat en tot wie ze wederkeert: de Gekruiste.
En waar het een gekruisigde Liefde is, die niet alleen het middelpunt, doch ook de
volheid en de omgrenzing van haar heelal uitmaakt, kon
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Clara's liefde geen andere dan een medegekruisigde zijn. Heel haar leven was dan
ook een lange Goede Week, in het teken van het kruis, de rietstok en de spons.
Van haar twee en veertig jaren kloosterleven, lag zij er acht en twintig ziek, terwijl
niemand ooit hoorde dat er een klacht van haar lippen kwam.
Doch ook ziek zijnde, wist zij zich niet te matigen en dreef zij de tuchtiging van
haar lichaam zo ver, dat haar medezusters erom schreiden. Zelf kuis als zuster as,
had zij spijt over alle zonden van de gehele wereld en waar - om met Pascal te spreken
- haar Bruidegom tot aan de voleinding der tijden in doodsstrijd lag, daar kon de
bruid niet anders dan tot het einde toe met Hem bidden, boeten en waken. Haar
liefdevol weeklagen en de heilige tranen die zij met Christus in zijn Hof van Olijven
schreide, beletten haar echter niet, weer met een opgewekt en haast feestelijk gelaat
onder haar dochters te verschijnen.
Een ontegensprekelijk teken van haar gezond en hoogbegenadigd zieleleven was
dat zij, bij al de kwellingen die zìj haar lichaam en haar lichaam hààr veroorzaakte,
nimmer zwaarmoedig, kribbig of buiig was, doch lief en mild voor anderen,
aangenaam in de omgang bleef en haar goed humeur bewaarde. ‘De liefde immers
maakt alles licht, zelfs de verdrietigheden en lasten des lichaams.’ De ware en
volmaakte vreugde, die haar serafijnse vader zo ondubbelzinnig gepreconiseerd had,
was het onvervreemdbaar en onverminderend deel der dochter, aan wie tevens in
hoge mate de deugd der verwondering geschonken was: het voorrecht van de armen
van geest, der innerlijk onthechten. ‘Mijn God, ik dank U dat Ge mij geschapen
hebt.’ Hoe welgezind, hoe recht uit het hart en hoe franciscaans klinken deze woorden
van Clara's stervende lippen. Haar leven, wil zij zeggen, was de moeite waard - was
álle moeite waard geweest. Volmaakte dochter van de dichter van het Zonnelied, vat
zij heel de poëzie van haar leven in een perfecte volzin samen en geeft zij vleugels
aan de laatste ademtocht van de christenmens. Groter en stralender dan menig ander
had zij de magnalia Dei in natuur en openbaring en in eigen leven aanschouwd.
Zonder het zelf te weten, had zij een stralend spoor getrokken door de tijd en nieuwe
wegen gewezen aan een verwezen wereld. ‘Want
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terwijl zij het stilzwijgen bewaarde, maakte de faam haar luid bekend en klonk haar
naam door de steden.’
Buiten haar cel had zij een klein platje tussen drie oude muren, waar zij haar
lievelingsbloemen, rozen, leliën en violen teelde en vanwaar zij de hemel en de aarde
met haar ogen verslinden kon en de zon kon zien ondergaan over de vlakte van
Umbrië.
Dáár plaatste deze vrouw zich voor de spiegel der eeuwigheid - de enige spiegel
die zij bezat - en voelde zij zich om beurten onzegbaar klein en onmetelijk wijd.
Kinderen, zegt men, zijn nog de enige koningen die werkelijk leven; en een kind
van God, zoals Clara er helemaal een was, heeft niet veel plaats - een platje maar nodig om zich een koningskind te weten en de vorstin van een onmetelijk rijk.
Welk een geestelijke vergezichten moeten haar vanaf dat platje zijn opengegaan
en hoe verlangend moet zij, vanuit dat miniatuur van een wereldje, in de afgronden
van God hebben getuurd, terwijl ginds, over zijn rotspad tussen de beboste hellingen
van de Monte Subasio, de torrente, de Tescio, naar beneden druiste. Want vuriger
dan een vorser naar de geheimen der natuur, jaagt Clara achter die der bovennatuur
en in haar nieuwsgierigheid naar God, schiet zij ogen en oren te kort. ‘Lopen zal ik
en niet stilstaan, totdat Gij me brengt in uw wijnkelder; totdat uw linkerhand mijn
hoofd ondersteunt en uw rechter mij in liefde omvat houdt en Gij mij de zoete kus
geeft van uw mond.’ Nieuws van de goede God, dat is het enige nog wat haar boeien
kan, waar zij eenieder die haar nadert om vraagt en wat zij zelf uit de volheid van
haar schatrijk hart aan anderen mededeelt. ‘Gelukkig degene,’ schrijft zij aan Agnes
van Praag, ‘die mag aanzitten aan het gastmaal van Hem, wiens aanschijn verkwikt,
aan wie te denken de herinnering verblijdt, op wiens geur de doden herleven, wiens
bezit alle burgers van het hemels Jerusalem gelukkig maakt en Die de heerlijke
weerspiegeling is van de eindeloze glans, de schoonheid van het eeuwige licht, de
spiegel zonder vlek, voor wie de koningsbruid zich inwendig en uitwendig smukken
moet met die gewaden, sieraden en bloemen van deugden, die een dochter en bruid
van de allerhoogste Koning passen.’
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Opgenomen in een wereld welker grenzen slechts een uiterste van Liefde vermag te
overschrijden, zag zij in het onzichtbare en tastte zij het mysterie.
Tijding van God immers ontving zij, zoals wij elders reeds zagen, ook rechtstreeks
en overvloedig van Boven en zelfs in stoffelijke vormen kwam de hemel aan haar
honger naar God en tegelijk aan haar armoe tegemoet. Zuster Caecilia vertelt het en
Thomas van Celano maakt er een klein gedicht van, hoe zich in San Damiano het
brood onder madonna Clara's zegen wonderbaar vermenigvuldigde.
Caecilia was belast met de keuken - voorzeker een niet te benijden taak in het huis
der Armoede - en heeft dus wat zij vertelt uit de eerste hand. Op zekere dag was er
nog maar één enkel brood in huis, waarvan de zusters ook nog de helft aan haar
buren, de broeders, moesten afstaan. Getuige het nijpend gebrek aan voedsel dat er
soms heerste, schijnt het dat de broeders nu en dan bij de pakken neer gingen zitten
of dat hun bedeltochten bitter weinig opbrachten. Zodoende was goede raad weer
eens duur in San Damiano en het is helemaal niet uitgesloten dat de broeders - brave
beste kerels maar niet allemaal even heilig - de zaak in het honderd hadden laten
lopen, omdat het madonna Chiara nu maar eens duidelijk moest worden welk een
bedenkelijk voorrecht zij zich met haar privilegie der Armoede op de hals had gehaald
terwijl het zo gemakkelijk ánders kon. Wat er ook van zij: erg rooskleurig zag het
het er niet uit met een half brood voor vijftig mensen die, afgevast als zij reeds waren,
gereed stonden zich rond de tafel der Armoede te gaan scharen.
Madre Chiara lag ziek op haar strozak en verschoot geen ogenblik bij het beklag,
dat Caecilia bij haar kwam maken: ‘Wel,’ zeide ze, ‘wanneer er niet méér voorhanden
is dan dat halve brood, maak er dan vijftig parten van en zet aan iedere zuster voor
wat haar toekomt.’
Dat reeds was eerder gezegd dan gedaan; en dan de gezichten die de zusters tegen
Caecilia zetten zouden als zij, na de Heer om zijn milddadigheid geprezen te hebben,
bij zouden schuiven en nagenoeg alleen maar haar ogen de kost zouden kunnen
geven.
Doch de Madre was soms zo onberekenbaar in haar onoverwinnelijk
Godsvertrouwen. Daarom dan ook zou
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Caecilia maar niet langer tegenstribbelen en gaan doen wat haar gezegd was. Voor
alle zekerheid evenwel liet zij Clara het brood zegenen en in de stellige hoop dat de
overigens zo bezorgde Madre er wel een mouw aan zou weten te passen, begon zij
lustig te breken. Intussen haastte Clara zich haar Christus met de verlegenheid, waarin
zijn trouwe dienstmaagden zaten, in verlegenheid te brengen. En zij nam daarbij
geen blad voor de mond. Zij herinnerde Hem aan het medelijden dat Hij getoond
had met de schare in de wildernis. Onbekommerd om spijs en drank immers, waren
ook zij Hem in de woestijn van het verborgen leven gevolgd. Zou Hij zich dan door
haar heilige roekeloosheid laten beschamen en haar aan haar lot overlaten?
En terwijl Caecilia het brood in brokjes brak en madonna Chiara onderwijl haar
geharnast pleidooi hield, groeide onder Caecilia's handen de voorraad plotseling zo
wonderbaar aan, dat de tafeliersters slechts toe te tasten hadden en allen overvloedig
eraan verzadigd werden.
Een andere Godsgave in Italië is olie; men doet er van alles mee. Maar als er geen
druppel meer in de kruik is, wil dat dan ook zoveel zeggen als dat iemand de lamp
uitgaat.
Fra Bentevengha - het canonisatieproces heeft de naam van de vrome bedelbroeder
vereeuwigd - had te diep gemediteerd of zich weer eens verslapen, dat laten wij
buiten beschouwing; want óók ten opzichte van broeder Bentevengha moet men
tenslotte eerlijk zijn. De oliekruik stond in ieder geval zó leeg dat er zelfs voor de
zieken en zwakken geen likje meer overschoot.
Madonna Clara zelf had haar met eigen hand gespoeld en gewassen en nadat zij
haar buiten de deur van het slot op haar plaats had gezet, was zij de ‘devotus frater’
uit zijn siësta gaan wekken.
Deze, door dat zacht vermaan weer in het rechte spoor gezet, veegt zich de ogen
uit en haast zich de kruik bij het oor te vatten en per amore di Dio op stap te gaan.
‘Noch van de goede wil, noch van de spoed die iemand maakt, hangt alles af, maar
van de God die zich ontfermt,’ zet Thomas van Celano tussen aanhalingstekens, om
ons op het paf-staan van broeder Bentevengha voor te bereiden. Want daar staat me
die brave broeder, met een gezicht als
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een onweer, bij de kruik in zijn baard te brommen. Dat die vrouwen daarbinnen hem
zwaar op de maag liggen, kon nog door de beugel - je hebt gehoorzaamheid beloofd
of je hebt het niet - maar dat ze hem uit zijn siësta komen halen om hem in de maling
te nemen, doet de deur dicht. En dát neemt hij niet.
Wat neem je niet, broeder Bentevengha? - Dat die kruik daar boordevol staat van
de dikste en kostelijkste olie, waarvan de overvloed haar glanzende buik afdruipt?
Dat ze me voor de gek houden, daarbinnen.
Daarbinnen of daarboven? broeder Bentevengha!
Alsof die olie hier zomaar van de pannen drupte!
O, kleingelovige broeder Bentevengha! - dan weet zuster Benvenuta van Perugia
het beter. Die wijst met haar vingertje naar de hemel, ‘omdat haar tong niet in staat
is de wonderen te verhalen, waarmee God het huis van de Armoede gezegend heeft.’
Natuurlijk is het voor God, die de olijfbomen doet groeien en hun vruchten rijpen,
maar een zwak kunstje een kruik met olie te vullen en een broeder Bentevengha op
zijn neus te doen kijken. Het wonderbare ervan ligt dan ook niet zozeer in die olie
dan wel in de Hand die zichtbaar in de meest alledaagse dingen ener menselijke
huishouding ingrijpt en waardoor God zijn aanbiddelijke Voorzienigheid bewijst die
zich nimmer in edelmoedigheid laat overtreffen. En edelmoedig, dat waren ze daar
in San Damiano; madre Chiara vooral. ‘Omdat zij de doodsstrijd van Christus niet
vergat, daarom vergat ook Christus haar in haar bekommernissen niet en troostte Hij
haar wonderbaar,’ zegt haar cronista.
De laatste Kerstmis die zij op deze aarde beleefde, moest zij, toen al haar
medezusters naar de Metten gingen, doodziek in haar cel achterblijven. Zij dacht aan
het Kerstkind, dat zij zo innig lief had en het deed haar veel pijn dat zij in de heilige
nacht niet met allen samen het heilig Misoffer kon bijwonen en de Metten zingen.
‘Mijn Heer en mijn God,’ zo verzuchtte zij, ‘hoezeer ben ik met U alleen!’ Doch
hoor, daar vulden zich plotseling haar oren met de melodieën, die op dat ogenblik
de San Francesco-kerk, het heerlijke bouwwerk van broeder Elias, doorruisten. Zij
hoorde het psalmzingen der broeders en het orgel dat hun
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gezang begeleidde. Menselijkerwijze was dat op zulk een afstand niet mogelijk, want
de San Francesco lag aan het andere eind van de stad. Omdat de korte verzuchting,
die zij geslaakt had, het hart van God had getroffen, bleef het niet bij dat horen alleen,
maar liet God haar ook het Kind in de kribbe schouwen en ten einde toe de goddelijke
dienst op het altaar volgen.
Toen haar dochters zich de volgende morgen, vol lof over de geestelijke geneugten
waarmee de Heer die nacht haar zielen vervuld had, rond haar ziekbed verzameld
hadden, zeide de Madre die anders haar geheimen zo zorgvuldig voor zich hield:
‘Geloofd zij Onze Heer Jesus Christus, mijne kinderen, die mij, toen gij mij verlaten
hadt, niet verlaten heeft.’ Voorts verhaalde zij haar - of het in het lichaam of buiten
het lichaam was, wist zij niet - wat haar overkomen was; welk een vreugde de Heer
haar bereid had en zij wekte haar medezusters op zich van ganser harte met haar te
verblijden en Christus Jesus, de Gezegende, te loven en te danken.
Zo kwam Christus met kleine en grote en altijd even ridderlijke attenties zijn
uitverkorene tegemoet. Doch ook zonder alle duidelijke tekenen van zijn goddelijk
welbehagen, zou Clara's liefde zijn blijven branden en haar verteren. Zoals zovele
edelmoedige zielen had ook zij haar verlangen naar de marteldood, doch zoals van
zoveel andere vroeg God ook van haar de verborgenheid, het standhouden onder het
kruis tot de laatste snik.
Op het einde van haar leven meende broeder Rainaldo, haar biechtvader, - overigens
niet een dier zielzorgers die bij een doodsbed geen raad met zichzelf weten - haar te
moeten opwekken tot geduld. Clara antwoordde: ‘Sedert ik de genade van Christus
door zijn dienaar Franciscus heb leren kennen, is mij geen moeite te veel geweest,
geen offer te zwaar en geen ziekte te hard gevallen.’
Dwaasheid, mompelt de wereld.
Heilige dwaasheid, zeggen wij de heiligen na... en pogen haar te doorgronden.
‘De ogen uit mijn hoofd!’ zei broeder Masseo, toen Christus hem vroeg, wat hij
kwijt wou zijn voor de deugd van ootmoed.
Wij weten niet wat wij geven zouden, als wij de Liefde van
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Clara konden doorgronden. Het hameren van ons op dat aambeeld begint eentonig
te worden: wij beseffen het zeer. Doch zijn wìj het, die daarvoor op de eerste plaats
aansprakelijk zijn en niet Clara zelf? Laat ons dan ook maar besluiten met te
constateren, dat de Liefde eentonig is en zo mogelijk trachten haar tegelijkertijd óók
te verontschuldigen met het antwoord, dat broeder Masseo - die man met het natuurlijk
gezond verstand - eens aan broeder Jacobus van Fallerone gaf.
‘Broeder Masseo was zó met het licht van God vervuld,’ vertellen de Fioretti, ‘dat
hij voortdurend in gejuich verkeerde. Dikwijls liet hij onder het bidden een eentonig
gejubel horen en dan weer deed hij met zoete stem als een duif: oe-oe, oe-oe, oe-oe;
en met opgeruimd gelaat bleef hij opgaan in de beschouwing. Door broeder Jacobus
van Fallerone, zaliger gedachtenis, gevraagd, waarom hij altijd hetzelfde liedje zong,
gaf broeder Masseo met grote vreugde ten antwoord: ‘Als men in één ding alle goeds
vindt, waarom dan van lied veranderen?’
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Hoofdstuk 9
De stervende Clara
IK, kleine broeder Franciscus, wil het leven en de armoede van onze allerhoogste
Heer Jesus Christus en zijner allerheiligste Moeder navolgen en daarin volharden
ten einde toe. En ik vraag u, mijne edele vrouwen, en geef u de raad, dat gij altijd
blijft leven in dat allerheiligst leven en in die armoede. En behoedt u zelf er goed
voor, dat gij, noch door de leer, noch door de raad van wie ook, daarvan afwijkt in
eeuwigheid.’
Aan deze wilsbeschikking van haar serafijnse vader, kort voor zijn dood voor haar
en haar dochters opgesteld, had madonna Clara op bijna bovenmenselijke wijze
beantwoord. Zij had de schat, die Franciscus haar toevertrouwd had en van wie hij
wist, dat hij nergens beter bewaard was dan bij zijn eerstgeborene, bewaakt en
verdedigd tot heldhaftigheid toe.
Hoe rustig had zij, wier innig verlangen het was, uit de kerker des lichaams verlost
en met Christus te zijn, haar hoofd nu neer kunnen leggen, als zij, met die lange en
diepe blik van een stervende moeder de toekomst in starend, de schat der allerhoogste
Armoede en met deze het patrimonium van haar vader en het erfdeel van haar dochters
slechts veilig geweten had.
Want overal rondom haar ging het nog altijd niet goed; met de eerste en ook met
de tweede orde niet. Franciscus zag zijn eigen onwil onder zijn broeders en vluchtte
naar de bergen. Zijn strafgerichten, die in die der zelanten een tragisch naspel zouden
vinden, hielpen allang niet meer: tegen de ongeregelde begeerte naar wetenschap
niet, tegen de verslapping in de liefde jegens vrouwe Armoede niet en tegen de
broeders niet die, ‘ofschoon ze zaaien noch maaien, de hele dag brommen en lui zijn
en zich niet met
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elkander verzoenen maar hun twisten uitvechten,’ tot op de vuist toe soms. Het waren
voor een groot deel dezelfde broeders niet meer die zich ‘als lammeren onder de
wolven voelden’; - de wolven woedden reeds in eigen boezem - die ieder ogenblik
klaar stonden niet om over Aristoteles en de andere filosofen te redetwisten, maar
‘om stoffelijke gaven met goddelijke goederen te vergelden’ en die alleen maar
beducht waren voor dat oord waar leven is zonder leven en dood zonder dood.
Clara beleefde de catastrophe van broeder Elias, waardoor het recht voor een goed
deel aan de zijde der zelanten kwam en de oppositie, in plaats van in te binden, zich
in de relaksen nog schrapper zette. Het was noodweer alom en geen wonder dat
Clara, bij zoveel losgeslagen menselijkheid, de schrik om het hart sloeg als zij aan
de toekomst, ook van het versterkte slot der Armoede, dacht. Tweemaal reeds, eens
rond het feest van de heilige Martinus in 1250 en eens in het najaar van 1251, had
zij op sterven gelegen en telkens weer was de beminde Madre te midden van haar
kinderen weergekeerd. Weergekeerd als iemand die iets vergeten of verzuimd had,
die nog niet kon gemist worden. En intussen lag zij daar maar, smartelijk verdeeld
tussen haar ‘dorst naar de levende en sterke God’ en haar laatste aardse verlangen,
die toekomst door de Moederkerk zelf officieel in handen te zien genomen, doodziek
te wachten en haar kansen te wikken.
Die kansen schenen eindelijk in de zomer van 1253 steeds dichterbij te komen in
de persoon van Innocentius IV die toen voor enige tijd domicilie in Assisië genomen
had en er nabij de San Francesco zijn hof had geïnstalleerd. Naarmate haar hoop
echter levendiger werd, namen haar krachten af. Door kussens in de rug gesteund,
volgde zij vanuit haar cel de oefeningen van haar zusters in kerk en koor en ontving
zij het Brood der Engelen met een godsvrucht die allen ontroerde. Het overige van
haar tijd bracht zij door met fraaie handwerken en de laatste hand te leggen aan haar
geschriften, vooral aan haar regel.
Agnes, haar eerste dappere volgelinge, die na zo lange jaren van scheiding uit
Montecelli teruggeroepen was en de grote troost genoot, haar heilige zuster in haar
laatste dagen te mogen bijstaan, hielp haar bij het schrijven.
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Ziende hoe bedroefd Agnes soms was en hoe zwaar het afscheid haar straks vallen
zou, zocht Clara haar zo goed mogelijk te troosten. ‘Het is Gods wil dat ik heenga,
mijn liefste,’ hield Clara haar voor, ‘doch houd je tranen maar in, daar je spoedig
weer bij me zult zijn.’
Op de 16e November van datzelfde jaar 1253 nog, negen en zestig dagen na haar
zuster, ging ook Agnes naar de hemel en was de belofte der heilige vervuld.
Rond Clara's sterfbed, waar haar dochters haar dag en nacht met de liefderijkste
zorgen omringden en haar schreiend bezwoeren haar niet als wezen achter te laten,
zaten op gezette tijden ook de broeders die ze, gekozen uit de allertrouwste
volgelingen van de Poverello, had laten ontbieden om haar beurtelings over Gods
wezen en eigenschappen te onderhouden en te verhalen over de passie des Heren.
Het waren: broeder Leone, de man met de naam van een leeuw en het hart van een
duif; de ridderlijke Angelo van Rieti; en broeder Ginepro, de grappenmaker Gods;
heilige mannen en fijne zuivere zielen alle drie, van wie de laatste wel zeker nu en
dan voor de note comique gezorgd zal hebben en een verkwikkende lach.
Zonder twijfel ook zullen de diepzinnige gesprekken en devote verhalen op tijd
zijn afgewisseld door de liefste van alle lieve herinneringen die zij aan hun serafijnse
vader en hun verkeer met hem bewaarden. Wie hem immers eenmaal gezien en
gehoord hadden, vergaten hem nimmer meer en hoe zouden het deze mannen dan,
die zijn intiemste gedachten gedeeld hadden en van zijn wondere verrichtingen van
nabij getuigen waren geweest!
Om haar bedroefde medezusters te bemoedigen en haar een uiterste bewijs te
geven van haar moederlijke genegenheid, herinnerde Clara haar aan al de weldaden,
waarmee de hemel haar begunstigd had en schreef zij, naast haar testament, deze
zegen nog kort voor haar dood:
Dat de Heer u ze gene en bescherme, dat Hij u zijn aanschijn tone en zich over u
ontferme! Dat Hij zijn aanschijn tot u wende en u zijn vrede schenke, o mijn zusters
en kinderen! Ik, Clara, dienstmaagd van Onze Heer Jesus Christus, klein plantje van
onze gelukzalige vader Sint Franciscus, medezuster en moeder van u, zoals ook van
de andere Arme Vrouwen, smeek, alhoewel onwaardig, Onze
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Heer Jesus Christus bij zijn barmhartigheid en door de voorspraak van zijn
allerheiligste Moeder Maria, van de aanvoerder der Engelen, Sint Michaël, en van
alle Gods Engelen, van onze gelukzalige vader Sint Franciscus en van alle heilige
mannen en vrouwen die zijn voetsporen gevolgd hebben: moge de hemelse Vader u
zijn allerheiligste zegen schenken en u erin bevestigen, zowel in de hemel als op
aarde: op de aarde door er zijn genade en zijn deugd te vermeerderen in zijn dienaars
en dienaressen der Strijdende Kerk; en in de hemel, in de triomferende Kerk, door
u er binnen te voeren en er u een ereplaats te bereiden onder zijn heiligen. Ik zegen
u bij mijn leven en meteen voor na mijn dood; en ik doe dit zoveel ik kan en méér
dan ik kan, met alle zegeningen waarmede de Vader der ontferming zijn zonen en
dochters gezegend heeft en nog zegenen zal in de hemel en op aarde, met al de
zegeningen, waarmee de geestelijke vaders en moeders hun geestelijke zonen en
dochters gezegend hebben en nog zegenen zullen. Weest altijd vol zorg voor uw zielen
en vol liefde voor al uw medezusters. Zorgt er altijd voor trouw na te komen, wat gij
Onze Lieve Heer beloofd hebt. En dat Onze Lieve Heer altijd met u zij en geve God
dat gij het altijd zijn moogt met Hem. Zo zij het.
Sedert de paus Assisië was binnengetrokken, was er ook in San Damiano een druk
komen en gaan geweest van prelaten en kardinalen; hoogwaardigheidsbekleders
allemaal, tot wie de roep van madonna Clara's volmaakte leven en heldhaftige deugd
was doorgedrongen en die derhalve de gelegenheid waarnamen haar te komen zien
en te spreken. Altijd de eerste om te doen wat zij aan anderen voorschreef, deed zij
de strenge voorschriften gelden, waaraan ook prelaten en kardinalen, die het pauselijk
slot betreden wilden, zich te houden hadden.
Het is zonder meer duidelijk, hoe weinig ingenomen de doodvermoeide abdis met
deze toeloop moet zijn geweest. Heel andere dingen immers joeg zij na, dan als
bezienswaardigheid te fungeren en haar leven en deugd onderworpen te zien aan de
bewonderende en soms critische blik van al die mannen, die San Damiano alreeds
tot bedevaartplaats dreigden te promoveren.
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Heel iets anders was dit met haar kardinaal-protector, met wie zij zaken te verhandelen
had die haar zwaar op het hart lagen en waarom zij zich de dood nog even met geweld
van het lichaam te houden had.
Rainaldo was bij de eersten, die zich naar San Damiano begeven hadden. Direct
na zijn aankomst had hij de stervende bezocht en, bewogen door de zorgen waarmee
zij zich aftobde, had de goede man haar zaak onmiddellijk ter hand genomen en bij
de paus bepleit. Hij had Innocentius erop gewezen dat er tijdnood was, als hij de
heilige, die al dagen en dagen niet het geringste voedsel meer tot zich nam, de grote
gunst nog wilde bewijzen haar met zijn bezoek te vereren. Met des te meer toeleg
had de toegewijde Rainaldo op dat bezoek aangedrongen en het vermoedelijk ook
verder geënscèneerd omdat hij het meest geëigende middel erin zag, de nog altijd
niet erg toeschietelijke paus te bewegen, madonna Clara's laatste verlangen in
vervulling te doen gaan, waarna zij dan in vrede haar ogen kon sluiten.
Ofschoon wij niet alle visioenen, die uit een vrome doch soms zo bizarre
verbeeldingswereld als de franciscaanse tot ons komen, zomaar voor goede munt
aannemen, - en dat zeker niet waar die wereld wel eens eeuwen achter de feiten
aanloopt - vertellen wij hier het droomgezicht na dat, gedurende Clara's laatste
levensdagen, een heilige Benedictines uit het klooster van San Paolo gehad zou
hebben en waarover Thomas van Celano in zijn Legenda (te vertalen als: leesstof)
omstandig uitwijdt. San Paolo, nabij Bastia gelegen, was het klooster waar Clara na
haar bekering, dapper de eerste schreden op haar weg naar de volmaaktheid gezet
had en waar - althans volgens de legende - dat aandenken aan de alom vermaarde
abdis van San Damiano levendig moest zijn gebleven.
Het kwam de zienster van San Paolo voor, dat zij met haar medezusters naar San
Damiano was gesneld en dat zij de stervende heilige in haar laatste uren bijstond.
De stervende lag in een overrijk bed en rondom haar stonden velen te schreien en
zich om madonna Clara's heengaan te beklagen. Plotseling nu verscheen er aan het
hoofdeinde van het kostelijk ledikant een wonderschone vrouw, die tot de wenenden
zeide: ‘Weest niet om haar heengaan bedroefd,
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kinderen, want sterven zal zij niet voordat de Heer met zijn discipelen haar bezocht
heeft.’
Innocentius IV - want deze moet, volgens de exegese van het verhaal, met ‘de
Heer’ uit het droomgezicht bedoeld zijn - had madonna Clara niet lang op zijn komst
laten wachten. ‘In haar laatste dagen,’ schrijft haar cronista, ‘ontving Clara als
geschenk van Boven het bezoek van de paus en de kardinalen.’
‘En zie,’ zo heft Thomas van Celano op preconiserende toon aan, ‘terwijl de
goddelijke Voorzienigheid zich reeds opmaakt, haar van eeuwigheid genomen
raadsbesluit met Clara te volvoeren, terwijl Christus de pas versnelt om zijn arme
bannelinge uit het aardse tranendal naar het hemelse paleis te geleiden, en terwijl
deze, gebroken naar het lichaam en ten uiterste verzwakt, niets vuriger meer verlangt,
dan in zijn eeuwige woning haar Christus te zien heersen, aan wiens aardse armoede
zij, kleine Arme Vrouwe, van ganser harte was toegedaan, haast Innocentius IV,
zaliger memorie, zich de dienstmaagd van Christus met zijn kardinalen te bezoeken
en aarzelt hij niet door zijn tegenwoordigheid de stervende te eren, wier wijze van
leven hij boven die van andere vrouwen van zijn tijd geroemd had.’ De voet
nauwelijks over de arme kloosterdrempel, strompelt de paus met zijn statig gevolg
de smalle donkere trap op naar de ziekenkamer waar hij Clara de hand te kussen
reikt. Na eerbiedig een kus op zijn hand gedrukt te hebben, vraagt zij hem nederig
zulks ook op zijn voet te mogen doen. Daar dat zo eenvoudig niet is, plaatst de
machtige man zijn voet op een trapje, waarna Clara de zinvolle begroeting als
onderdanig kind aan de Stedehouder van Christus brengt en haar voorhoofd enkele
ogenblikken in diepe ingetogenheid op de voet laat rusten. Met ontroering slaan de
kardinalen dit schouwspel gade. Dan beurt Clara het hoofd en smeekt zij, met een
engelachtige uitdrukking op het gelaat, de paus, dat hij haar hare zonden zou vergeven.
‘Gave God,’ roept Innocentius uit, ‘dat ik geen grotere rekening met Hem te
vereffenen had!’
Tot hare vertroosting evenwel geeft hij haar de absolutie van al haar zonden en
tenslotte zijn zegen.
Gesterkt door zijn vaderlijke genegenheid en de bereidheid, waarmee de paus haar
tot dusver in alles terwille is ge-
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weest, verstout Clara zich, hem haar laatste verlangen kenbaar te maken en vraagt
zij hem de plechtige bekrachtiging van haar regel.
Het was aan Innocentius III, dat zij in haar eerste ijver het privilegie der Armoede
gevraagd had en in zijn opgetogen verbazing over de heilige geestdrift, waarmee een
zwakke maagd voor de eerste maal in het leven van Gods Kerk zulk beroep op haar
en het heilig Evangelie gedaan had, had die heilige man het haar toegestaan.
Nu, op het einde van haar leven, terwijl de schaduwen van de dood al dichter en
dichter over haar povere leger vallen, is het aan Innocentius IV om de laatste wens
van de stervende te eerbiedigen en namens de Kerk te bekrachtigen wat reeds zo
indrukwekkend door Clara's leven geheiligd en bekrachtigd is.
Bij zijn afscheid reikt hij, als onderpand van de belofte die hij in zijn hart gedaan
heeft, Clara de hand en, als symbool van de verering die hij haar toedraagt,
stilzwijgend een ring: een kleinood, dat de Clarissen aan haar herinneringsschatten
hebben toegevoegd welke zij in haar klooster te Assisië met zorg bewaken.
In de vroege morgen van die voor haar zo gedenkwaardige dag had madonna Clara
met de grootste devotie uit de handen van de provinciaal der minderbroeders de
heilige communie ontvangen - al of niet in gezelschap van zijn apostelen, had de
Heer haar bezocht - en overstelpt door zoveel goddelijke gunstbewijzen op een en
dezelfde dag, had de stervende, nadat het hoge gezelschap de ziekenkamer verlaten
had en deze zich weer met haar naaste omgeving gevuld had, de ogen en de handen
ten hemel geheven en haar Nunc dimittis gezongen. ‘Looft, mijn kinderen, de Heer,’
zo had zij gesproken, ‘omdat Christus zich heden verwaardigd heeft mij aan een zo
grote genade deelachtig te maken, dat hemel en aarde niet in staat zijn, Hem voldoende
daarvoor te bedanken. Hem, de Allerhoogste, immers mocht ik ontvangen en
bovendien zijn Stedehouder op aarde aanschouwen!’
Keer op keer echter waren de trouwe zielen die haar omringden en zich slechts
moeilijk voorstellen konden, hoe haar leven er verder zou uitzien als haar geliefde
Madre er niet meer zijn zou, in luid snikken uitgebroken.
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‘Haar weeklagen zou nog luider geweest zijn,’ vervolgt de cronista, ‘als de regel
haar het stilzwijgen niet had opgelegd. Nu hoorde men haar heel het huis door zuchten
en stenen en haar ogen en wangen waren gezwollen van tranen.’ Dorst en honger,
vermoeidheid en slaap telden niet meer mee en onder alle zusters was Agnes, de
gewezen abdis van Montecelli, de bedroefdste.
Daar waren ook enkele zusters uit Montecelli, die met Agnes naar San Damiano
mee gekomen waren om zich aan het leven, dat er in het ‘Huis der Armoede bij
uitstek’ geleid werd, te stichten en bij het afsterven van het ‘kleine plantje’ van
Franciscus tegenwoordig te zijn.
‘Opdat eenieder zou weten, welk een hoogachting madonna Clara voor Montecelli
koesterde,’ nam zij de zwarte sluier van haar hoofd en schonk die als aandenken aan
Agnes' medezusters en het is zeer overbodig eraan toe te voegen, met hoeveel vreugde
deze de reliquie in ontvangst namen. Nadat zij, bang als zij was in het een of ander
ontrouw te zijn geweest of te kort geschoten te hebben, nogmaals in het openbaar
haar schuldbekentenis had afgelegd, riep zij de broeders weer rond haar sterfbed om
haar bij haar dood bij te staan.
En daar kwamen ze dan weer schoorvoetend, maar gelukkig de heilige zo ver te
mogen vergezellen als levenden maar gaan kunnen, de ziekenkamer binnen en zaten,
vol eerbied voor de geheimen die er zich af gingen spelen, neer: de handen diep in
de mouwen, de kap over het hoofd: Ginepro, de simpele, maar boordevol van God;
Angelo, altijd even ridderlijk en zuiver, die, nu de Madre steeds moeilijker
ademhaalde, de schreiende vrouwen te bemoedigen zocht met woorden die als olie
en balsem waren; en Leone, Lammeke Gods en getuige van de stigmatisatie, die zijn
hoofd tegen het bed van de vorstin der Armoede drukte en het wenend kuste ‘omdat
hij in zijn bedroefdheid geen woorden vond.’ Iedere dag gingen zij, bij het vallen
van de avond, gedrieën stilzwijgend huns weegs, om de volgende morgen weer
prompt ter beschikking van madonna Chiara te staan. Hoe lang echter nog; want de
dood stond iedere morgen weer trouw met hen aan de poort. En telkens duidelijker
en tenslotte bijna tastbaar: een heilige dood, dat moesten zij erkennen.
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In de nacht zwierf Clara's kristalheldere geest door de meest wonderbare geestelijke
gebieden en ‘hoorde men de stervende op zulk een diepzinnige wijze over de
Allerheiligste Drieëenheid en andere goddelijke dingen spreken, dat de grootste
geleerden moeite gehad zouden hebben haar te volgen.’
Ook hoorde zuster Benvenuta van Assisië, die naast haar bed zat te waken, hoe
zij, hoog in de kussens gezeten, in de grote nachtelijke stilte eens zacht bij zichzelf
zat te praten: ‘Vertrek in vrede, want in goed gezelschap, mijn Ziel! Zie, Hij die u
geschapen heeft, heeft u geheiligd door de instorting van zijn Heilige Geest. Altijd,
als een moeder haar kinderen, heeft Hij u behoed.’ En even later liet zij erop volgen:
‘Geloofd zijt Gij, omdat Gij mij geschapen hebt, o God!’ En toen zuster Anastasia
haar vroeg: ‘Moeder, tot wie spreekt gij?’ antwoordde zij: ‘Tot mijn onsterfelijke
ziel.’ Dat haar hemelse begeleider toen niet ver meer was, bemerkte haar omgeving
aan de heerlijkheid die haar gelaat uitstraalde, terwijl zij maar niet ophield zuster
Amata te vragen: ‘Kind, zie jij ook de Koning der Heerlijkheid zoals ik?’
Wat zuster Amata, die alleen maar bedroefd ‘neen’ kon knikken, niet zag, dat zag
rond middernacht een andere zuster, die de wacht bij het sterfbed van Amata had
overgenomen.
‘Terwijl zij waakte en niet sliep,’ voegt zij aan haar getuigenis toe, mocht zij door
haar tranen heen, die maar niet ophouden wilden, een wonderbaar visioen
aanschouwen dat, weliswaar ter vertroosting der stervende dienend, ook háár
verblijdde en de grote deugden van madre Chiara aanschouwelijk maakte.
Met de ogen des lichaams, benadrukt de bevoorrechte zuster andermaal, zag zij
hoe heel het hemelse Hof zich in feeststemming opmaakte om de nieuwe heilige in
zijn midden te ontvangen. Dan plotseling kwam een grote schare van in het wit
geklede en met kostbare kronen gekroonde maagden de sterfkamer binnengetreden
met, hoog van gestalte en onbeschrijfelijk van luister boven alle anderen uit, de
Schoonste. Haar kroon was versierd met een gouden appel die, een wierookvat gelijk,
doorzichtig bewerkt was en waarvan zulk een hevig stralen uitging dat
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geheel het huis ervan in gloed kwam staan. Zo naderde de geheimzinnige stoet het
sterfbed en de grootste en schoonste van allen spreidde een fijne, sluierachtige mantel
zodanig over de stervende Madre, dat men haar, alhoewel van voetzool tot kruin
ermee bedekt, nog zien kon. Dan neeg de hoge Vrouwe het aanschijn en liet het teder
op dat van vrouwe Chiara - of op haar borst, want de zienster kon dat zo precies niet
waarnemen - rusten. En na haar innig gekust te hebben, richtte de Vrouwe zich weer
op en verdwenen allen zoals zij gekomen waren.
In droefheid en stilte, in die bedrukte nauwelijks preciseerbare stemming welke
er overal over een huis hangt waar een moeder op sterven ligt, was de dag en de
nacht voorbij gegaan en op de morgen van de 10e Augustus, een Zondag, was de
zon zo mogelijk nog vorstelijker dan anders boven de heuvels van Umbrië verrezen.
Tegen de middag kwam met grote schreden een minderbroeder de gloeiende bergweg
naar San Damiano af met het kostbare, door de paus zelf met haastige hand
geschreven, document dat de goedkeuring van Clara's regel bevatte.
Dankbaar alreeds voor de ring die Innocentius haar geschonken had, scheen de
dappere vrouw, die in alle dingen heel haar leven lang de zekerheid als de meest
betrouwbare weg beschouwd had, op dat document nog gewacht te hebben, voordat
zij afscheid kon nemen. Want nadat zij het met haar handen betast, keer op keer met
haar lippen gekust en het aan haar hart gedrukt had, scheen alles pas tot rust te zijn
gekomen in haar en niets meer aan het eeuwig geluk van madonna Clara in de weg
te staan. Met nauwelijks nog verstaanbare stem, wekte zij de omstanders, - zusters
en broeders, allemaal uit dezelfde geest, uit hetzelfde hart, uit dezelfde liefde
ontsproten - op om God met haar uit gans hun hart te danken. Dan moest Agnes van
Oportulo, die het dichtste bij haar stond, haar het gebed tot de Vijf Wonden nog eens
voorbidden. En terwijl zij verder naar de passie des Heren luisterde die de broeders
haar voorhielden en zij voortdurend de heilige Naam op haar lippen had, brak alweer
eens de avond aan. Maandag, 11 Augustus 1253; in het zestigste jaar van haar leven,
in het twee en veertigste van haar professie en in het zeven en twintigste, nadat haar
serafijnse vader zijn
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begenadigde ‘Christin’ in de eeuwigheid was voorgegaan, brak Clara's sterfdag aan.
Daarboven in Assisië luidde de San Rufino met alle klokken de feestdag in van
de patroonheilige der stad. Nauwelijks meer ademhalend, lag de stervende met
geloken ogen naar die haar zo vertrouwde stemmen, welke al die jaren over haar
leven geklonken hadden, te luisteren. Nu eens van heel dichtbij en zwaar en solemneel,
zullen zij dan weer als uit een onwezenlijke verte tot haar gekomen zijn, nu eens
vreemde en zoete herinneringen wekkend en dan weer als roepend achter gesloten
deuren. Een kort ogenblik schijnt het haar, dat bisschop Guido, zaliger gedachtenis,
majestueus de altaartrappen naar haar afdaalt met dat onthutsende gebaar, dat zij
echter niet meer beantwoorden kan omdat haar handen zichzelf niet meer kunnen
dragen. Een volgend ogenblik breekt zij het dodenpoortje uit in de muur en is het
haar of zij zich in duisternissen verliest; even later ligt zij in Santa Maria op de
offersteen: zij hoort het zingen der broeders en het knippen der schaar waaronder
haar lokken vallen. En dan gaat haar bruidsnacht in...
Clara's laatste woord was de Schriftplaats: ‘Kostbaar in de ogen des Heren is de
dood zijner heiligen.’
Het was drie uur in de middag: het uur waarop de Gekruisigde de geest gaf; zover
was Clara's gelijkvormigheid met Christus gegaan. Maar de zon verduisterde niet;
de doden stonden niet op uit hun graven. Het leven ging voort. Bergen en dalen
baadden in zonnegloed en in de benauwende stilte, waarin heinde en ver alles neerlag,
sjirpten de krekels. Zelfs de zwaluwen sliepen.
‘Clara's ziel was thuis geroepen om de kroon te ontvangen die de Heer haar van
eeuwigheid had bereid. Het heiligdom van haar lichaam lag in puin, doch haar geest
was boven de sterren. O, gelukkige uittocht uit dit dal van tranen, die haar de poort
der hemelen opende. Die aanzat aan de tafel der Armoede, smaakt nu de spijzen der
heiligen. Die in boetegewaden neerzat, staat nu bij God in eeuwige glorie gehuld.’
Toen doopte kardinaal Rainaldo de pen in de inkt en schreef op verzoek van de
Arme Vrouwen van San Damiano, de rondzendbrief die door de zusters welke een
vaardige hand van schrijven hadden in vele exemplaren
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overgeschreven werd en verzonden: ‘Aan alle zusters van de orde van San Damiano
over de ganse aarde.’
De zusters die in San Damiano bij Assisië wonen ‘wensen haar alle goeds in de
Gever van alle goed’ en vervolgen dan aldus: ‘Door bittere noodzaak gedwongen,
vangen wij niet zonder tranen onze droevige tijding aan. Ons relaas met
onweerstaanbaar klagen onderbrekend, delen wij u mede dat de stralende morgenster,
in wier glans wij het beeld van het ware Licht aanschouwden, uit onze ogen is
verdwenen. De steun van onze orde is ons ontvallen, de stuwende kracht van ons
streven heeft, helaas, dit aardse pelgrimsoord verlaten, want onze madonna Clara,
onze leidster, onze eerbiedwaardige moeder en meesteres, werd opgeroepen door de
bode die het einde aankondigt van het aardse bestaan en is het paleis van haar hemelse
Bruidegom binnengegaan. Haar te vroeg en schielijk heengaan van het tijdelijke naar
het eeuwige leven, van de duisternis naar het licht, kan weliswaar geestelijk de ziel
verblijden, doch dompelt het lichaam in droefheid. Want met dit afscheid uit de
wereld van zinnelijke genietingen en dat ingaan tot de glorie, heeft zij zich, spijtig
genoeg, aan onze blikken onttrokken. En wie weet, misschien wel om ons voor onze
nalatigheden te bestraffen, heeft het de Heer behaagd Clara liever in de glorie te laten
stralen, dan haar tot vreugde van haar medezusters nog langer in ons midden te laten.
Als wij ons de verdiensten van haar heilig leven voor de geest halen, moeten wij
erkennen dat zij de eeuwige heerlijkheid waarachtig verdiend heeft. Van haar prilste
jeugd af aan immers heeft zij uitgeblonken in de dienst van God, en in zulk een grote
geest van geloof heeft zij haar gelofte gestand gedaan, heeft zij zo zuiver de lelie van
haar maagdelijkheid bewaard en alle zinnelijke dingen gevlucht, heeft zij zich zo
innig met de ring van Godsliefde aan God verbonden, dat zij, alhoewel ongemeen
schoon van gestalte, rijk aan stoffelijke goederen, uit hoge adel geboren, toch, toen
zij huwbaar geworden was, verkozen heeft het purperen bruidsgewaad te verwisselen
voor het arme habijt, in plaats van een bruiloft een begrafenis te vieren en voor
sierlijke bruidsgordel een koord om de lenden. O, wat een plechtig huwelijk, welk
een vruchtbare maagdelijkheid die,
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nooit in het minst geschonden, zulk een talrijk kroost het hare mag noemen! O,
bewonderenswaardige vruchtbaarheid die, zonder het maagd-zijn ooit te verliezen,
door de genade Gods, door ontelbare dochters wordt gevolgd! En let eens op, zusters,
en staat verbaasd hoe de zwakheid der vrouw in haar door deugden verheerlijkt wordt,
in welk een dappere kracht zij vóór ons staat, door welk een hoge zuiverheid van
leven zij zich boven alle zinnelijkheid verheft, zodat zij, alhoewel door een langdurige
ziekte gekweld en aan ouderdomskwalen lijdend, in haar gedrag als zieke geen
ongeduld liet blijken en haar mond niet opende om te morren. Ja, hoe heviger zij
door pijnen gekweld werd, des te vuriger dankte en loofde zij God. Welk een hoge
mate van versterving heeft zij zich eigen gemaakt, door welk een vuur van liefde
werd zij verteerd, zodat zij de opwellingen van drift zo vast door haar kalmte ten
onder hield, dat zij onze harten nog opwekte tot de dienst van God en ons voortdurend
door haar troostwoorden verkwikte. Gebeurde het soms dat zij iemand zag die gebrek
had aan kleding, over honger klaagde of dorst leed, dan spoorde zij zo iemand aan
met de woorden: Houd blijmoedig vol, verdraag geduldig de last van uw armoede,
verduur nederig de zwaarte van uw gebrek, want door de beproevingen van de goede
God gelaten te dragen, zult gij de geneugten van het paradijs verwerven en de eeuwige
schatten bezitten als loon. Maar waarom nog verder spreken? Mensenwoorden kunnen
de diepte van haar heiligheid toch niet peilen...’
Dit hooggestemd fragment van de brief, die eindigt met verwachtingen te wekken
op de wonderen, welke de gestorven abdis zeer zeker vanuit de hemel zal bewerken
en waarin, op eigentijdse trant, de kardinaal-protector op zijn woordenschat in ieder
geval niet bezuinigd heeft, geeft ons een indruk van de hoge dunk die men algemeen
van Clara's heiligheid had, van de prominente plaats die zij, alhoewel zij nimmer een
voet buiten San Damiano gezet had, in de orde had ingenomen en van de droefheid
en de leemte die zij had achtergelaten.
Is de dood zijner heiligen kostbaar in Gods ogen, kostbaar ook is de heilige, als
hij eenmaal gestorven is, in de ogen der mensen en kostbaarder nog in de ogen van
vele ge-
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lovigen zijn de armoedige resten van zijn in puin gevallen tempel der Heilige
Drievuldigheid.
Toen de zon reeds vuurrood wegzonk achter de bergen, begon men er zich in San
Damiano pas goed rekenschap van te geven, dat madonna Clara werkelijk gestorven
was en men zich te verzoenen had met haar begrafenis.
De hitte was ondraaglijk en zelfs bij het dode lichaam van een heilige had men
rekening te houden met het natuurlijk bederf. In iedere gemeenschap zijn er altijd
wel een paar resolute zielen die niet bij de pakken neer blijven zitten, doch op zeker
moment de handen uit de mouwen beginnen te steken. Zij begonnen met het lichaam
der heilige af te leggen en het een praalbed te bereiden. Een praalbed in het huis der
Armoede voor de vorstin der Armoede. Aan armoede geen gebrek, doch heel Umbrië
stond vol bloemen. Een paar zusters liepen naar de tuin; twee anderen bewezen
moeder de laatste eer. Intussen naaide Agnes het pauselijk document in de mouw
van Clara's kleed. Dat kreeg zij mee in het graf. Zij legden haar neer, zoals zij voor
eeuwig in slaap was gevallen: met het hoofd een weinig naar links, met de rechterarm
languit langs het lichaam en met de linkerhand op de borst. Om het gesluierd hoofd
werd een lauriertak gewonden en het praalbed van boven tot onder met handenvol
bloemen bestrooid.
En terwijl de zusters bij de gestorvene waakten, schreiden en baden, had de avond
rond San Damiano zich met stemmen van opgewonden mensen, met flakkerende
toortsen en wapengekletter gevuld. Heel Assisië was, nadat het zijn diepe
verslagenheid verwerkt had, door begeestering aangegrepen de bergweg naar San
Damiano af komen lopen en had het dal overstroomd. Overal op de bergen rondom
en in de vlakte, mengden de avondklokken zich met de jubel der mensen; onder de
muren van San Damiano riepen de vrouwen van Assisië haar Heilige heilwensen
toe, terwijl, met de podestà en de consuls aan het hoofd, de gewapende macht der
stad en alles wat wapens dragen kon - alle ridders en edelen - voorzichtigheidshalve
een wacht om het klooster sloeg.
Naijverige buren immers en vooral die van Perugia zouden wel eens iets in het
schild kunnen voeren en hun de heilige schat betwisten; een gevaar waartegen men
op zijn hoede
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had te zijn en de civitas sanctorum, desnoods met veronachtzaming van de wijding
welke rond een doodsbed dient te heersen, de tanden moest laten zien.
Naargelang de nacht echter voortschreed keerde de rust en de stilte rond San
Damiano weer. Binnen baden de zusters haar getijden en buiten onder de
vaak-verwekkende sterren vielen de manschappen, de een na de ander, in slaap op
hun geweren.
De heilige schat was gewaarborgd, de wijding rond het lijk verzekerd en door de
nachtelijke stilte hoorde men de uilen weer roepen in de steeneiken van de Monte
Subasio.
De volgende morgen was Assisië weer vroeg in de weer zoals overal waar een
plechtige begrafenis met uitvaart voor de deur staat. Alle diensten staan stil; de vanen
der gilden worden uit de kamfer gehaald en ontrold, de ambtsketenen en eretekenen
gepoetst en omgehangen. De manschappen, voor zover ze ginds nog niet onder de
olijfbomen liggen, gorden zich de wapens om, anderen oefenen zich op de bazuinen
en de een na de ander rukken de deputaties uit de ommelanden de poorten binnen.
Bij ieder onverwacht geluid dat er door de straten gaat, bij iedere kardinaal die naar
het punt van verzamelen bij de San Francesco rijdt, vliegt alles naar de ramen.
Elke andere stad, die eenmaal in een eeuw de uitvaart van een heilige mag vieren,
mag blij zijn. Voor Assisië is dit de tweede keer nu al in een goede veertig jaar; en
zeg het zelf nu maar eens, of God Assisië een goed hart toedraagt of niet!
God heeft over Assisië dan ook allerminst te klagen: zijn trouw aan de paus is nu
en dan wel een heilige waard. Zo is het. Daar geven die van Assisië elkander de
handslag op. ‘Maar Perugia dan,’ brengt een tonnelier in het midden, ‘óók een
paus-getrouwe stad en als je heel Perugia, tot in al zijn hoeken, uitkamt, krijg je nog
geen heilige bij elkaar!’ ‘Te mondain!’ schreeuwt een ander ertegen in.
‘Heiligen zijn een gewas, dat overal groeit waar God het groeien laat,’ meent weer
een derde.
En tenslotte zijn allen het er roerend over eens, dat de hemel wonderbaar is in zijn
raadsbesluiten.
Op het aangegeven uur - een kwartier later natuurlijk, want er was nergens een
doorkomen aan en de orde was ver te
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zoeken - trok, onder het gejubel der klokken en het blazen van bazuinen een stoet
langs de San Giorgio de stadspoort uit zoals Assisië sedert de heiligverklaring van
zijn Poverello niet meer had aanschouwd.
Paus Innocentius schreed met de kardinaal-bisschop van Ostia aan het hoofd, in
een schitterend gevolg van prelaten, kardinalen, edelen en vreemde gezanten. Dan
kwamen, voorafgegaan door de bisschop van Assisië en zijn kanunniken, door de
minderbroeders van het Sagro Convento en die van Santa Maria degli Angeli in een
eindeloze rij, in stram ambtsgewaad de heer Podestà en de consuls der stad, op de
voet gevolgd door statige ridders geheel in het staal. Achter deze sloten de
wetsdienaars, de kooplieden en de gilden der ambachten zich aan en het gewone
volk. Het geheel werd door klokken en duiven overvlogen en omstuwd door
palmwuivende zingende kinderen; terwijl de armen zich van alle kanten gelden deden
nu zij plotseling in madonna Chiara een zuster hadden herkend.
Het armoedige kerkje van San Damiano, waar de heilige in het koor lag opgebaard,
kon de mensenvloed, die zich tot voor het altaar in geestdriftig roepen lucht gaf,
onmogelijk verwerken. Ook daar weer moest orde geschapen worden - scheppen
heet: iets uit niets voortbrengen - voordat de paus en zijn gevolg met de overige
geestelijkheid hun plaats hadden gevonden en met het officie der overledenen konden
beginnen.
Toen de Heilige Vader nu het indrukwekkend klachtenlied hoorde, waarmee de
Kerk, in zak en as gehuld, zich neerwerpt aan de voeten van God om voor de arme,
zondige in Adam gevallen mens te pleiten om eeuwig licht en altijddurende vrede,
scheen hem dat plotseling zó weinig in overeenstemming met het engelachtige leven
van de overledene en met hetgeen hij rond haar aan liefde en verering waarnam te
zijn, dat hij de dodenzang deed afbreken en de getijden der maagden aanheffen.
Kardinaal-bisschop Rainaldo echter boog zich, terwijl het koor in spanning
afwachtte, naar de Heilige Vader en deed hem eerbiedig, maar met de hand op het
kerkelijk wetboek, opmerken dat het een hachelijke procedure zijn zou een gestorvene
openlijk heilig te verklaren terwijl het juridisch onderzoek naar de heldhaftigheid
van haar deugden en
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naar de waarachtigheid der wonderen zijn beslag nog niet had gekregen. Kardinaal
Rainaldo, de grote vereerder van Clara, viel echter in dezelfde fout die hij bij
Innocentius gecorrigeerd had, toen hij, uitgaande van de tekst van de Prediker, dat
alles ijdelheid is, een loflitanie op de overledene hield die, van het begin tot het einde,
één lange schitterende heiligverklaring was. Kerkrechtelijke moeilijkheden echter
vielen er van Rainaldo's canonisatie niet te vrezen. De bisschop van Ostia was immers
nog geen paus. Een goed jaar nog zou het duren voordat hij, als Alexander IV,
Innocentius op de Stoel van Petrus zou opvolgen en hem in 1255, twee jaren na haar
dood, het geluk beschoren zou zijn madonna Clara onder het getal der heiligen op
te nemen.
Tot het vallen van de avond nog bleef het heilig gebeente in San Damiano
opgebaard en het voorwerp evenzeer van verering als van discussie.
Ja, ook van discussie.
Want machtige stemmen waren opgegaan die verzekerd hadden, dat de kostbare
schat in de gewone begraafplaats der zusters niet voldoende beveiligd was tegen
kapers, die hij, zelfs begraven, de ogen zou blijven uitsteken. En men kon de wacht
toch niet eeuwig rond het huis onder de olijfbomen laten liggen!
Anderen hadden beweerd, dat de heilige nergens anders thuishoorde dan te midden
van het volk, waaruit zij gesproten was en dat haar en haar dochters zo liefderijk had
onderhouden.
Allen waren het tenslotte hierover eens geweest, dat haar nergens méér eerbewijzen
te beurt zouden kunnen vallen dan in de stad die voortaan, zoal niet de naam van
‘civitas sancta,’ dan toch met alle recht die van ‘civitas sanctorum’ in haar blazoen
zou mogen schrijven.
Het waren argumenten, waarvoor de Arme Vrouwen van San Damiano hadden
moeten zwichten.
De wetenschap, dat haar Madre een rustplaats in de San Giorgio zou vinden, in
dezelfde aarde, waar ook de as van de serafijnse vader die had gevonden voordat
broeder Elias haar onder de San Francesco bedolven had, zal misschien de doorslag
gegeven hebben. En vermoedelijk leefde toen reeds het vooruitzicht bij haar, dat zij
vroeg of

Jacques Schreurs, Zuster Clara van Assisië

189
laat haar overleden Madre met have en goed naar Assisië zouden volgen; in 1260
immers, zien wij de zusters uit San Damiano opbreken en het oude hospitaal bij de
San Giorgio, of beter nog bij de nieuwe, ter ere van Clara gebouwde Santa Chiara,
betrekken.
Zo kwam Assisië dan tussen licht en donker andermaal met man en macht, met
lantaarns en wapens, de olijfheuvel naar San Damiano af.
Misschien moet men in een dier emotionele bergstadjes van Umbrië een oogstfeest,
met dans en al, hebben meegemaakt om zich een voorstelling te kunnen maken van
het luidruchtig vertier, waarmee de menigte op zeker moment rond de muren van
San Damiano stond samengedromd: een vertier waarachter men alles eerder dan een
begrafenis gezocht zou hebben. Of hadden al die mensen in hun hart gelijk en was
het werkelijk, vanuit een ander niet zo alledaags standpunt gezien, een oogstfeest?
Of nog beter gezegd, een bruiloft? En lag, om nogmaals met het Hooglied te spreken,
niet heel de stad gevangen in de vlechten der Bruid?
Van droefenis en rouw was er in ieder geval geen sprake. De tranen van diegenen
in wier ogen er in de morgen misschien nog geblonken hadden, waren volkomen
gedroogd. Alle ogen blonken feestelijk in de gloed der toortsen; ieders mond stond
van gejubel wijd open; alle handen wuifden; aller oren tuitten:
Zie, het is de draagkoets van Salomon,
Door zestig van Israëls helden omringd:
Allen omgord met het zwaard
En ten strijde bekwaam;
Iedereen met het zwaard op de heup,
Om de vrees voor de nacht.

Er was geen orde en geen regel; kinderen en armen stonden vooraan en alle volk
drong op een hoop, toen de draagbaar - gedragen door edelen die allen zich erop
beroepen hadden van Clara's geslacht te zijn - voor de deur van San Damiano werd
neergezet en de bisschop met de kanunniken, gevolgd door de podestà en de consuls
der stad, het kerkje binnenstapten om zich van hun taak te kwijten.
Groot in geloof, waren al die mensen nog groot in ver-
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wachtingen welke ons gaandeweg ontnomen dreigen te worden. Met onthutsende
aanmatiging, alsof het hier het natuurlijkste recht van de wereld gold, waren zij de
bergweg afgedaald om een oogst van glorie binnen te halen die buiten hun
gezichtskring gerijpt was, doch waarin zij, wie of wat zij ook waren, zichzelf plots
in hemelse bloei zagen staan; om beslag te leggen op de heilige die - want dat wisten
zij zeker - hun eerbewijzen met rijke gunstbewijzen vergelden zou.
Maar tegelijkertijd ook dat de gezagsdragers de hand sloegen aan de heilige schat,
ving de kleine klok van San Damiano als een noodklok te kleppen aan en scheen het
dat de oude muren van binnen pas voorgoed begonnen te weeklagen en te kreunen.
Alles echter, ook de droefheid der Arme Vrouwen, moest wijken voor het heilig
geweld, waarmee de bisschop en de kanunniken op hun doel afschreden, voor de
onverbiddelijke ernst waarmee de podestà en de consuls toezagen en de ridders
tenslotte in functie traden. In de ongemene jubel, waarmede het heilig gebeente buiten
San Damiano ontvangen werd, gingen de klachten der zusters, die heel het huis door
haar toevlucht gezocht hadden en overal als ontstelde onwereldse vogels in groepjes
bij elkander gedrongen stonden, volkomen verloren.
Totdat het kleppen van het eigen klokje van lieverlee weer hoorbaar werd boven
hare hoofden en de klokken uit alle campanilen van Assisië haar beduidden, dat
madonna Clara in triomf haar stad was binnengekomen.
En toen het helemaal duister geworden was en weer doodstil rond het huis der
Armoede, schreden drie broeders zwijgend achter elkander langs de voet van de berg
de landweg naar Santa Maria degli Angeli op. En zó zwaar van geluk en verdriet
tegelijk waren hun harten, dat het hun scheen, dat de wereld onder hun voeten
bezweek: Angelo, Leone en Ginepro, drie eenzame gezellen.
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Hoofdstuk 10
De heilige Clara
GEEN enkel stoffelijk goed, noch alle schatten der aarde samen, kunnen de menselijke
ziel een glans, een grootheid geven zoals de Armoede, dat heilig ideaal, die verleende
aan Franciscus en Clara. Zij heeft mensen gevormd uit één stuk, onverdroten bezig
met het enig noodzakelijke en daardoor van méér betekenis voor de mensheid dan
pausen, keizers en koningen. Hun invloed reikte tot ver over de grenzen van hun
land, tot ver over de oevers van hun tijd en de diepten, die zij in het mensdom naar
zijn beste schatten groeven, zijn niet te peilen. Hun ganse geschiedenis wordt echter
nooit geschreven; die ligt verzegeld in God.
‘Korte tijd na Clara,’ zo gaat de kroniek verder, ‘werd ook Agnes ter bruiloft van
het Lam geroepen en volgde zij haar zuster in de altijddurende vreugde. Beiden zijn
nu dochters in Sion en prijzen God zonder einde: Die twee, die op aarde door natuur,
genade en waardigheid elkanders zusters waren.’
Aldus dan viel Agnes waarlijk de troost ten deel, waarmee Clara haar voor haar
sterven bemoedigd had. Want met even snelle schreden, als zij door Clara's toedoen
de wereld om Christus' wille verlaten had, ging zij, terwijl haar zuster reeds door
tekenen en wonderen omstraald stond, uit dit tijdelijke licht naar God.
Zoals Thomas van Celano, die hiermee zijn Leven van de engelachtige maagd
Clara afsluit, ons te verstaan geeft, werd deze spoedig na haar dood reeds door
wonderen en tekenen verheerlijkt en de ongebroken klaarheid van haar licht op een
luisterrijke kandelaar geplaatst.
Natuurlijk maken wonderen het wezen van iemands heiligheid niet uit. Van
Johannes de Doper immers, de grootste
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onder Gods heiligen, zijn geen wonderen bekend dan dat zijner heiligheid, zegt
Celano. Zij kunnen echter middelen zijn om ons - ja zelfs de blinden onder ons - de
heiligheid te laten zien en God te zegenen.
‘Op haar voorbede,’ verhaalt een latere geschiedschrijver, ‘verdween de koorts,
verlieten de boze geesten de bezetenen, werden zieken weer gezond, werden blinden
weer ziende en hervonden krankzinnigen hun verstand. Zelfs de gesel der wolven
kwam tot rust. Zó groot was het getal der wonderen, dat men slechts een paar ervan
verhalen kan.’ Want waarom zou de moederlijke Clara vanuit haar eeuwig geluk niet
haastig Gods kinderen in hun lichamelijke en geestelijke wederwaardigheden tegemoet
zijn gekomen? Met hoeveel overgave zal zij gebleven zijn wat zij zo gaarne was: de
dienstmaagd van allen?
Wie anders over haar denken, die kennen haar niet. En waarom ook zouden de
armen, de gekwelden, de gebrekkigen, de zondaars één uur gewacht hebben om tot
zulk een menselijke heilige en machtige voorspreekster hun toevlucht te nemen?
Wie anders over de mensen denken, die kennen hun nood, hun kommer, hun harten
niet; noch ook het (soms vermetel) vertrouwen dat in hun zielen woont. Het wonder
is altijd een paradox - een goddelijke paradox, als men wil - en het is
verbazingwekkend te constateren, hoe de meeste paradoxalen onder ons soms zo
superieur het hoofd kunnen afwenden als het over wonderen gaat. Het christenvolk
evenwel houdt van die paradoxen; is er verlekkerd op en zó stompzinnig niet dat het
niet weet waarom. Doch wij schrijven geen apologie; wij schrijven een heiligenleven
en hebben van de wonderen te vertellen, waartoe God zich in zijn barmhartigheid
door Santa Chiara verbidden liet.
Te beginnen met een drietal genezingen van bezetenheid, geeft het ‘Opusculum
Secundum’ der Legenda het relaas van een aanzienlijke reeks opzienbarende feiten,
waarvan de genezing van de twaalfjarige Jacobello uit Spoleto Clara's naam wel het
meest eer aandoet. Deze jongen, die van zijn vroegste jeugd af blind was, moest zijn
kost zoeken langs de deuren en had, om niet te verongelukken, een geleider die hem
op zijn bedeltochten vergezelde. Een keer al was de stumper, toen zijn makker hem
een ogenblik in
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St. Christoffel bescherm ons
Bedevaart. plaats Elsendorp Gemert
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Gebed tot den H. Christoffel
Almachtige God, barmhartige Vader, verhoor goedgunstig onze gebeden en verleen
ons, die Uw martelaar St. Christoffel vereren, de bescherming van Uw heilige engelen,
opdat zij ons bijstaan in alle gevaren en behoeden voor alle ongeval.
Toon ons Uw dienaren, de weg van het heil, opdat wij, door Uw genade geholpen,
steeds het goede betrachten en te midden van alle wisselvalligheden van onze aardse
levensweg steeds de weg tot de eeuwige vreugde mogen volgen, Door Christus,
onzen Heer. Amen.
Heilige Christoffel, bid voor ons.
(Genomen uit de Statuten van de Broederschap voor Veilig Verkeer onder
bescherming van St. Christoffel.)
B e d e v a a r t p l a a t s E l s e n d o r p gem. Gemert (N.-Br.)
Imprimatur
F.N.J. Hendrikx Vic. Gen.
Buscoduci die 3 Maii 1936.
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de steek had gelaten, zo ongelukkig terecht gekomen, dat hij een arm gebroken had
en zijn hoofd gewond. Toen hij op zekere nacht onder de brug te Narni te slapen lag,
verscheen hem in zijn droom een zeer schone dame die hem vroeg: ‘Wel, Jacobello,
waarom kom je niet naar mij toe in Assisië als je genezen wil worden?’ De volgende
morgen vertelt hij opgewonden aan twee andere blinden wat hem overkomen is. Zij
zeggen hem, dat die wonderbare dame niemand anders geweest kan zijn dan madonna
Clara, wier heilig gebeente onlangs naar Assisië was overgebracht en wier graf nu
door de hemel met wonderbare tekenen verheerlijkt werd. Na dit gehoord te hebben
begeeft Jacobello zich onmiddellijk op weg, slaapt de volgende nacht in Spoleto,
waar hij andermaal dezelfde droom heeft, en trekt in één ruk door naar Assisië.
Daar echter verdringt zulk een dichte menigte zich rond het graf, dat hij geen kans
ziet het te naderen. Bedroefd door die tegenslag en doodmoe van het trekken, geeft
hij echter de koop niet op. Als de San Giorgio gesloten wordt, legt hij zich languit
voor de deur en met een steen als kussen onder zijn hoofd te slapen.
Wéér droomt Jacobello en hoort een stem tot hem zeggen: ‘Als je maar binnen
kon komen, zou je genezen worden.’ Met de ogen vol tranen wordt hij wakker, staat
op en smeekt om binnengelaten te worden. Als de deur opengaat, trekt hij zijn jasje
en zijn schoenen uit en gaat, met een strop om zijn hals, naar de graftombe der heilige
die hij teder aanraakt en kust. Daar overvalt hem een lichte sluimer waarin hij zeggen
hoort: ‘Sta op, Jacobello, je bent genezen.’ Hij doet wat hem gezegd wordt en met
‘klare ogen ziet hij op Clara's voorbede de klaarheid van de dag.’ En zijn vreugde
en dankbaarheid uitjubelend, smeekt hij de omstaanders, dat zij God met hem zouden
prijzen.
In die tijd leefden er overal in de bergen en bossen van Umbrië nog wolven, die
het de bevolking ongemeen lastig maakten als zij, door de honger gedreven, uit hun
holen te voorschijn kwamen en zonder onderscheid dieren en mensen te lijf gingen.
Franciscus was er niet meer om die kwelduivels tot bezinning te brengen; doch
de medelijdende Clara scheen zich tot taak gesteld te hebben hun de voet dwars te
zetten of
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de stukken, die zij onder de mensen aanrichtten, wonderbaar te helpen helen.
Buona de Monte Galieno's ogen waren nog niet droog van het schreien dat zij om
haar eerstgeborene, die door een wolf verscheurd was, gedaan had, toen een wolvin
haar ook van haar tweede kind beroofde. In haar vertwijfeling wist de arme moeder
niets anders te doen dan haar toevlucht tot Clara te nemen en spoedig daarop vonden
geburen het kind ergens in een bos, waar de honden zijn wonden likten.
Ook uit het dorpje Cannara werd een meisje onder de ogen van haar speelmakkertje
door een wolf aangerand. ‘Kom te hulp, heilige Clara,’ riep deze. ‘Gij kunt haar
redden!’ En het slachtoffer zelf schreeuwde de woedende wolf in zijn gezicht: ‘Laat
los, hoe waag jij het mij nog verder te slepen, mij, die onder bescherming staat van
zulk een heilige maagd!’ Waarop de wolf haar losliet en als een dief er vandoor ging.
De enige mirakuleuze genezing, die als zodanig in het slechts onvolledig tot ons
gekomen canonisatieproces van Clara vermeld staat, is die van een tot de pauselijke
hofhouding behorende Fransman, die blijkbaar aan vallende ziekte leed. Don Giovanni
de Ventura verhaalt als ooggetuige hoe de jongeman, die het gebruik van zijn stem
kwijt was en door niemand in bedwang gehouden kon worden, aan handen en voeten
gebonden schuimbekkend naar het graf van Clara gebracht werd en daar, ten
aanschouwen van alle volk, volledig genas.
Dezelfde gunst mochten, volgens Celano, nog een knaap uit Perugia en een zekere
vrouw, Allessandrina della Fratta genaamd, ondervinden; terwijl een Pietro de Bettona
van een ongeneeslijke ziekte genezen werd en Martini van Perugia het gebruik
herkreeg van zijn in de oorlog gewonde en geheel verlamde hand.
Overigens blijken Clara's ogen, ook na haar dood, met bizonder welgevallen te
zijn blijven rusten op kinderen. Geen wonder dat bij zoveel schitterende tekenen het
volk van dag tot dag al luider om de heiligverklaring van zulk een hemelse
weldoenster begon te roepen. Terwijl Clara voor het forum der Kerk nog te bewijzen
had, dat zij werkelijk in de hemel was, daar keerde het volk in zijn
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vreemde logica de dingen om en argumenteerde het, vanuit zijn gemoed, dat wie
door Christus in zijn glorie was opgenomen, ook door diens Plaatsbekleder op aarde
verheerlijkt diende te worden. De redenering was fout, doch de procedure reeds zo
oud als de Kerk zelf; Innocentius en kardinaal Rainaldo zelf hadden er voet aan
gegeven en bij zoveel menselijke zin en tegenzin had het kunnen schijnen dat de
hemel haast met de dingen was gaan maken en de stem van God zich nogmaals
geïdentificeerd had met die van het volk.
Op 18 October 1253, twee maanden goed na Clara's dood, laat Innocentius IV dan
ook reeds de bulle ‘Gloriosus Deus’ verschijnen waarin Bartholomeo Accorombani,
bisschop van Spoleto, opdracht kreeg met het onderzoek naar het leven en de
wonderen der heilige maagd Clara te beginnen.
Deze aarzelde niet lang, want 2 November reeds kwam hij te San Damiano aan,
waar hij op de 24ste begon met de zusters onder ede te ondervragen aangaande ‘het
leven, de deugden, de handel en de wandel van haar overleden abdis en moeder en
ook over de wonderen.’
Het proces duurde tot de 29ste, gedurende welke tijd vijftien van de oudste zusters
voor de bisschop en zijn medewerkers verschenen en haar verklaringen aflegden.
Als getuigen waren aanwezig: notaris messer Martini; Leonardo, aartsdiaken van
Spoleto; Giacomo, aartspriester van Trevi; verder de broeders Leone en Angelo di
Rieti en Marco, kapelaan van San Damiano.
Te beginnen met zuster Pacifica di Guelfuccio, die bij afwezigheid van Agnes,
vermoedelijk de oudste papieren kon doen gelden, getuigden achtereenvolgens
Benvenuta van Perugia, Philippa di Ghislerio, Amata en Balvina di Coccerano,
Christina di Parisse, Caecilia Cacciaguerra, Lucia da Roma, Francisca da Col da
Mezzo, Agnes di Oportulo, Benvenuta di Assisi, Christiana da Suppo, Angeluccia
di Spoleto, Balvina di Porzano en tenslotte Clara's jongste zuster Beatrice, die
verklaarde ‘dat Clara's heiligheid bestond in haar maagdelijkheid, haar nederigheid,
haar goedheid en haar geduld; in haar vurige liefde tot God, in haar verlangen naar
het martelaarschap, doch vooral in haar hoge opvatting van de armoede.’ Allen waren
zij het er over eens, dat het leven van haar betreurde
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Madre één lang loflied was geweest aan God en Benedetta, die Clara als abdis in
San Damiano was opgevolgd, voegde eraan toe: ‘Dat alles, wat aan heiligheid in een
heilige gevonden kon worden, aanwezig was geweest in het leven van madonna
Clara.’ Eén schaduw was er slechts: dat mensenwoorden te kort schoten om alles
weer te geven. In de San Paolo-kerk van Assisië, waar de rechtbank daarna haar hof
had opgeslagen om personen uit de lekenwereld te horen die met de heilige in haar
jeugd vertrouwd waren geweest, traden, naast de oude goede Buona di Guelfuccio,
als getuigen op: Pietro di Damiano, Giovanni di Ventura en Rainieri di Bernardo,
die Clara in zijn jonge dagen het hof had gemaakt, doch nooit voet bij haar had
kunnen krijgen. Edelen alle drie, blijken zij bij het verhoor hun standsbewustzijn
nogal te hebben doen gelden, daar hun betoog er zich nagenoeg toe beperkt de
voorname afkomst der heilige zo hoog mogelijk op het schild te heffen.
Alleen messer Uzolino di Pietro Gerardone komt met een zeer persoonlijke noot.
Langer dan twintig jaar had hij zijn vrouw in de steek gelaten; maar Clara had hem
onderhanden genomen en weten te bewegen tot haar terug te keren. Zij had hem
voorspeld dat zijn vrouw hem een zoon zou schenken en het ‘was uitgekomen ook.’
Daarmee had het eerste gedeelte van de opdracht aan bisschop Bartholomeo zijn
beslag gekregen en kon het onderzoek naar de waarachtigheid der wonderen beginnen.
‘God moet in zijn heiligen verheerlijkt worden,’ had de bulle ‘Gloriosus Deus’
benadrukt. ‘Hij alleen is het die grote tekenen doet en diegenen van zijn getrouwen,
aan wie Hij als beloning na hun dood de hemelse glorie en de eeuwige aanschouwing
deelachtig maakt, zien hun heiligheid door verscheidenheid en luister van wonderen
bewezen. Daar nu zulke grote en vele tekenen en mirakelen slechts bewerkt kunnen
worden door Hem, die Eén blijft in zijn Drieëenheid en Drievuldig in zijn Eenheid,
hebben zij tot doel de mensen dieper van de almacht Gods te doordringen, opdat de
grote en heerlijke naam van Hem, wiens koninkrijk hier geen einde neemt en van
wiens majesteit de hemelen vol zijn, met méér eerbied op aarde aanbeden worde.’
Het onderzoek naar de wonderen, schijnt heel wat meer
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voeten in de aarde te hebben gehad dan dat naar de heldhaftigheid van Clara's
deugden, want einde Juni 1254 pas kon de commissie haar werk als gedaan
beschouwen en de bescheiden aan de paus overleggen.
Innocentius IV echter stierf kort daarop in Rome en kardinaal Rainaldo, die als
Alexander IV de pauselijke troon had beklommen, talmde er niet mee de hoogvereerde
moeder der Arme Vrouwen op de lijst der heiligen te plaatsen. Dit geschiedde op
Maria Hemelvaart van 1254, twee jaren dus na Clara's dood. De plechtigheid vond
plaats in de kathedraal van Anagni, de geboorteplaats van de paus, waarheen hij zijn
toevlucht had genomen totdat het ruziënde Rome weer wat op adem gekomen was.
In tegenwoordigheid van het college van kardinalen, van bisschoppen, prelaten
en regulieren, van theologen, dokters en hoge adel, werden de processtukken
voorgelezen en alle aanwezigen verzocht, zonder aanzien des persoons, hun mening
kenbaar te maken.
Als één man stemden allen hierin overeen dat, ‘aan Clara op aarde de eer toekwam,
waarmee God haar in de hemel verheerlijkt had.’ Daarop ondertekende de paus,
onder een ongemeen gejubel van het toegestroomde volk, het decreet, waarin de
heldhaftigheid van Clara's deugden en de waarachtigheid der wonderen bevestigd
werden en hield de kardinaal-diaken, Richardo de Annibaldis, de feestpredicatie op
de tekst: ‘Zij die mij vinden, zullen het eeuwige leven bezitten.’
Na de preek verhief Alexander IV zich van zijn zetel en zijn stem stokte van
ontroering toen hij plechtig afkondigde: dat Hij, door de volmacht hem door de
apostel Petrus verleend en op zijn eigen gezag, met eenstemmige bijval van zijn
broeders de kardinalen en van alle aanwezige prelaten en vertrouwend op Gods
almacht, Clara van Assisië onder het getal der heilige Maagden rangschikte. En door
orgelspel en klokken begeleid, klonk uit de mond der Kerk toen voor de eerste maal:
‘Sancta Clara, ora pro nobis’; waarna de paus het Te Deum aanhief en lof en dank
bracht aan God en Jesus Christus, omdat de schoot der mensheid weer een heilige
had voortgebracht.
Omdat Assisië op de 11e Augustus, Clara's sterfdag, het feest van zijn stadspatroon,
San Rufino, vierde, stelde de
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paus dat van de nieuwe heilige op de 12e vast en schreef hij het voor de ganse Kerk
voor.
De bij die gelegenheid uitgegeven bulle der heiligverklaring ‘Clara claris praeclara
meritis,’ is een in onze taal bijna onvertaalbaar stuk prachtige rhetoriek en bevat, na
een lofrede, waarin de opvolger van Petrus zijn hart over zijn nu meer dan geliefde
dochter in feestelijke volzinnen uitstort, een kort relaas van haar leven en deugden
en van de zowel vóór als na haar dood geschiede wonderen. Na alle mogelijkheden
die hem de naam Clara, dat is: de stralende, aan de hand doet, uitgebuit te hebben,
noemt hij de heilige een vaas met reukwerk waarvan de geur door de dunne wanden
dringt en het huis des Heren vervult. ‘En terwijl zij in harde boete de albasten vaas
van haar lichaam stuk brak,’ zegt hij, ‘werd heel de katholieke Kerk door haar
heiligheid vervuld. Zij was de hoog opgeschoten boom,’ vervolgt hij, ‘die zijn takken
wijd uitspreidde en kostelijke vruchten van godsdienstzin voortbracht. Van alle
oorden kwamen leerlingen in het geloof naar de schaduw van die boom, om ook
zulke zoete vruchten voort te brengen... Zij is de zuivere waterader in het dal van
Spoleto,’ gaat de paus voort zijn beelden opeen te stapelen, ‘die een nieuwe bron
van levend water heeft gebracht, tot nut en verkwikking der zielen. Zij was de hoge
kandelaar van heiligheid die heerlijk brandt in het Huis des Heren, naar wiens licht
zovelen gelopen komen om haar lampen eraan te ontsteken. Zij plantte op de akker
van het geloof de wijngaard der armoede, legde op de grond der Kerk de tuin der
nederigheid aan waar, bij alle kruid van gebrek dat er groeit, bloemen van deugden
in een grote menigte ontluiken en zij bouwde de burcht van strenge versterving waar
overvloedig geestelijk voedsel als spijs de tafels dekt. Gezegend daarom zij onze
Moeder de Kerk die zulk een dochter gebaard heeft en grootgebracht; dat ook het
vrome christenvolk juiche, nu de Koning des Hemels een uit zijn midden zijn eeuwig
paleis heeft binnengeleid en laten ook alle lieve heiligen Gods zich met ons verblijden
om de nieuwe Koningsbruid, die nu in haar eeuwige vaderland bruiloft viert...’
En terwijl Thomas van Celano, na van de paus de opdracht ontvangen te hebben
een leven van de lieve heilige samen
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te stellen dat de gelovigen tot lering en stichting strekken kon, zijn bescheiden
verzamelt en zijn speurtochten door de kloosters van San Damiano, Santa Maria
degli Angeli en San Francesco voortzet, rijpen de gedachten om op de asse van Clara
een monument op te richten, de beminnelijke dochter van Franciscus én de ‘civitas
sanctorum’ waardig.
Tegelijkertijd werken het aanzien en de verering, waarin de Arme Vrouwen waren
komen te staan en vele overwegingen van opportuniteit het plan in de hand om de
zusters van San Damiano binnen Assisië te brengen en haar bij het heilig gebeente
harer Madre de wacht te laten betrekken.
In 1257 waren de nodige bedragen bij elkaar en kon de franciscaanse bouwmeester
Philippo da Campello met de bouw van de Santa Chiara beginnen. Drie jaar bouwde
hij eraan en in 1260, vijf jaren na Clara's heiligverklaring, was het monument, dat
een duidelijke verwantschap met de aan de andere zijde der stad gelegen San
Francesco verraadt, voltooid. Tommaso di Stefano, een florentijns meester, en
leerlingen uit de school van Giotto kwamen eraan te pas om aan het inwendige der
kerk, wier eerlijk en stemmig uiterlijk alleen maar door later toegevoegde steunberen
wanstaltig bedorven werd, een passende luister te geven.
Een paar tot op heden bewaarde frescoschilderingen getuigen van de kwade dag,
die de zeventiende-eeuwse bisschop van Assisië, Ottavio Spader, had, toen hij het
kostbare schilderwerk onder een laag kalk liet begraven en zichzelf tot patroon van
een binnenkerkelijk vandalisme canoniseerde, waartegen de Moederkerk tot op heden
nog geen afdoende maatregelen getroffen heeft.
3 October 1260 was voor Assisië wederom een gedenkwaardige dag toen, op de
vooravond van het feest van Sint Franciscus, het onbedorven gebleven stoffelijk
omhulsel van de heilige Clara uit zijn verborgenheid naar boven werd gehaald en,
in aanwezigheid van de bisschoppen van Assisië, Spoleto en Perugia, van de generaal
der minderbroeders, de heilige Bonaventura, en van de raad der stad in een kist van
travertijnsteen werd gesloten en onder het hoofdaltaar van de Santa Chiara begraven.
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Op dezelfde dag ook hadden de Arme Vrouwen San Damiano verlaten en de wacht
bij het graf betrokken. Behalve een rijke schat van herinneringen, hadden zij alle
voorwerpen, die op een of andere wijze de gedachtenis aan Franciscus en Clara onder
haar levendig konden houden, naar haar nieuwe woonplaats meegebracht en vanzelf
ook het mirakuleuze kruis dat tot de Poverello gesproken had en het gebeente van
Clara's zuster, de zalige Agnes.
Zo kon dan voortaan, terwijl haar aanschouwing in de hemel en haar verering op
de aarde voortduurden, Clara's lichaam rusten en weerkeren tot het stof waaruit het
was opgestaan.
Met hun vreugden en smarten, hun zegeningen en rampen gingen de eeuwen
voorbij: geslachten op geslachten van Arme Vrouwen namen van elkander de wacht
bij het graf van haar stammoeder over, terwijl zij haar lampen aan de ‘hoge kandelaar
van haar heiligheid’ bleven ontsteken en dapper de toren der allerhoogste armoede
bewonen.
Rondom hen veranderde de Stad van Franciscus en Clara, die naar haar uiterlijk
geen verandering of ouderdom schijnt te kennen, van meesters en ademde zij uit
duizenden ramen en deuren oorlog of vrede naargelang aan de wereld beschoren
was. Haar zeven poorten verloren hun betekenis, de gordel der wallen, die haar
omklemde, brokkelde af en met stukken en brokken viel haar de stenen kroon van
het hoofd. Ontelbare zonnen gingen over haar op en onder, maar haar witte ossen
ploegden voort aan haar voet, de krekels bleven in haar olijf- en wijngaarden sjirpen
en de uilen roepen in de bossen van de Monte Subasio.
Zes eeuwen - een zee van tijd, maar nog geen vogelbek vol water vergeleken bij
de eeuwigheid - waren voorbij gegaan.
Nadat men in 1818 het lichaam van de Poverello weergevonden had in de rots,
waar de stenen sarcofaag onder steenslag en kalk bedolven zat, ging men er toe over
ook het graf van de heilige Clara aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Acht dagen ingespannen arbeid kostte het, om de met ijzer beslagen en verzegelde
kist van travertijnsteen aan het daglicht te brengen.
‘Op Vrijdag de 30ste Augustus,’ zo deelt de abdis van
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Assisië die gebeurtenis aan haar medezusters van Marseille mede, ‘stieten de
werklieden op de kist en kwamen zij ons onmiddellijk waarschuwen. Denkt u zich
onze vreugde en opwinding maar eens in! Daar wij juist in het koor waren, verzeker
ik u, dat wij moeite hadden het officie niet af te breken. Nauwelijks echter zijn wij
ermee klaar of wij heffen het Te Deum aan en beginnen met alle klokken te luiden.
Meteen ook snellen de getuigen: de vicaris-generaal, onze biechtvader en andere
personaliteiten toe en staan zij allen ten zeerste ontroerd bij de tombe.’
Tot de 23ste September zou het echter nog duren, voordat de bisschop van Assisië,
in tegenwoordigheid van de andere bisschoppen van Umbrië, van een groot aantal
geestelijken en van de magistraat der stad, tot ontsluiting overging en de zware ijzeren
riemen voorzichtig werden losgemaakt en de zegels verbroken. ‘Welk een geluk toen
wij zagen hoe goed het gebeente onzer heilige stichteres al die eeuwen bewaard was
gebleven,’ gaat de abdis verder, die voor die dag voor haarzelf en haar zusters van
de paus dispensatie van het slot had gekregen. ‘Met het hoofd naar de schouder
genegen, lag het gelaat naar ons toegekeerd; de linkerhand lag op haar borst, de
rechter strak langs het lichaam. Een krans van laurier, zo fris alsof hij gisteren pas
geplukt was, omkranste het maagdelijk voorhoofd en in haar rechterhand lagen nog
de stengels der bloemen die men haar meegegeven had.’
Nadat alle formaliteiten, juridische en andere, vervuld waren, zette de bisschop
van Perugia, de latere Leo XIII, het Te Deum in en werden de heilige overblijfselen
zorgvuldig in een schrijn van berg-kristal gelegd en ter verering op het hoogaltaar
uitgesteld.
Zes dagen later trok men met het schrijn in plechtige processie door de feestelijk
versierde stad naar de San Francesco en, na een diepe groet aan de serafijnse vader,
weer naar de Santa Chiara terug, waar het heilig gebeente een plaats kreeg aan de
voet van het wonderbare kruis en de Clarissen weer de wacht hernamen.
En nóg gunde de verering der gelovigen de verheerlijkte slaapster niet haar
definitieve rust. Zij maakte uit dat zij, in vergelijking met haar serafijnse vader, die
zijn in de ruwe rots uitgehouwen mausoleum in de San Francesco
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had, te kort kwam en dat zij dat door haar navolging en haar trouw aan zijn idealen
niet verdiend had. Daarom werd op de plaats, waar zij zes eeuwen lang in de
verborgenheid der aarde gesluimerd had, een grafkapel gegraven waar rijk en arm
aan bijdroegen. Jammer genoeg weerspiegelt deze crypte - heel anders dan die waarin
de Poverello rust - in genen dele de spiegel der allerhoogste armoede die Clara's
leven was.
Waarom, zo vragen wij ons af met het beeld dat Clara in haar geschriften graag
uitspeelde, ‘spiegelden’ de ten koste-leggers van zoveel pralerige luister zich niet,
vlak naast hun deur, aan de livrei van vrouwe Armoede, zoals de misschien vroomste
van alle tijden deze tot stichting en lering en niet tot onthutsende bewondering alleen
aan ons heeft overgeleverd: de vale pij van de Kleine Arme, het varkensharen habijt
van de armste der Arme Vrouwen, de sloffen die zij maakte toen de Poverello niet
meer voortkon van de wonden in zijn voeten, de windsels en het pluksel, haar eigen
lokken en de kostbare albe, welke zij fijnzinnig en vingervaardig voor de diaken
Franciscus vervaardigde? En toch - ondanks de van even weinig goede smaak als
gebrek aan franciscaanse geest getuigende excessen, waartoe een goed bedoelde
doch reeds decadente devotie zich heeft laten verleiden - wordt de pelgrim, klein op
zijn knieën voor het tralievenster gelegen waarachter de Schone Slaapster rust, niet
moe in die brandoven van rood fluweel en gouden lampen te turen; - niet moe zijn
voorhoofd tegen de spijlen te drukken en met gans zijn hart de strofe, die Paul Sabatier
aan het Zonnelied toevoegde, te herhalen:
Gezegend zijt Gij, Heer, om onze zuster Clara,
Want door haar schijnt uw Licht in onze harten.
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