Zijn we nog op de goede weg?
Zoals bij de meesten bekend zal zijn heeft Clara er haar hele leven voor
gestreden om te mogen leven volgens een Regel, die zeer nauw aansloot
bij de Regel die Franciscus had geschreven voor zijn broeders. De toenmalige gezagsdragers in de kerk wilden eigenlijk dat Clara en haar medezusters een veel minder strenge Regel zouden aanvaarden. Twee dagen
voor haar dood (9 augustus 1253) kreeg Clara eindelijk de pauselijke
goedkeuring van haar Regel.
Toch was het al vrij snel na de dood van Clara (1263) dat paus Urbanus
IV een nieuwe, wat minder strenge, Regel schrijft, die door de meeste clarissenkloosters (een van de weinige uitzonderingen was het klooster in
San Damiano) gebruikt ging worden.
Ondanks de aansporing van Clara in de 2e brief aan Agnes: “houd je levenskeuze in herinnering, zie steeds….naar je begin.” verwatert het elan
in de eeuwen daarna. Het is Coleta van Corbië die, bijna 2 eeuwen na Clara, een hervormingsbeweging op gang brengt, waarbij zij teruggrijpt naar
de oorspronkelijke Regel van Clara.
Ook die Clarissen in Nederland die de Regel van
Urbanus waren blijven
volgen,
besluiten
in
1953, bij gelegenheid
van het 700e gedenkjaar van het overlijden
van Clara, teug te keren
naar de oorspronkelijke
Regel van Clara (de huidige kloosters in Megen
en Nijmegen). Zo worden ook wij, als leden
van de OFS, niet alleen
uitgenodigd voortdurend
voor ogen te houden
hoe we begonnen zijn,
de vlam van het begin
brandend te houden,
maar toch ook af en toe
om te kijken of we niet
gaandeweg afgeweken
zijn van de weg die ons
voor ogen stond. Dan is
het tijd om terug te keren op onze schreden en
de bron zelf weer te
zoeken.

H. Coleta van Corbië (1381 – 6 maart 1447)
Volgens het Franciscaans getijdenboek: feestdag op 7 februari; in Vlaanderen: feestdag op 6 maart.
Coleta proefde aan verschillende vormen van religieus leven en werd in
1402 lid van de reguliere Derde Orde. Na ingetreden te zijn bij de Clarissen krijgt zij in 1406 van paus Benedictus XII toestemming om de franciscaanse Orde te hervormen. Zij handhaaft een aantal praktische elementen
uit de Regel van Urbanus, maar keert terug naar de basisbeginselen van
de Regel van Clara zelf. Zij vult de Regel aan met door haar zelf geschreven constituties. De cijfers hoeveel kloosters zij op deze manier sticht of
hervormt lopen wat uiteen, maar waarschijnlijk zijn het er een stuk of 20.
Deze Clarissen worden wel Clarissen-Coletinen genoemd.
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