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In de komende tijd hebben we twee Fran-
ciscusfeesten voor de boeg. Op 17 sep-
tember vieren we de stigmatisatie van
Franciscus en op 3 en 4 oktober Francis-
cus’ sterven, overgang (transitus) naar de
hemel en daarmee zijn hemelse geboorte.

3 en 4 oktober vormen één feest, de beide
delen kun je niet los van elkaar zien. 

Misschien dat het eerste feest, de stigma-
tisatie, wat moeilijk is voor sommigen
onder ons. Stigmatisatie betekent het ont-
vangen van de kruiswonden (stigmata)
van Christus. Oftewel de afdrukken/won-
den van de spijkers in handen en voeten
waarmee Jezus aan het kruis hing en de
wond in zijn zijde op de plek waar de Ro-
meinse soldaat hem doorstak. 

HET VISIOEN
Twee jaar voor zijn overlijden – we schrij-
ven 1224 – verblijft Franciscus in de klui-
zenarij op La Verna, de Toscaanse berg
die hem door graaf Orlando Cattani was
geschonken. Dat was in de veertigdagen-
tijd om te bidden, te mediteren en te vas-
ten. Daar krijgt hij een visioen van een
gekruisigde serafijn – een engel met drie
paar vleugels – en krijgt hij de wonden van
Christus in zijn lijf gedrukt. 

De rest van zijn leven zal Franciscus zijn
uiterste best doen die te verbergen; erover
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spreken deed hij al helemaal niet. Toch
worden ze, met name als hij zich vlak voor
zijn dood naakt ter aarde laat leggen, een
paar keer gezien. In de schatkamer van de
San Francesco Basiliek zijn nog een paar
sloffen te zien die Clara voor hem gemaakt
heeft. Er zitten speciaal gaten in, om de
kruiswonden in zijn voeten te ontzien. Er is
ook een verhaal bekend dat Clara de
kruiswonden zou hebben gezien toen hij
doodziek bij San Damiano was en door
haar verpleegd zou zijn. 

STIGMATA – EEN HEIKEL THEMA
De spirituele duiding van de stigmata
wordt kortgezegd zo samengevat: Francis-
cus heeft zijn hele leven niets anders ge-
daan dan Christus navolgen; aan het eind
van zijn leven was dat zo goed gelukt, dat
hij zelfs gelijkvormig aan Christus werd. 

Een criticus zal zeggen: “Dat klinkt mooi,
maar hoe weten we nou dat dit echt is?”
Het eerlijke antwoord is: “Dat weten we
niet”. Niemand was erbij toen dit wonder
plaatsvond en aangezien de enige aanwe-
zige – Franciscus dus – er nooit over
sprak, is het op zich al een raadsel hoe het
verhaal in de oudste verhalen terecht is
gekomen. 

Franciscus was de eerste die de stigmata
zou hebben ontvangen. Na hem zouden
meerdere mensen de stigmata hebben
ontvangen; ongeveer 300 daarvan erkent
de Katholieke Kerk. Bijzonder is dat de
wijze waarop stigmata eruitzien vergelijk-
baar is met de wijze waarop kunstenaars
in die tijd de kruisiging afbeelden; bijvoor-
beeld met de voeten naast elkaar (twee
even grote voetwonden) of over elkaar (de
ene wond groter dan de ander). De hand-
stigmata zitten op schilderijen – en dus bij
gestigmatiseerde mensen – in de handpal-

men. Bij een kruisiging gingen de spijkers
door de polsen. Je zou kunnen stellen dat
de wijze waarop mensen de stigmata
zagen en ermee geconfronteerd werden,
ook de wijze was waarop ze ermee gete-
kend werden. 

Een hele bekende gestigmatiseerde van
nog niet zo heel lang geleden is Pater Pio.
Bij al deze personen is er discussie of het
echt is. Bij pater Pio is dat zeer sterk. Hoe
meer zij ‘ermee te koop liepen’, des te ster-
ker de twijfels. Persoonlijk blijf ik ‘stigmati-
satie’ een moeilijk thema vinden. Ik kan me
zelfs voorstellen dat mensen ertoe in staat
zijn om ze eigenhandig aan te brengen
(au!). 

HET PAST IN DE FRANCISCAANSE LEEFWIJZE
En toch ben ik zeer geneigd te geloven dat
het verhaal over Franciscus waar is. Aller-
eerst omdat hij de eerste was. Zoiets ver-
zin je niet. En als je het al zou verzinnen,
dan zou je het maar al te graag aan ieder-
een laten zien. Franciscus hield het zeer
krampachtig verborgen. 

Het past in ieder geval prima in de francis-
caanse leefwijze. Vanaf het begin wilde
Franciscus leven, zoals in het Evangelie,
zoals Jezus dus. De op dat moment domi-
nante ordesregel, die van Benedictus, is
meer geënt op hoe de eerste volgelingen
van Jezus na zijn Verrijzenis en Hemel-
vaart leefden; meer op het boek ‘De Han-
delingen van de Apostelen’ dus.
Franciscus stelde de mens Jezus als voor-
beeld en wilde steeds meer op hem lijken.
En dat lukt zo goed, dat hij uiteindelijk ge-
lijkvormig aan hem werd. 

VERDRIET SLAAT OM IN VREUGDE
Het past in het bonte pakket aan inspiratie,
dat Franciscus ons heeft nagelaten. Dat



complete pakket vieren wij 3 en 4 oktober.
Op zich lijkt het raar als we zeggen dat we
Franciscus’ dood vieren. Gedenken klinkt
al beter. Maar toch. Dat Franciscus eens
zou sterven, was onvermijdelijk. En na-
tuurlijk hebben zijn eerste medebroeders
en -zusters het verschrikkelijk gevonden
dat ze hem los moesten laten. En zo
jong… hij werd immers 44. Dat was zelfs
in de Middeleeuwen jong – als je je jeugd
overleefd had. 

De allereerste keer dat ik in Assisi was op
de plek waar Franciscus stierf (rechtsach-
ter de Portiunculakapel), overviel mij eerst
een enorm verdriet. Dat sloeg plotsklaps
om in vreugde. Meteen had ik het gevoel:
zo moet het de broeders die bij zijn sterven
waren ook zijn vergaan. Ze waren hun
broeder, hun vriend, hun inspirator kwijt.
Tot het besef indaalde dat Franciscus zijn
aardse weg slechts voltooid had en nu
voor eeuwig leefde bij God: een heilige
was geboren. 

HET BONTE PAKKET AAN INSPIRATIE
Franciscus, dat bonte pakket aan inspira-
tie. Voor ieder spreekt er wat anders uit: de
heraut van de vrede, de dierenliefhebber,
hij stond aan de wieg van de interculturele
dialoog, hij stak een angel in het vlees van
de Kerk om de rijkdom van pausen en kar-
dinalen aan de kaak te stellen, hij legde de
zere vinger op de wond van ziekte, ar-
moede en uitsluiting in de maatschappij, hij
was een Middeleeuwse apostel die de
mensen weer terugbracht tot God, doordat
hij God een vaderlijk en Jezus een ‘men-
selijk’ gezicht gaf. Zo kan ik nog wel even
doorgaan. Het zijn allemaal facetten van
die ene Franciscus die we 3 en 4 oktober
mogen vieren in broederlijke en zusterlijke
verbondenheid. Want vooral ook dát laat-
ste staat bij Franciscus centraal! 

Felix festum! (Zalig feest)

Hans-Peter Bartels ofm 
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