
Al zo’n 15 jaren kunnen we gebruik maken van Twitter.
In korte berichten, maximaal 280 tekens, kan informatie
uitgewisseld worden. Miljoenen mensen doen dit. Mij
staat nog nadrukkelijk in het geheugen geprent de peri-
ode dat Donald Trump president van de Verenigde Sta-
ten was. Dagelijks werd uitgezien naar wat hij weer
twitteren zou. Met zijn positieve en negatieve kanten. 

Als je twittert dan word je gedwongen om jouw bood-
schap tot 280 tekens te beperken. Op zich een goed ge-
geven. Het doet je nadenken over wat je wilt
overbrengen en welke woorden je daarbij kiest. Geen
plek voor ellenlange verhalen. Nee, alleen de kern. In der
Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Zo kun je iets
of iemand kernachtig en puntig samenvatten. 

Nu we het feest van Clara naderen zou je dat bijvoorbeeld ook over haar kunnen doen.
Bekend rond Clara zijn de teksten rond het spiegelen of de lichtvoetige tred waarmee
je door de wereld mag gaan. Dat zou kunnen leiden tot de volgende twee twitter-
berichten: 
1   Spiegel je dagelijks van buiten en binnen aan de armoede en nederigheid waarmee 
      Jezus in de wereld kwam, aan de ontelbare inspanningen en ongemakken die Hij 
      heeft doorstaan voor onze verlossing en de liefde waarmee Hij voor ons geleden 
      heeft en aan het kruis gestorven is. 
2   Je moet met snelle stap, met lichte tred zonder je voeten te stoten, zodat je schre-
      den zelfs geen stof laten opwaaien, onbezorgd, blij en opgewekt het pad van de 
      gelukzaligheid voorzichtig gaan. Stem met niets in dat je van dit voornemen wil af-
      brengen. 

In de twitterwereld wordt het met een of enkele berichten in deze vorm vaak afgedaan.
Dit is het, meer is er niet. En op zich kan dit goed zijn, maar wetend van Clara moeten
we beseffen dat we haar hiermee ontzettend te kort doen. Haar leven en voorbeeld
heeft zoveel meer te bieden: haar zorg voor de medezusters, haar leiderschap, haar
koppigheid als het om de goede zaak ging, enzovoort. Een totaalbeeld van de persoon
Clara vraagt om verder te kijken dan de twee twitterberichten. Al kunnen deze tweets je
wel op een spoor zetten, prikkelen en uitnodigen. Zoals bij veel tweets: er zit nog een
groot verhaal achter. 
Op 11 augustus mogen wij dat grote verhaal van Clara opnieuw beleven en vieren. Haar
voorbeeld is er een om elementen aan te reiken voor ons eigen leven. Mogen wij zo dit
feest beleven. 

Vrede en alle goeds,
Theo Reuling ofs
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