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Franciscus op het koor
Onze archiefdienst,het
Regionaal
Historisch
Centrum
Limburg
(RHCL) aan de Sint Pieterstraat in Maastricht, is
er natuurlijk in de eerste
plaats om de archieven
die in dit gebouw zijn
opgeslagen voor de 'eeuwigheid' te bewaren.
Daarvoor zijn dan ook
speciale voorzieningen
getroffen, zoals de vereiste temperatuur, de juiste
luchtvochtigheid
en
zuurvrije verpakkingen
(dozen en omslagen).
Behalve de archiefstukken die voor de studiezaalbezoeker interessante informatie bevat, is
ook het gebouw op zich
meer dan de moeite
waard. Het is een 14e
eeuwse gotische Minderbroederskerk of Franciscanerkerk. Van de vele
wetenswaardigheden die
over deze kerk te vertellen zijn,wordt er hier één
uitgelicht. Deze sprokkel
gaat over een schildering
van een persoon op het
gewelf van het koor. De
persoon die is afgebeeld
is Franciscus van Assisi,
de grondlegger van de
orde van de Franciscanen
of
Minderbroeders.
Weergegeven wordt het
moment waarop hij de
heilige wonden of stigmata ontvangt van de
Christusfiguur met vleugels van een serafijn (een
serafijn is in het Oude
Testament een engel van
de hoogste rang) rechtsboven hem.Deze gebeurtenis vond plaats in het
jaar 1224. Zeer waarschijnlijk is deze afbeelding van Franciscus met
de stigmata de oudste in
Nederland.
Is de geschiedenis van
Franciscus nog bekend?
Niet iedereen zal hem
onmiddellijk
kunnen
plaatsen. Daarom hieronder in het kort zijn
levensverhaal. Franciscus
werd in 1180 of 1181
geboren in Assisi.Hij was
de zoon van een redelijk
welvarende lakenkoopman. Het leek zo vanzelfsprekend. Franciscus zou
zijn vader in de zaak
opvolgen. Het pakte wel
heel anders uit. Tijdens
een oorlog tussen de steden Assisi en Perugia

tijde van het leven van
Franciscus voor ogen
stonden. De biografie
van Bonaventura is eeuwenlang de bron geweest
voor de kennis over Franciscus.
Bonaventura
beschrijft de ervaring van
Franciscus als volgt:

Sint Franciscus op het gewelf van het koor van de Minderbroederskerk
aan de Pieterstraat (foto Stefan Graatsma). Recht boven hem de gekruisigde Christus tussen serafijnvleugels. Weergegeven is het moment waar op Franciscus van het Christusbeeld de heilige wonden ontvangt. Vroeg
16e eeuwse schildering.
werd Franciscus krijgsgevangen gemaakt. Als
gevolg hiervan en/of als
gevolg van een ernstige
ziekte die zich vlak hierna openbaarde,veranderde Franciscus van een
vrolijke,
levenslustige
knaap die van uitgaan,
feesten en ridderspelen
hield in een persoon die
totaal anders ging denken over het leven. Tijdens een wandeling
kreeg Franciscus in een
kerkje een visioen. Het
Christusbeeld dat hij
daar zag sprak tot hem en
zei: “Herstel mijn huis”.
Deze gebeurtenis maakte
diepe indruk op Franciscus en hij besloot voortaan te leven zoals hij
dacht dat Christus had
geleefd. Eenvoud, nederigheid en volledige
armoede werden zijn
nieuwe levensdoelen.Hij

gaf zijn geld weg, hechtte
totaal geen waarde meer
aan ook maar enig bezit
en voorzag al bedelend in
zijn onderhoud. In de
loop der tijd ging Franciscus zich steeds meer identificeren met Christus en
het lijden van Christus.
In het jaar 1224 zonderde
hij zich af van zijn volgelingen en ging naar de
berg Alverna. Hij wilde
daar alleen zijn om te bidden en te mediteren.
Toen hij na enige tijd
terugkeerde had Franciscus dezelfde wonden op
zijn lichaam als Christus
aan het kruis. Twee wonden op zijn handen, twee
op zijn voeten en één in
zijn rechterzijde. Deze
wonden worden heilige
wonden of stigmata
genoemd. In 1226 overleed Franciscus en in
1228 werd hij heilig verklaard.
Het is niet zo moeilijk
om hedendaagse literatuur te vinden over Franciscus. Het mooiste zou
natuurlijk een eigentijdse bron zijn,feiten verteld
door iemand die Franciscus persoonlijk gekend

'Opeens zag hij een
Serafijn met zes vleugels
die straalden van een
vurige gloed, vanuit het
zenit van de hemel neerdalen.Toen de Serafijn in
bliksemsnelle
vlucht
door de lucht in zijn
nabijheid
kwam,
bemerkte hij tussen de
vleugels de gestalte van
een gekruisigde man, die
met zijn in kruisvorm uitgestrekte handen en voeten aan een kruis genageld was. Twee vleugels
reikten omhoog boven
zijn hoofd, twee strekten
zich uit als wilde hij gaan
vliegen, de twee overige
bedekten zijn gehele
lichaam.'
Even verderop staat te
lezen:
'Op hetzelfde moment
begonnen er immers in
zijn handen en voeten als
het ware spijkers zichtbaar te worden; in de
palm van zijn handen en
op de wreef van zijn voeten zag je de koppen
ervan, terwijl de punten
er aan de andere kant uitstaken.

Van Franciscus is bekend dat hij ook de (leven de) kerststal heeft bedacht. Een prachtig minia tuurtje in een 15e eeuws gebedenboekje (foto:
Jack van Kronenberg).
had. Een dergelijke biografie heeft bestaan en is
door een medebroeder,
genaamd Thomas van
Celano,geschreven.Deze
was echter niet in staat
om een goede biografie
te schrijven en daarom
heeft Bonaventura enige
tijd later de taak op zich
genomen. Bonaventura
leefde van 1221 tot 1274.
Hij heeft Franciscus daardoor niet persoonlijk
gekend. En in tegenstelling tot Thomas van Celano was Bonaventura een
wetenschapper.
Hij
stond veel verder af van
de idealen die Franciscus
en zijn medebroeders ten

En dan spreekt de
wetenschapper: 'Zo heb
ik gehoord van degenen
die het met eigen ogen
hebben gezien'.
Als we nu even kijken
naar de schildering op
het plafondgewelf dan
zien we dat de anonieme

Franciscus ontvangt de stigmata van de gekruisigde Christus. Miniatuur in een van de hand schriften van de abdij van Rolduc waarin de bijpassende gezangen werden teruggevonden
(foto: Régis de La Haye).
schilder kennis had van
de geschiedenis die Bonaventura had geschreven,
want de afbeelding volgt
precies zijn verhaal.
Medewerkers van het
Restauratie Atelier Limburg hebben in de jaren
90 van de vorige eeuw de
schilderingen in de kerk
gerestaureerd. Zij schrijven in een artikel over die
restauratiewerkzaamheden dat zij uitgaan van
een vroeg 16e eeuwse
afbeelding en dat de
schilder met snelle, trefzekere penseelstreken te
werk ging. We mogen
aannemen
dat
de
opdrachtgever wist wat
hij wilde en dat de schilder wist wat van hem verwacht werd.

gen gevonden die bij deze
viering horen. Mogelijk
herinnert u zich dat
ongeveer anderhalf jaar
geleden het religieuze
muziekfestival Musica
Sacra plaatsvond met als
thema: Weg van de
wereld, Kluizenaars en
Kloosterlingen. Niet toevallig werd daarom tijdens dit festival in het
RHCL oftewel de Minderbroederskerk op 17
september het feest van
de stigmatisatie gehouden. De Gregoriaanse
gezangen werden recht
onder de schildering van
Franciscus ten gehore
gebracht.Met het Tweede
Vaticaans Concilie is
deze feestdag afgeschaft.

Nu nog even de muzikale kant van de gebeurtenis van de stigmatisatie.
In het begin werd het
feest van de stigmatisatie
gevierd op de feestdag
van Franciscus zelf, te
weten op 4 oktober,maar
enige tijd later werd daarvoor een speciale datum
vastgesteld, namelijk 17
september. Mijn collega
op het RHCL,Régis de La
Haye, heeft niet zo heel
lang geleden in oude
handschriften de gezan-

Willemien Schouten.

Bronnen: Van Grevestein, in: Een nieuwe
huisvesting voor het
Rijksarchief Limburg;
Vespers van het Feest van
de Stigmata van Franciscus; Hélène Nolthenius,
Een man uit het dal van
Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten; Sier,
Leven van de Heilige
Franciscus van Assisi
door Bonaventura.
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