Beste Dany
Lut Lams
Beste Dany,
Met wie beter kan ik onderstaande lijntjes delen dan met jou?
Misschien ben je al vertrouwd met de levens van de twee heiligen die ik graag
eventjes in het daglicht stel, of misschien behoren de dames nog niet tot het gezelschap van heiligen die je al hebt bestudeerd. Zelfs indien je het levenspad van
deze twee speciale vrouwen uit de Middeleeuwen zou kennen, graag introduceer
ik je een paar teksten die me wel beroeren.
De eerste betreft mijn vaders vertaling van het boek ‘Den Hellige Birgitta Af
Vadstene’, geschreven door de Deense hagiograaf Johannes Joergensen en uitgegeven door Sheed & Ward, Antwerpen (1954). Het tweede is een tekst in de
oude Nederlandse spelling over de Heilige Lutgardis.
Laat me jou es meenemen naar die eerste tekst. Ik gebruik hiervoor de proefdrukken die aan mijn vader werden overhandigd bij gebrek aan het gepubliceerde boek dat in een opslagplaats ongeduldig op een nieuwe stek in mijn gerenoveerd huis ligt te wachten en nu helaas onbereikbaar blijft.
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Het voorwoord van Joergensen verraadt de lange tocht die de auteur ondernam om de vele pelgrimstochten van Birgitta van Vadstena (14e E) in kaart te
brengen en diens visioenen uitvoerig te beschrijven.
Ja, de incubatieperiode kan soms lang duren, dat beseﬀen we beide maar al
te goed…
“Er ligt tussen mijn papieren een klein blad, dat daar nu bijna twintig
jaar gelegen heeft. Een klein blad, dat het ontwerp bevat voor een
titelblad: Johannes Joergensen Den hellige Birgitta af Vadstena, Kopenhagen 1923. Sindsdien zijn er bijna twintig jaren voorbijgegaan
en nu eerst kan ik het inleidend woord schrijven tot dat boek over de
heilige Birgitta. […]
En de jaren gingen verder. Andere werken drongen zich op, eisten
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de voorrang. OM het maar meteen te zeggen: ik moest leven! En
men kan nu eenmaal niet leven met het bestuderen der Openbaringen van de heilige Birgitta. Een universiteitsprofessor kan dat – een
Schrijver die van zijn pen moet leven, kan dat niet. Ik zag in dat de zo
grote en moeilijke taak van een Birgitta-biograﬁe niet kon volbracht
worden, indien ik niet voor een paar jaar al het ander werk terzijde
kon leggen. En dat kon ik niet. En de jaren gingen verder – op zekere dag werd ik tot mijn grote verbazing zeventig jaar. En juist op
die dag richtte men uit Zweden een oproep tot mij, Zweedse vrienden zouden mij schenken wat nodig was om rustig te werken.[…]
In mijn behandeling van een zo uitvoerig en moeilijk onderwerp als
het leven van de grote Zweedse heilige heb ik getracht mij nauwkeurig te houden aan het woord dat Leo de Dertiende in zijn tijd als
richtsnoer aangaf voor alle geschiedvorsing: “ne quid non veri audeat, ne quid veri non audeat” – “zich niet vermeten een onwaarheid
te zeggen, het niet wagen een waarheid te verzwijgen”. God kan
onze leugens niet gebruiken en het licht van de waarheid kan nimmer te klaar zijn. En zo besluit ik dan met de woorden die een non
te Vadstena, meer dan vij onderd jaar geleden, op het laatste blad
van haar boek schreef: “Bid ook voor degene die dit schreef – zij had
goede wil en zwakke krachten en het is niet goed méér aan te vatten
dan voorhanden is om het te volbrengen”; (hs.A, 78, Stockh.)”
Of misschien kan de volgende inleiding jouw nieuwsgierigheid wekken:
“Het katholicisme maakte heel Europa tot de invloedssfeer van de
door geestesgaven uitmuntende enkeling, en zo moet het voor
ons begrijpelijk worden hoe een Zweedse weduwe in de veertiende
eeuw een der invloedrijkste persoonlijkheden van die tijd kon worden. Slechts tegen zulke achtergrond wordt een ﬁguur als Birgitta
denkbaar en werkelijk” (p.17)
Het boek schetst het middeleeuws Rome, “half heidens en half heilig tegelijkertijd” (blurb). Als sociale hervormster, verzorgde deze weduwe, moeder van
acht kinderen, de armen en klaagde de misbruiken van de Kerk aan. Vrij recent
vertelde mijn vader me nog hoe Birgitta naar Avignon trok om er de Pausen te
vragen hun weelderig werelds leven op te geven.
Een greep uit de levensbeschouwingen van de auteur:
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“De middeleeuwse mens had bovendien nog meer voor op ons: hij
wist wat de zin was van het bestaan. Dante wist het, Birgitta wist
het: hier is de aarde, onder ons is de hel, boven ons is de hemel,
en het komt er op aan zo te leven hier op aarde dat wij de hel ontgaan en in de hemel komen. Het leven is geen raadsel, de wereld is
geen mysterie. De aarde is geen zandkorrel in de oneindigheid van
het heelal – zij is het centrum van alles wat bestaat, het middelpunt
van het bestaan zelf. Als de middeleeuwse mens zijn blik opslaat
in de sterrenklare nachten, dan staart hij niet in een oneindige wereldruimte met zo en zoveel duizenden koudegraden in de atmosfeer en met afstanden van miljoenen lichtjaren; geen wind, koud van
twijfels, waait hem daarbuiten uit de bodemloze diepten tegen. De
mens is geen ellendige worm ergens in een uithoek van het astrologisch universum, geen “hemelslichaamsafval”, zoals het in in de
moderne zelfvernederingswellust heet. De mens is naar Gods beeld
geschapen tot eeuwig leven en eeuwige zaligheid – of (en dat is een
diepere tragiek dan alleen maar angst voor de vernietiging) tot de
eeuwige dood en verdoemenis. Zo zijn de voorwaarden – of men ze
aanvaardt of niet – en er zijn er geen andere! Als de tijd uitgelopen is,
als beide uurwijzers op twaalf staan en het peillood de bodem heeft
bereikt, begint de eeuwigheid […]. Dat is de geestelijke atmosfeer
waarin de middeleeuwse mens leeft; Slechts tegen die achtergrond
van het eeuwig hemelgeluk en de eeuwige verdoemenispijn wordt
een ﬁguur als deze van Birgitta begrijpelijk.” (pp.18-19)
Na de fascinerende pentrekken van het middeleeuwse Zweden en Italië, beschrijft Joergensen de visioenen van Birgitta als volgt:
“En toen gebeurde het, in de kapel van het eenzame kasteel aan de
oevers van het Bormeer, dat God zelf tot Birgitta sprak. Zoals Paulus, of zoals de apostel Johannes op Patmos werd zij “verrukt in de
geest”. Zoals de leerlingen op de Thabor zag zij “een lichtende wolk
en een stem kwam uit de wolk” en de stem sprak: “Vrouw hoor mij
aan!” […] Drie keren beleeft Birgitta hetzelfde en de stem die uit
de lichtende wolk opklinkt herhaalt dezelfde woorden. Maar de dered keer ziet Birgitta Iemand zoals de Mensenzoon in de wolk en de
Mensenzoon spreekt tot haar: […]
De stem zweeg, het licht verdween. Birgitta was gans alleen in de
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kapel van Ulfasa. Maar in haar hart voelde zij als het ware iets levends bewegen, zich heen en weer keren, zoals dat vroeger met de
vrucht in haar lichaam geschiedde. En toen wist zij; dat zij opnieuw
had ontvangen, dat de oude Birgitta dood was en dat in haar hart
een nieuwe Birgitta geboren was” (pp.155-156)
Zin om een kijkje te nemen in het boek? Ooit zullen we daar wel es tijd voor
kunnen vrijmaken. Dan ben je hartelijk welkom ten huize van je collega, wiens
patroonheilige de aanleiding gaf voor een kijkje in de tweede tekst. Dit document, dat dateert van 16 juni 1946, wil ik je niet onthouden door de heerlijke
oude spelling en de antieke uitdrukkingen. De nationalistische toon zal je er helaas moeten bijnemen. Het werd dan ook gepubliceerd door Joris Van Hulzen in
Ons Volk, XXIX, nr 24, dat destijds drie frank kostte.
Een paar extracten:
“Vader en Moeder zorgden voor haar als voor den appel van hun
oogen en Lutgardis was precies geen kwezeltje, steeds hield zij van
mooie, prettige kleeren en van gezonde, jeugdige leute […]
De ieverige Koopman [haar vader] zette zelfs twintig zilveren marken uit om er haar dan een prachtigen bruidschat mee te kunnen
bezorgen. Dit viel hem evenwel deerlijk tegen, aangezien de Koopman, die het geld in bewaring had, plots failliet ging. Alleen Moeder
zat daar niet veel mee in, want persoonlijk betrachtte zij voor haar
dochtertje veeleer den kloosterstaat […]
Reeds lang werd zij achterna geloopen door een rijken jongeman
van aanzinlijk geslacht, die kost wat kost, de liefde van het meisje
veroveren wilde. Hij liet niet af Lutgardis lastig te vallen met zijn
verzoeken en beloften, hij overstelpte het vroolijk gestemde meisje
zelfs van dag tot dag met liefdesbetuigingen, waarin waarachtig de
gloed van een driftig ontvlamd hart niet ontbrak. Deze jongeman
kende den handel en wandel van Lutgardis volkomen en, daar hij
anderszins toch geen resultaten behalen kon, zag hij er eindelijk niet
tegen op ‘s nachts heimelijk het huis binnen te dringen, waar Lutgardis sliep. Toen hij evenwel pas het huis genaderd was, werd hij overvallen door een onberedeneerde vrees die hem zoo deerlijk te pakken kreeg, dat hij zonder meer weer ijlings naar huis vluchtte. Ongetwijfeld was het God zelf geweest, die dit aldus geschikt had, want
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eens verscheen Christus aan Lutgardis en toonde Hij haar zijn zijdewonden. “Zoek niet langer de zoetigheid van een dwaze liefde,”
zei Hij. “Aanschouw hier voortdurend wat gij moet beminnen en
waarom gij moet beminnen.” […]
Doch nog zou de duivel niet nalaten haar van Christus af te trekken.
Hij deed dit door een anderen jonker op haar af te sturen. Deze jonker probeerde de vrome maagd brutaal te schaken toen zij zich eens
op reis bevond en met haar gezellinnen te paard door een bosch
reed […]
Heele nachten bracht zij door in innig gebed. Daardoor geraakte
ze zelfs zoo vertrouwd met Christus, haren Bruidegom, dat Deze
zekeren dag zijn arm losmaakte van het kruis dat bij de kerkdeur
stond om zijn Bruid te omarmen. Uit die liefde putte Lutgardis gretig een ontzaglijke kracht die zij ten dienste stelde van al wie hulp
behoefde.”
“Zij hielp menschen die tot haar snelden om te genezen van de vlek
op het oog en van al de andere kwalen die iemand tempteeren kunnen in de ledematen. De genaden druppelden uit hare freele vingertoppen, die voortdurend olie afgaven, als was die olie het symbool
van de zegeningen die de hemel aan Sinte Lutgardis verleende […]
Elf jaar voor haar dood werd Lutgardis blind. Zij kon zich Aldus volledig afzonderen van de wereld. Zij had nog slechts het innerlijke
Licht te aanschouwen dat haar heelemaal vervulde en dat haar ononderbroken optilde in de sferen van de hemelsche contrijen […]
Intusschen doofde het leven in het kreupele lijf der blinde geleidelijk uit. En den 16n Juni 1246, op een Zaterdag die reeds naar de
vroolijkheid van den Zondag deed verlangen, stierf zij. Zij was vier
en zestig jaar oud geworden.”
Lutgardis werd “de patrones van de Vlaamse taal en letterkunde, en meer algemeen van het Vlaamse volk genoemd”, omdat ze, overgeplaatst naar Wallonië (te Aywières bij de Waalse Trappistinnen), haar taal getrouw bleef, “al deerde
het de vlaamsche kloosterzuster geweldig dat zij met haar genooten nimmer
converseeren kon daar zij hun spraak volledig onkundig bleef.” ((pp.557-559)

6

Beeld van Mathias Bernhard Braun, Karlsbrücke, Praag

Gelukkig liet mijn vader, Bienvenu Lams, me de Fransche taal leren, maar gaf
hij me net zo goed de liefde voor de taal en letterkunde door …. Iets wat wij, als
collega’s, allen delen en blijven doorgeven, niet?
Gelukkige verjaardag, Dany. Many happy returns!!
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