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Voorwoord van de vertaalster
De Dialoog van de H. Catharina van Siena heb ik als studente in Rome gekocht. Het was de uitgave van TAN, de
vertaling van Algar Thorold in het Engels. Het boek heeft
me in die tijd bijzonder geraakt en geïnspireerd om werk
te maken van mijn katholiek geloof. Het was alsof de waarheid eens echt helder beschreven was. Het boek kwam
meer dan tien jaren later nogmaals onder mijn aandacht
bij het opruimen van de boekenkast. De Dialoog, vond ik,
mag niet weg. Ik ben opnieuw gaan lezen en vroeg me af,
waarom deze tekst van een kerklerares niet in het Nederlands verkrijgbaar was.
Bij nader onderzoek bleek, dat de laatste vertaling
uit 1935 stamt, namelijk Catharina van Siena’s Boek van de
Goddelijke Leer van de dominicaan Stephanus Axters, uitgegeven bij de N.V. Standaard-Boekhandel. Al lang niet
meer verkrijgbaar, zelfs tweedehands zeer moeilijk. Tijd
dus voor een nieuwe vertaling van deze kerklerares. Als
brontekst heb ik de vertaling van Algar Thorold genomen.
Deze is gepubliceerd in 1907 in Engeland en is een letterlijke, hier en daar ingekorte, vertaling vanuit het Italiaans.
De weggelaten passages zijn veelal herhalingen en minder
belangrijke gedeeltes.
Mijn vertaalwerk is gelezen door enkele deskundigen
en zij hebben hun goedkeuring gegeven. Een inleiding tot
het leven en de spiritualiteit van Catharina is op mijn vraag
geschreven door Stefaan Lecleir, als priester werkzaam aan
het seminarie van Namen. Uitgeverij De Boog was bereid
tot uitgave. Ik ben dankbaar voor hun medewerking, alsmede voor de hulp van de correctoren.
Ik hoop ten slotte dat De Dialoog ook uw geestelijk leven
mag verrijken.
Marieke Al
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Inleiding
Catharina van Siena in haar tijd
“Mijn natuur is vuur” (la mia natura è fuoco). Met deze
woorden zet de H. Catharina van Siena kort een biografie
neer van haar eigen leven. Ze werd geboren in 1347 te Fontebranda, een wijk in Siena, wellicht op 25 maart. Ze overleed te Rome op 29 april 1380. Haar vader, Jacopo Benincasa, was stoffenverver, rustig van natuur en betrokken bij
de lokale politiek. Haar moeder, Lapa di Puccio Piagenti,
stond bekend als een populaire Italiaanse mamma met veel
gezond verstand en met een vurige ijver voor haar talrijke
kinderen. Catharina was haar voorlaatste dochter.
Ze leefde in een woelige én boeiende tijd. Rome en Constantinopel waren sinds 1054 uit elkaar. Niet alleen Jeruzalem (1228), maar ook andere grote delen van de christenheid gingen verloren voor de Kerk. De legers van het
Ottomaanse Rijk veroverden de Balkan, bedreigden Wenen
en Noord-Italië en onderwierpen in 1454 definitief Constantinopel. In het Westen bleef de paus nog lange tijd het
teken van eenheid. Een figuur als Innocentius III (+1216)
was in staat geweest de krachten te bundelen. In zijn strijd
tegen de dwaalleer – die verdeeldheid bracht van binnenuit – kreeg hij steun van zijn tijdgenoten, de H. Dominicus
(+1221) en de H. Franciscus (+1226). Hun ordes brachten
grote denkers voort zoals de H. Bonaventura (+1274) en de
H. Thomas van Aquino (+1274).
De eeuw van Catharina ziet er echter heel anders uit.
Het is een periode van verval en verdeeldheid. Vanaf 1339
kwam het tot een ‘Honderdjarige Oorlog’ tussen Frankrijk
en Engeland. Italië werd van binnenuit verscheurd door
rivaliteit en geweld. Het keizerrijk, vaak gezien als de wereldlijke tegenhanger van de Heilige Stoel, bracht weinig
grote figuren voort en leefde vaak in conflict met de paus.
De maatschappelijke chaos had direct te maken met een
crisis van het leiderschap. Vanaf 1309 resideerde de paus te
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Avignon. Clemens V (1305-1314), voordien aartsbisschop
van Bordeaux, wilde zich verre houden van het politieke
instabiele leven in Italië en van de daar heersende anarchie. Zijn opvolgers maakten van Avignon het eigenlijke
centrum van de universele Kerk. Zo werd het moeilijker
de verscheurdheid in Italië te helen. Men verweet de paus
partij te kiezen voor de Franse koning. Het gebrek aan eenheid in West-Europa stak af tegen het sterke Ottomaanse
Rijk.
Ziekte en geloofsverdeeldheid versterkten het gevoel
van crisis. In de eeuw van Catharina verloor Europa een
derde van haar bevolking vanwege de pest. Vrome groeperingen, waaronder de ‘fraticelli’, streefden een radicaal
armoede-ideaal na en bestreden de zedelijke achteruitgang. De meest radicalen kwamen in conflict met de officiële Kerk. Met al dit lijden wist de H. Catharina zich
verbonden. Ze was een vrouw van gebed, die dorstte naar
innerlijke vernieuwing. Ze was profeet voor een radicale
beleving van het Evangelie. Ze hongerde naar eenheid en
bad voor vrede. Ze werd geraakt door het concrete lijden,
stond ter dood veroordeelden bij en verzorgde pestlijders
te Siena. De H. Catharina is ook bekend om haar bijzondere aandacht voor de paus in wie ze ‘Christus op aarde’
zag. Haar zorg ging uit naar de vrede en naar de moeilijke
situatie in Europa. Terecht werd ze er patrones van. Van de
paus verwachtte ze veel voor het herstel van de vrede.
Catharina is een van de lichtpunten in de crisis van de
14de eeuw. Ze staat daarbij naast vele anderen, die zich
door God lieten raken en zochten naar een geestelijke vernieuwing. Want ondanks de chaos bracht deze tijd grote
geestelijke schrijvers voort: Ruysbroek (+1381) en Tauler
(+1361) bijvoorbeeld. Catharina was ook tijdgenote van
Birgitta van Zweden (+1373). Deze heilige was leek en mystica en ijverde eveneens voor de terugkeer van de paus uit
Avignon. Zij werd ook patrones van Europa.
We zijn goed geïnformeerd over het leven van Catharina. Er zijn bijna 400 brieven van haar bewaard.
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Catharina richt zich tot leken als zijzelf, maar ook tot vorsten, bisschoppen, kardinalen en ook tot paus Gregorius
XI en paus Urbanus VI. In naam van Christus, ‘die voor
ons zijn bloed’1 vergoot, komt Catharina op voor eenheid,
vrede en voor verzoening met de paus. Haar brieven ademen haar intieme band met de Heer uit en lijken direct
geschreven in de schaduw van de Boom van het Leven.
De brieven zijn door kopiisten vaak ingekort.
Het omgekeerde lijkt gebeurd te zijn met De Dialoog,
de voornaamste spirituele bron. Het is goed mogelijk dat
er aan het authentieke tweegesprek tussen God en Catharina, waarover ze rapporteert, nog passages werden toegevoegd, door anderen maar vooral door haarzelf. Dat geldt
zeker voor de eerste bladzijden waarin Catharina wordt
voorgesteld. Het werk staat ook niet los van het spirituele en theologische erfgoed van haar tijd en qua inhoud en
taalgebruik is het verwant aan de brieven en de gebeden.
Dit doet niets af aan het feit dat De Dialoog vanuit haar bijzondere mystieke ervaring is ontstaan.
Een derde belangrijke bron van haar spiritualiteit zijn
de gebeden. Hier is het niet zozeer de heilige, die brieven
dicteert of melding maakt van haar ervaring met God. Zesentwintig gebeden werden door haar omgeving genoteerd
en dat op hun eigen initiatief.
Zowel de brieven, de gebeden als De Dialoog ademen
dezelfde geest uit en zijn vervuld van hetzelfde vuur. De
Dialoog eindigt trouwens met een lang gebed waaruit hier
een kort citaat:
‘U bent een diepe Zee, o eeuwige Drie-eenheid, waarin
ik, hoe dieper ik duik, steeds meer vind, en hoe meer ik
vind, hoe meer ik ga zoeken’.
1 Bijna zonder uitzondering verwijst Catharina in haar brieven
naar het verlossend lijden van Christus en spreekt ze over zijn ‘kostbaar
bloed’. In haar eigen taal klinkt het dan heel spontaan : ‘Io, Catharina,
serva e schiava di Gesu Christo, scrivo a voi nel precioso sangue suo’
(vert: ‘Ik, Catharina, dienares en slavin van Jezus Christus, schrijf tot
jullie in Zijn kostbaar bloed’).

16

