Franciscus in de ruimte
Interview met promovenda Marianne Ritsema
van Eck
Tobias IJland
Nadat de laatste kruistochten zijn mislukt en de laatste kruisvaarders verslagen
terugkeren naar hun thuisland, hebben christenen niets meer te zoeken in het
Heilige Land. Althans, vanaf dat moment is de westerse politieke en militaire
invloed in Jeruzalem zo goed als verdwenen. Dat wil niet zeggen dat er geen
christenen meer in Jeruzalem verblijven of dat aandacht voor het Heilige Land
binnen het christendom verzwakt. Integendeel, sinds de sultan van Egypte er in 1335
toestemming gaf, huist er een Franciscaanse custodie, een bestuurseenheid in de
orde der Minderbroeders, in Jeruzalem om ervoor te zorgen dat er gebeden wordt
bij de heiligdommen en dat pelgrims goed worden ontvangen. Marianne Ritsema
van Eck doet onderzoek naar deze Franciscanen in de periode tussen 1480 en 1650.
Ritsema van Eck studeerde Engelse taal en cultuur in Rijksuniversiteit Groningen,
waarbij middeleeuws Engels langzaamaan haar voorkeur kreeg. Dit had de master
Classical, Medieval, and Renaissance Studies, eveneens aan de Groningen, tot
logisch gevolg. Na haar studies kwam ze bij de Universiteit van Amsterdam terecht
bij een onderzoek naar de orde van de Minderbroeders in het Heilige Land. Haar
huidige onderzoek naar Franciscanen in Jeruzalem is daar een onderdeel van.
Haar deel van het onderzoek richt zich op de manier waarop Franciscanen aan het
begin van de vroegmoderne tijd dachten over de ruimtes van het Heilige Land en hoe zij
hun ideologieën en identiteit hieraan verbonden. De manier waarop ze met ruimte om
gaat in haar onderzoek is het beste te begrijpen door het voorbeeld van een betekenisvolle
kamer, zoals een slaap- of huiskamer. Naast dat dit een ruimte in een gebouw is met
bepaalde afmetingen, volgestopt met bepaalde voorwerpen, heeft de ruimte ook een
emotionele lading; de gedachte eraan roept gevoelens op. Deze gevoelens dragen bij
aan de vorming van je identiteit. Zo droeg op een vergelijkbare manier de ingebeelde
ruimte van het Heilige Land bij aan het vormen van een Franciscaanse identiteit.
Maar voordat deze ruimte een vormende invloed kon krijgen op de identiteit
van de orde van Minderbroeders moesten de Franciscanen iets met die ruimte
doen: de ruimtes moesten ideologisch geconstrueerd worden. Vergelijk dit
met het eigen maken van de slaapkamer door het in te richten. Franciscanen
begonnen zich als eerste westerse christenen af te vragen waarom het Heilige Land
eigenlijk heilig was. Dit is als het afvragen waarom nou juist jouw slaapkamer
zo’n belangrijke plek is. Vervolgens gingen ze over op het eigen maken van het
Heilige Land door het op een Franciscaanse manier ideologisch te construeren.
Om erachter te komen hoe dat in zijn werk ging onderzoekt Ritsema van Eck in
de eerste plaats geschreven bronnen. Een voorbeeld hiervan is het ongegronde idee dat
Franciscus van Assisi naar het Heilige Land is afgereisd, een idee dat zijn weg vond
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naar alle Franciscaanse geschiedenissen van Jeruzalem. Ze schrijven dat Franciscus
door het Heilige Land trok en daar een claim legde op de heilige plekken waar hij
langs kwam. Op dit soort manieren maakten de Minderbroeders, een marginale
groep in de samenleving van Jeruzalem, een ideologische aanspraak op een enorme
ruimte, die niet te vergelijken was met de werkelijke ruimte die ze in bezit hadden.
Naast de ideologische constructie van de ruimtes van het Heilige Land, kijkt
Ritsema van Eck ook naar de manier waarop de Franciscanen deze ruimtes vertaalden
naar hun thuisland. Hierin spelen sacri monti oftewel heilige bergen, een heel ander soort
bron, een hoofdrol. De eerste heilige berg werd gesticht op de plek waar Franciscus zijn
stigmata zou hebben ontvangen. Op deze plek bouwden de Franciscanen een aantal
kapelletjes die deze gebeurtenis herdachten. Omdat Franciscus’ stigmatisering voor
de hand liggende associaties met Christus’ kruisiging opriep, breidden Franciscaanse
repatrianten dit idee uit door ruimtelijke kopieën van het Heilige Land in Europa na
te bouwen. Het moge duidelijk zijn hoe belangrijk ruimte voor de Franciscanen was.
De heilige bergen werden vervolgens erg populair in Noord-Italië. Niet alleen
volgden de Franciscanen dit eerste voorbeeld op met nog veel meer van het zelfde soort,
verschillende groepen mensen gingen in navolging van het Franciscaanse voorbeeld
ook veel andere soorten heilige bergen oprichten. Zo drukten de Franciscanen,
bijna letterlijk, hun stempel op de aarde van hun thuisland met hun ruimtelijke
opvattingen van het Heilige Land.
Ritsema van Eck is dit jaar aan het vierde en laatste jaar van haar onderzoek
begonnen en is nu, na drie jaar onderzoek, gestart met het schrijfproces. Eind dit jaar is
het onderzoek af. Ze weet nog niet welk onderwerp zij hierna wilt onderzoeken, maar
excentrieke Franciscanen zijn een mogelijkheid.
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