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Voorwoord van de vertaalster

De Dialoog van de H. Catharina van Siena heb ik als stu-
dente 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 waar-
heid 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 Neder-
lands 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, uit-
gegeven 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 letter-
lijke, 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, als-
mede 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 Fon-
tebranda, een wijk in Siena, wellicht op 25 maart. Ze over-
leed te Rome op 29 april 1380. Haar vader, Jacopo Benin-
casa, 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 Con-
stantinopel waren sinds 1054 uit elkaar. Niet alleen Jeru-
zalem (1228), maar ook andere grote delen van de chris-
tenheid gingen verloren voor de Kerk. De legers van het 
Ottomaanse Rijk veroverden de Balkan, bedreigden Wenen 
en Noord-Italië en onderwierpen in 1454 definitief Con-
stantinopel. 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 binnen-
uit – 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 we-
reldlijke 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 anar-
chie. 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 een-
heid 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 groe-
peringen, waaronder de ‘fraticelli’, streefden een radicaal 
armoede-ideaal na en bestreden de zedelijke achteruit-
gang. De meest radicalen kwamen in conflict met de of-
ficiële 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 bijzon-
dere 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 ver-
nieuwing. 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 mys-
tica 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 Ca-
tharina. Er zijn bijna 400 brieven van haar bewaard. 
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Catharina richt zich tot leken als zijzelf, maar ook tot vor-
sten, 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 ade-
men 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 Catha-
rina, waarover ze rapporteert, nog passages werden toege-
voegd, 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 spiritu-
ele 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 bij-
zondere 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. Zes-
entwintig 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’).
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We kennen de H. Catharina niet enkel via haar drie 
werken. De zalige Raymundus van Capua (1318-1399), al-
gemeen overste van de dominicanen vanaf 1379, schreef 
in 1395 een biografie (=Legenda Major). Raymundus ging 
niet enkel uit van hetgeen Catharina vertelde, hij verza-
melde ook informatie bij haar vrienden en verwanten, ook 
bij haar eigen moeder. Toch blijft het moeilijk een exacte 
chronologie van haar leven samen te stellen. Raymundus 
legt vooral nadruk op het ascetische en het mystieke bij 
Catharina. De Dialoog daarentegen heeft een meer discrete 
uitstraling en is minder gericht op menselijke prestatie en 
meer op het verlangen naar God.

Het zaad van dit verlangen wordt al vroeg gelegd. Toen 
ze 6 jaar was, zo schrijft de dominicaan, komt ze met haar 
broer Stefano naar huis. Ze wordt door een extase gegre-
pen en ziet Christus in een visioen. In de komende jaren 
gaat ze intens leven vanuit dit directe contact met God. 
Haar naaste omgeving begrijpt haar niet. De weerstand bij 
haar moeder is het sterkst wanneer Catharina zich geheel 
aan Christus wil geven en zegt ongehuwd te zullen blijven. 

Voor haar geloofsontwikkeling vindt ze steun bij de 
dominicanen uit haar stad. Die geven haar de psalmen en 
ook heiligenlevens te lezen. Catharina vindt vanaf 1364 een 
geestelijk thuis in de lekenorde – de zogenaamde ‘Mantel-
late’ – van de H. Dominicus, die zich toelegde op werken 
van boetvaardigheid en naastenliefde. Ze blijft in het ou-
derlijk huis wonen, maar raakt meer en meer betrokken 
bij het leven in Siena. Rondom haar ontstaat een vernieu-
wingsbeweging. Haar uitstraling heeft te maken met haar 
krachtig en beeldrijk taalgebruik, met de vurige werken 
van liefdadigheid, maar ook met haar persoonlijke gods-
ervaring. Haar relatie met God draagt een bijzonder ken-
merk. Catharina imiteert eerst de woestijnmonniken en 
probeert eenzaam te leven in haar kamertje thuis. Maar 
Christus maakt een heiligdom van haar hart. Hij leert haar 
te leven in een ‘innerlijke kloostercel’. Catharina heeft geen 
kloosterroeping. Ze leeft met God verbonden, al is ze op 
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straat of bij zieken, en ook wanneer ze meedraait in het 
woelige politieke leven. De grote innerlijkheid van Catha-
rina heeft tegelijk iets extraverts. De band met God is, zoals 
al aangeduid, vurig. Dit vuur draagt ze rond, haast ruste-
loos. De woorden van Paulus aan de Korintiërs vatten haar 
spiritualiteit goed samen: ‘De liefde van Christus laat ons 
geen rust, sinds wij hebben ingezien, dat Een gestorven is 
voor allen’ (2 Kor 5, 14).

In 1374 moet ze zich om haar levensstijl en om haar mys-
tieke ervaringen verantwoorden tegenover het algemene 
kapittel van de dominicanen in Firenze. Bij die gelegenheid 
wordt Raymundus van Capua haar toevertrouwd als gees-
telijk leider. In hetzelfde jaar verzorgt ze pestlijders te Sie-
na. Ze wordt er ook door aangetast, maar overleeft. In 1375 
is ze in Pisa en Lucca (eveneens Toscane). Ze probeert deze 
steden verre te houden van een liga tegen de paus. In Pisa 
ontvangt ze ook de stigmata, die echter onzichtbaar blij-
ven. In 1376 is ze in Firenze, dat tegen de paus in opstand 
komt. Van juni tot september is ze samen met Raymundus 
in Avignon en ze ontmoet wellicht bij deze gelegenheid 
paus Gregorius XI (1370-1379), die in deze dagen ijverde 
voor de verzoening tussen de Europese vorstenhuizen, 
voor vrede in Italië en voor hervorming van de zeden. De 
invloed van Catharina op het handelen van de paus is niet 
precies te bepalen. In elk geval beslist Gregorius XI in die 
dagen Avignon te verlaten. Hij vertrekt op 13 september 
1376 en komt in Rome aan op 17 januari 1377. Catharina 
zelf verblijft in deze periode in Noord-Italië en bezoekt – 
ditmaal op verzoek van de paus – nogmaals Firenze waar 
ze een pleidooi houdt voor vrede en eenheid. In deze ja-
ren ontstaat ook De Dialoog. In november 1378 gaat ze de-
finitief naar Rome. Ze leeft in de buurt van het klooster 
van de dominicanen. Raymundus heeft dan de geestelijke 
zorg over de kerk van S.Maria Sopra Minerva, gelegen in 
het hart van de historische stad. Toen was paus Gregorius 
echter overleden (27 maart 1378). Na bijna zeventig jaar 
‘ballingschap’ in Avignon wordt het conclaaf in Rome zelf 
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gehouden. Tot paus wordt een Italiaanse aartsbisschop ge-
kozen: Urbanus VI (1378-1389). ‘Het gebeurde onder Ita-
liaanse druk’, zullen kort daarop de kardinalen beweren. 
Vooral op het moment, dat ze merken dat de nieuwe paus 
uiterst moeilijk van karakter blijkt te zijn, organiseren ze 
een nieuw conclaaf te Fondi – gelegen tussen Rome en Na-
pels – en leggen de basis van het ‘Grote Westerse Schisma’, 
dat tot 1417 zal duren. 

Er is wel opnieuw een paus in Rome, maar Catharina’s 
gebeden voor meer eenheid in de Kerk en in Europa blijven 
verre van verhoord. Haar taak is dus niet ten einde met de 
keuze van Urbanus VI. Catharina schrijft vele brieven en 
blijft zich voor het Petrusambt inzetten, vaak als een roe-
pende in de woestijn. Want grote delen van Europa – heel 
Frankrijk en Spanje – sluiten zich aan bij de tegenpaus. In 
haar brieven probeert Catharina zoveel mogelijk mensen 
te winnen voor de bisschop van Rome. Meestal tevergeefs. 
Tot aan haar dood blijft ze voor eenheid bidden en pelgri-
meert ze dagelijks naar het graf van de H. Petrus. Bij haar 
overlijden komt Urbanus VI zelf naar de kerk van de domi-
nicanen om haar te begraven.

Op 29 juni 1461 wordt ze heilig verklaard, haar feest is 
op 29 april. In 1866 wordt ze uitgeroepen tot medepatrones 
van Rome; in 1939 wordt ze, naast de H. Franciscus, hoofd-
patrones van Italië.

Paus Paulus VI vergeleek Catharina ooit met Jeanne 
d’Arc (+1431), de jonge Franse mystica, die zich inzette 
voor het herstel van haar land. In 1970 verhief hij de hei-
lige van Siena tot kerklerares. Voor het eerst kregen twee 
vrouwen – de andere was Teresa van Avila – deze titel. 
Catharina kwam meer in de belangstelling te staan. Haar 
werken werden opnieuw gepubliceerd. In 1999 koos paus 
Johannes Paulus II de H. Catharina uit als co-patrones van 
Europa. Deze paus citeerde haar ook op een bijzonder mo-
ment. Toen hij afscheid nam van de jongeren bij gelegen-
heid van de Wereldjongerendagen (WJD) in 2000, zei hij: 
“Vanuit Rome, de stad van Petrus en Paulus, begeleidt de 
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paus jullie met genegenheid en met een parafrase van een 
gezegde van de H. Catharina van Siena zegt hij jullie: ‘Als 
jullie zijn wat jullie moeten zijn, zullen jullie de hele wereld in 
vuur en vlam zetten!’”

Tot slot nog enkele bijzondere kenmerken van deze heilige:
• Bidden is voor Catharina verlangen naar God. Door te 

bidden leert men zichzelf kennen.
• In het besef van eigen kleinheid krijgt de mens een groter 

idee van Gods barmhartigheid.
• De bron van Catharina’s woorden en activiteiten ligt in 

de dialoog met God.
• Ze is bezield van een groot verlangen om de Kerk in de 

voetstappen van de Heer te zetten. Opvallend is haar 
grote apostolische ijver. Ze heeft een ‘honger’ naar de 
eer van God en naar het geestelijk en lichamelijk heil van 
de medemens.

• Ze hecht groot belang aan de hervorming van de clerus 
en van het religieuze leven.

• Ze overstijgt nationale gevoelens in belang van vrede en 
eenheid. ‘Voor de vrede’, schrijft ze, ‘zou ik graag dui-
zend maal mijn leven geven’.

• Het algemene belang moet voorrang hebben boven parti-
culiere interesse. Politieke leiders moeten een voorbeeld 
zijn van rechtvaardigheid en hun gezag is hen enkel tij-
delijk toevertrouwd. 

• De paus moet het verlies van aardse goederen accepteren 
om zijn geestelijke missie te realiseren (brief 209).

• Voor haar is de paus ‘Christus op deze aarde’. Ook elke 
gelovige moet een andere Christus worden.
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