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Ridders leren nederig vragen 

In de zomer van 1226 wilde Franciscus voor langere tijd naar Bagnara. Daar moest hij, zwaar ziek als hij 
was van al het opgehoopte water in voeten en benen, het bed houden in het nieuwgebouwde huis 
voor de broeders. Zijn gedachten gingen uit naar allerlei zaken die broeders ingewikkeld en soms te 
moeilijk vonden. Zo mochten ze wel aannemen wat voor hen werd gebouwd, maar er niet permanent 
in wonen, laat staan het zich toe-eigenen. Bezit en eigendom waren en bleven voor Franciscus uit den 
boze. Als man van de vrede kon hij er niet tegen dat je wapens nodig had om bezit te verdedigen. 

 
Plots drongen oorlogsgeluiden naar binnen. Gewapende ridders kwamen uit Assisi. Ze waren bang dat 

Franciscus in Bagnara zou sterven of dat een andere stad, met name Perugia, hem zou kapen om na zijn 

dood een zeer kostbaar relikwie te hebben. Assisi eiste zijn vermeende recht op door zich Franciscus’ 

lichaam toe te eigenen: hij die tegen elke toe-eigening was, werd als het ware zelf toegeëigend en tot 

eigendom gemaakt. 

 

De ridders legden Franciscus, zo ziek als hij was, in een wagen en vertrokken naar Assisi. Toen het 

etenstijd was, hielden zij halt in het arme Satriano. De broeders brachten de pauze door in het huis van 

iemand die hen liefdevol ontving, terwijl de ridders het dorp introkken om iets eetbaars te kopen. Dat 

viel tegen, met al hun geld konden ze niets krijgen. Snel gingen zij terug naar Franciscus en wilden dat 

hij zijn eigen aalmoezen met hen zou delen. Zij deden het voorkomen als grappig, maar uit hun 

woordkeus bleek het dedain. Franciscus vond het vanzelfsprekend dat de ridders niets te eten vonden. 

Volgens hem hadden zij meer vertrouwen in hun vliegen – zo noemde hij geldstukken – dan in God. Ze 

moesten nog maar eens de huizen langsgaan: “En wees dan niet zo dwaas je te schamen! Vraag de 

mensen om de liefde van God een aalmoes. De Heilige Geest zal hun hart raken en je zult in overvloed 

krijgen.” 

 

Franciscus wist als ervaringsdeskundige wat hij zei. Toen hij nog geen religieus was, viel hij eens uit naar 

een armoedzaaier die een aalmoes vroeg. Hij bedacht direct vol berouw dat je niets kon weigeren aan 

iemand die er uit naam van de grote Koning om vroeg. De woorden ‘Gods liefde’ ontroerden hem 

telkens weer. Hij beschouwde die als een betaling voor een aalmoes. Een dienaar van God biedt 

immers de gever van een aalmoes in ruil daarvoor de liefde van God aan; en in vergelijking daarmee is 

alles in deze wereld, ja zelfs in de hemel, van nul en gener waarde. 

 

De ridders stegen van hun paarden, legden hun wapens neer, overwonnen hun schaamte en vroegen 

opnieuw om aalmoezen. Ze kregen omwille van Gods liefde meer dan voor hun geld. De dorpelingen 

hadden er zelfs schik in en gaven met gulheid van wat ze hadden. Enthousiast kwamen de ridders bij 

Franciscus terug en vertelden hem hoe het hun gegaan was.  
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