MAURO is een Spaanse of Italiaanse variant van MAURUS
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis
Latijnse naam = 'moor', 'zwarte', ‘iemand uit (Noord-)Afrika’ (vandaar ook het land Mauretanië).
*
Maurus van Glanfeuil, Frankrijk (ook van Anjou, van Rome, van St-Maur of van Subiaco, Italië) osb;
kloosterling tezamen met zijn medebroeder Placidus; † 584; feest 15 januari & 5 oktober (met Placidus).
Alles wat we van de heilige Maurus weten, komt uit de 'Dialogen' van Gregorius de Grote († 604; feest 3
september).
'In die dagen [dat Sint Benedictus van Nursia († 547; feest 11 juli) een kluizenarij had gesticht te Subiaco, waar
vele jongemannen zich bij aansloten] begonnen ook godvruchtige edellieden uit de stad Rome naar hem toe te
komen om hun kinderen aan hem toe te vertrouwen ter opvoeding voor de almachtige Heer. Toen ook brachten
Euthicius zijn zoon Maurus en de patriciër Tertullus zijn zoon Placidus naar hem toe, kinderen die goede
verwachtingen wekten. Van die twee was Maurus een nog jonge knaap, maar zijn gedrag was zo uitstekend dat
hij de helper van zijn meester werd. Placidus daarentegen was nog in de kinderjaren en gedroeg zich nog als
een kind.'
In een van de kloostervestigingen woonde een monnik die last had van ongedurigheid tijdens het gebed. Als de
anderen roerloos neerknielden, stond hij op om allerlei futiele handelingetjes te verrichten. Zijn abt had hem erop
aangesproken en hem zelfs naar Benedictus toegestuurd, maar hoe hij ook zijn best deed, het hielp niet. Tenslotte
ging Benedictus zelf naar dat klooster toe. Hij vroeg aan de plaatselijke abt, die Ponpeianus heette en zijn knechtje
Maurus: "Zien jullie niet wie het is die hem daar mee naar buiten trekt?" "Neen", antwoordden beiden. Daarop
zei hij: "Laat ons samen bidden dat ook jullie mogen zien achter wie de monnik aanloopt." Na twee dagen
bidden zag Maurus hem; Pompeianus, de vader van dat klooster, kon hem niet zien. Tenslotte hielp vader
Benecditus hem van zijn probleem af door een fikse tik met de roede.
'Op zekere dag, toen onze eerwaarde Benedictus binnen het klooster was, ging het jongetje Placidus - de al
eerder genoemde monnik van de heilige man - naar buiten om water te scheppen uit het meer. Hij liet de
meegebrachte kruik wat onvoorzichtig in het water neer, verloor het evenwicht en viel er zelf ook in. Het water
sleurde hem mee het meer op, tot ongeveer een pijlschot van de oever. De man Gods [Benedictus] die in het
klooster zat wist het meteen. IJlings riep hij Maurus en zei: "Broeder Maurus, vlug, dat kind dat naar buiten is
gegaan om water te scheppen, is in het meer gevallen en het water heeft hem al een heel eind doen afdrijven."
Toen gebeurde er iets wonderlijks, iets ongehoords sinds de apostel Petrus. Want toen Maurus zijn zegen had
gevraagd en gekregen, rende hij op het bevel van zijn vader in vliegende haast naar het meer. Tot aan de plek
waar het jongetje door het water was meegevoerd meende hij nog op vaste grond te gaan, maar hij draafde op
het water. Hij pakte het jongetje bij zijn haren en liep zo hard hij kon terug. Eerst toen hij de wal voelde, bedacht
hij zich ineens, keek om en ontdekte dat hij over water had gedraafd. Wat hij voor onbestaanbaar hield, was tot
zijn verbijstering toch gebeurd. Hij trilde op zijn benen.
Terug bij zijn vader, vertelde hij wat er gebeurd was. Maar onze eerbiedwaardige Benedictus schreef het
dadelijk toe, niet aan zijn eigen verdiensten, maar aan Maurus' prompte gehoorzaamheid. Maurus kwam
daartegen op. Het was louter op zijn bevel gebeurd, zei hij. Hij was zich helemaal niet bewust geweest van die
deugd, krachtens welke hij dit, zonder het te merken, zou hebben gedaan. Toen kwam in deze vriendenwedstrijd
in wederzijdse nederigheid het geredde kind als scheidsrechter tussenbeide; hij zei: "Toen ik uit het water
omhoog werd getrokken, zag ik boven mijn hoofd de schapenpels van onze abt, en ik dacht dat hij het was die
mij uit het water haalde."'
Latere legendevertellers hebben deze gegevens aangevuld. Zo weet men te vertellen dat Maurus geboren moet zijn
rond het jaar 510, en dat hij twaalf was, toen hij bij Sint Benedictus werd gebracht. Hij zou zijn meester gevolgd
zijn, toen deze zich vestigde op de Monte Cassino. Benedictus benoemde hem tot abt van het hoofd van het
klooster in Subiaco (ten oosten van Rome).
In het jaar 528 zou Sint Benedictus hem naar Gallië hebben gezonden om daar een nieuwe vestiging te beginnen.
Daar zou de oorspong liggen van het beroemde klooster Glanafolium (Glanfeuil), het tegenwoordige St-Maur-surLoire. Maar geschiedkundigen menen dat dit verhaal ontstond in de 9e eeuw, toen abt Odo zijn abdij wenste voor
te stellen als de bakermat van het benedictijnse leven in Frankrijk. Wel zijn in Glanfeuil resten van een
merovingisch klooster gevonden en daaronder de fundamenten van een grote Gallo-Romeinse villa.
In 581 zou hij afgetreden zijn en zich in de eenzaamheid hebben teruggetrokken om zich op de dood voor te
bereiden. Deze kwam drie jaar later. Hij zou dus aan de Loire begraven zijn.
Ten tijde van abt Odo, in 845, werd zijn lichaam daar 'dan ook' teruggevonden. Uit vrees voor de Noormannen
vervoerde men het in 868 naar St-Pierre-des-Fossés en nog later naar Parijs, waar men hem bijzette in de kerk van
St-Germain-des-Prés.

