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van de redactie 

 
In de vorige Schakel was er veel aandacht voor de nagedachtenis van meerdere overledenen 
uit ons midden. Ook dit keer ontkomen we niet aan het verlies van een medebroeder: Joris 
van der Zant. We hebben hem 26 april herdacht in een mooie viering in Houten. In dit 
nummer is er uiteraard ook aandacht voor zijn leven. 
Verder wordt er verslag uitgebracht van allerlei maristenactiviteiten. We kunnen vooruit 
kijken naar de jaarlijkse viering van de Champagnatdag op de Westerhelling, een dag van 
inspiratie en ontmoeting. 
Voor de volgende Schakel is de deadline voor het inleveren van kopij 1 september. Hij zal 
iets later verschijnen vanwege mijn vakantie. 
Ik wens u weer veel leesplezier en een gezegend Pinksterfeest. Moge God zijn Geest in ons 
ademen! 
 
Peter Müller 
  



In dankbare herinnering aan 
 

Jozef Cornelis van der Zant 
 

Jos 
Broeder Joris (marist) 

 
* Groenlo, 7 maart 1940      † Honiara, 12 april 2019  
 
Jos wilde zijn leven inhoud geven door zich in te zetten voor 
de missie in Oceanië. 
In grote lijnen loopt het spoor van Joris’ levensweg van 
Groenlo naar Glanerbrug, naar Apia (Western Samoa), naar 
St. Martin, naar Kira Kira, naar Aruligo (Salomons Eilanden). 
Op Samoa was Joris bepaald geen keuterboer. Hij plakte er 
zelfs een melkfabriekje en kaasmakerij aan vast. Na 9 jaar 
verlegde Joris zijn activiteiten naar de Salomons Eilanden. 
Met de oprichting van trainingscentra wilde Joris jongeren 
stimuleren om zich allerlei praktische vaardigheden eigen te 
maken. Aandachtsvelden waren o.m. bouw en 
houtbewerken, economie, taal en naaicursussen, 
gezondheidszorg. Door zijn contacten wist hij mensen te 
enthousiasmeren deze centra mee op te bouwen.  
Sommige studenten raakten zo geïnspireerd dat zij na hun 
opleiding zelf in de voetsporen van Joris traden en een 
trainingscentrum oprichtten. En dat was het uiteindelijk doel van de missie van Joris. 
Nu Joris gestorven is kunnen we terugkijken op het prachtige leven van Joris als missionaris.  
Door zijn manier van leven en werken was Joris voor de inlanders niet de vreemde 
buitenlander maar werd hij een van hen. Hij begreep hun cultuur en communiceerde met de 
mensen vanuit heel zijn persoon, vanuit zijn hart. Door zijn lichaamstaal was de 
communicatie met doofstommen geen probleem. 
Joris trok zich de situatie van de gehandicapten aan. De vele doofstommen in het land 
werden vaak aan hun lot overgelaten. Daarvoor werd het San Isidro Care Centre opgericht 
zodat ook deze mensen een volwaardige plaats krijgen in de gemeenschap. 
 
Een mooi mens is van ons heengegaan. 
 

De familie van der Zant 
en paters en broeders maristen 

danken u voor uw meeleven en betrokkenheid. 
 
 

  



brother George RIP 

 
A great friend has left us.  A friend to the needy, a friend to many benefactors from every 
way of life. 
Brother George was a pioneer. Someone who opened up a new type of education, first of all 
for drop-outs, a founder of Rural Training Centres such as St. Martin’s Rural Training Centre 
on Guadalcanal and Na’ana Rural Training Centre in Makira. He started off with a lot of good 
wishes but without a cent! He was on his own! But with the help of his family in ‘Holland’ 
and generous benefactors in Solomon Islands and elsewhere he succeeded. 
The last centre he founded was Aruligo Training Centre for the speech- and hearing 
impaired. 
These students lived in a world of silence. But they found in brother George a ‘brother with a 
warm heart’ who loved them and would do anything for them. He inspired them to live a full 
life and take full part in society. These students are not hidden diamonds any more. These 
diamonds are now shining for everyone to see and play an important part in today’s society. 
It was brother George who made this all possible, who empowered them. 
Brother George is a catholic brother, a missionary. But he preached religion like Jesus did, a 
religion WITHOUT BORDERS. Everybody was welcome in his centres, no matter to which 
denominations they belonged. It was open to EVERYONE, to students, to visitors and to……. 
BENEFACTORS! Benefactors from all different sectors in society: men, women, children and 
business people. And they flocked to him because they saw that brother George was 
genuine. 
But pioneers are lonely people. Church authorities don’t always know how to deal with 
them. They are at a loss. Why? Because pioneers do not fit in a card system. A pioneer is a 
card which does not fit; it is either too big or not the right size. Therefore, brother George 
had not an easy life. Some even saw brother George as a threat. 
But how did brother George cope in spite of all these difficulties? The warmth, simplicity and 
support of so many ordinary people kept him going. He told me that one day an old Solomon 
lady put two dollar in his hand and told him: “Brother, this is for your Centre; you do such a 
good work”.  It reminded me of the shilling from the widow in the Bible. 
Brother George had no hidden agenda. He was an open book. He acted like Jesus, not only in 
words but especially in deeds. He preached a “LOTU” everyone could directly understand. 
He touched people in their heart. No Bible words but Bible DEEDS. 
He was a man who loved everyone, especially the one in need. 
He was a man who inspired everyone: the needy and the benefactors. 
He was a man we all need as an example. 
He was not a man without fault. That is why we can identify with him. 
He was a vessel made of clay; he was breakable; he had his weaknesses like everyone of us.  
Like we heard on Ash Wednesday: You are dust and to dust you will return. 
Yes, George, you will now return to the Father in Heaven who loves you “as you are” and he 
will receive you with open arms like you did in your life.  
Well done, George. May you rest in peace. 
 
father Cor Hooijmaijers, Bridport, 12 April 2019 

 
 

  



in memoriam 
 

een eerbetoon aan broeder George van der Zant 
 
In 1975 arriveerde een 35jarige Nederlandse man met een vreemde achternaam en een 
grappig Engels accent op de Salomons Eilanden. Hij had eerder 9 jaar gewerkt aan een 
veeteeltproject in Samoa. Hij kwam ver weg van Europa, uit een land met rustige 
landschappen gesierd met windmolens, dijken en grachten. Hij gaf een comfortabele 
levensstijl op voor vochtige, maar ook mooie tropische eilanden in de Zuidwestelijke Stille 
Oceaan. Hij was er klaar voor om vol toewijding zijn dromen en roeping te volgen om 
mensen te dienen. Hij was broeder George (Joris) van der Zant. Hij was lid van een 
katholieke orde De Sociëteit van Maria. 
Op vrijdag 12 april 2019 stierf broeder George, zoals hij werd genoemd door vrienden, 
collega’s, oud-studenten en studenten, in het ziekenhuis in Honiara. Hij werd 79 jaar oud en 
heeft als een maristenmissionaris gedurende 44 jaar de Salomons gediend. Hij raakte veel 
bewoners van de Salomonseilanden. Niet alleen katholieken maar ook alle andere mensen 
uit andere kerken of zonder geloof. Broeder George is zeer bekend op de Salomonseilanden 
door zijn bijdrage aan het onderwijs aan jonge mensen. Onderwijs dat marginaal was.  
Het St. Martin’s Rural Training Center bij Tenaru was het eerste centrum dat in 1977 door 
hem werd opgericht en werd begeleid. Het was een beroepsopleiding voor jongens die na de 
lagere school een driejarige opleiding volgden. Geen academische opleiding maar een 
praktische op de dorpen gerichte opleiding. Om de trek naar de stad terug te dringen en de 
gebruiken en mogelijkheden te benutten. Een uitdaging binnen het onderwijssysteem zoals 
men dat kende. In 1991 werd de leiding van deze gerenommeerde instelling overgedragen 
aan anderen en ging hij naar Makira.  
Daar richtte hij in Na’ana het Stuyvenberg Rural Training Centre op, bestemd voor jongens 
en meisjes. Er werd getraind aan landbouw, timmerwerk en naaiwerk, met als doel de 
jongeren onafhankelijk te maken en leidinggevende kwaliteiten te geven. Dit centrum werd 
overgedragen aan collega maristen en niet-religieuze inlandse mensen.  
In 2007 ging broeder George terug naar Guadalcanal en richtte in Aruligo het San Isidro Care 
Center op, dat opleiding moest geven aan jongeren met speciale behoeften.  Zo bood hij 
hulp aan jonggehandicapten, met name doofstomme jongeren, hun gezinnen en 
gemeenschappen. Hoewel het centrum als katholiek werd aangemerkt zei broeder George 
altijd dat het een opleiding is voor iedereen met een handicap: die wat wil leren, die is 
welkom! 
In 2015 verkreeg broeder George van de regering van de Salomons eilanden een 
onderscheiding voor zijn bijdrage aan het onderwijs met name voor jonge mensen. (N.B. 
vanuit Nederland verkreeg hij ook een Koninklijke onderscheiding).  
Naast het onderwijs was broeder George bekend als organisator van atletiekwedstrijden.  
Zo organiseerde hij met jongeren een wedloop in Australië voor charitatieve doeleinden. 
Ook op Guadalcanal organiseerde hij met jongeren dit soort atletiekwedstrijden om geld in 
te zamelen voor liefdadige doelstellingen.  
In 1979 ontmoette ik broeder George voor het eerst in het St. Jozefhuis in Tenaru. Ik had wat 
moeite met het verstaan van zijn Engels met dat Nederlandse accent. Ik zag in broeder 
George een man die zich wijdde aan zijn roeping en ook wist te genieten van de kleine 
dingen in het leven. Zo was hij een enorme voetbalfan. Natuurlijk was Nederland daarbij 



favoriet maar hij was ook vaak gedesillusioneerd. Ik heb vele gesprekken met hem gehad op 
Tanagai.  
Nu nemen we afscheid van een Nederlandse man. Een man die een Salomon-eilander 
geworden is. We kijken terug naar een man die een enorme bijdrage heeft geleverd aan ons 
land en de gemeenschappen.  
Rust in vrede broeder George, Gods zegen. 
 

 
 
bron: liturgie van de herdenkingsviering 
Het is een artikel van Dr. Tarcisius Kabutaulaka in de Solomon Star.  Dr. Tarcisius is professor, 
verbonden aan de universiteit van Hawaï en deed onderzoek naar de eilanden in de Stille 
Zuidzee en is een goede bekende geworden van broeder Joris. 
 
 

Pinksteren:  God is jong! 
 
Ik zag op televisie een jongeman met zijn opa. Oma was overleden. Opa werd eenzaam. 
'Opa, wilt u nog bepaalde dingen doen, voordat uw tijd op is?', had de kleinzoon gevraagd. 
Opa had de vraag aanvankelijk niet kunnen beantwoorden. Oma was meer dan 50 jaar lang 
de gangmaker geweest. Hij had gevolgd.   
 
bucketlist 
Maar er kwam toch een lijstje. De kleinzoon nam opa mee op pad. Hij ontmoette Epke 
Zonderland. Hij liep met zijn rollator over het terrein van de Zwarte Cross. En als ik me niet 
vergis, maakte hij zelfs nog een parachutesprong. Tenslotte ging zijn grootste wens in het 
televisieprogramma in vervulling: kaarten voor Ajax-Tottenham. Opa lachte breeduit. Zijn 
ogen twinkelden. Het had hem allemaal echt goed gedaan.  
 



Aan hem moest ik denken, toen ik een paar dagen later in mijn e-mail een citaat van de Paus 
Franciscus vond. Er stond:  'God is jong! God is de Eeuwige die niet aan tijd is gebonden, 
maar in staat is om nieuw te worden, zichzelf voortdurend te verjongen en alles jong te 
maken.' 
Ik dacht:  'De kleinzoon heeft goddelijk werk gedaan: zijn opa is door dit avontuur zeker  
10 jaar jonger geworden!' 
 
Kerk is een lichaam. 
De kerk is een lichaam, aldus Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. Meer dan stenen is ze een 
levend lichaam. 
Ik moet zeggen dat ik vaak denk dat ze een dame op leeftijd is. Een dame van stand die van 
het leven genoten heeft en nu worstelt met haar afnemende vermogens. Daarom klampt ze 
zich maar vast aan 'zo hebben we het altijd gedaan' en 'u zit op mijn plek'. 

 
de Helper 
De kerk lijkt op de leerlingen in de Bovenzaal. Ze hadden zich er na de Hemelvaart van Jezus 
verzameld, moe, angstig en zonder perspectief. Toen kwam in ieder geval de Helper nog. 
De ramen waaiden open. Het vuur brandde in hen. 
 
Naar buiten!  
Zij deelden Jezus' boodschap met de wereld. Het lichaam van de kerk werd geboren, jong en 
sterk, en klaar voor het grote avontuur.  
Zou  de Helper vandaag de dag nog iets in beweging zetten in het oude, vermoeide lichaam 
van de kerk? Iets dat 'mijn plek' minder belangrijk vindt? Iets dat 'laat maar' in de kiem 
smoort? Iets dat haar verleiden kan het allemaal eens anders  (of voor het eerst) te 
proberen? 
 
Vertrouw! 
Opa geloofde niet meer in zichzelf. Maar hij gaf zijn vertrouwen aan zijn kleinzoon. Dat 
maakte veel mogelijk. 
Wat als onze kerkgemeenschappen zouden zeggen: 'Ik geloof: God is jong!' Welk avontuur 
zou hun te wachten staan? 
 
Marion Korenromp 

https://1.bp.blogspot.com/-sGDHC5M1lCM/XMnjXH-uOPI/AAAAAAAAHJI/XrVWb6a-KtI7r6EJ61CyOpNIlT4heqIXwCLcBGAs/s1600/kerk.JPG


berichten van de paters maristen 
 
de Camino 
Sinds 2018 is een communiteit van drie paters maristen gevestigd in Sahagún, halverwege de 
Franse Camino. De communiteit leidt een hostel, oase van rust en spiritualiteit voor pelgrims 
op weg naar Santiago (www.alberguesensahagun.es). Zij ontvangen graag de hulp van 
vrijwilligers uit de maristenfamilie.   
Aanmelden per e-mail (liefst in het Engels, Frans of Spaans) bij dfernandezsm@gmail.com en 
aangeven welke talen u (min of meer) beheerst.  
 
adressen 

 Jan Hulshof per 1 maart als lid van de communiteit van La Neylière.  
Adres: La Neylière, F 69590 POMEYS. 

 Peter Westerman per 2 april:  
Adres: Catharinahof 
Rosa de Limastraat 96 
6543 JG NIJMEGEN 

 
visitatie 
Provinciaal Martin McAnaney en zijn vicaris Jean-Marie Bloqueau waren van maandag 25 
maart tot vrijdag 29 maart in Nederland. Zij bezochten achtereenvolgens de confraters in 
Enschede, Weurt en Hulst. 
 
telefoonnummers 

 Op 5 maart heeft Wim van Broekhoven (Uithoorn) zijn vaste telefoonverbinding 
onder nummer 0297 564149 opgezegd. Het nummer staat nog vermeld in het 
adressenboekje. Maar vanaf 5 maart is hij alleen nog bereikbaar op zijn mobiele 
nummer: 06 29546489.  

 De communiteit van Hulst heeft begin maart een nieuwe telefooncentrale gekregen. 
De persoonlijke telefoonnummers zijn niet veranderd maar het centrale nummer van 
de communiteit is vervallen. 

 
workshop in het Marianum 
Ton Bun heeft op maandag 18 maart jl. in het Marianum een workshop geleid over waarden 
en normen vanuit het perspectief van de maristen. De workshop "Waarden van Mariale 
Spiritualiteit" trok 2 x 20 deelnemers. Ad Blommerde was erbij en heeft kort verwezen naar 
het Europese netwerk van scholen die met de maristen verbonden zijn. Na afloop kregen de 
deelnemers een exemplaar van Jan Snijders "Kinderen van de revolutie “.  
 
Raad van de Europese Provincie 
Als coördinator van het overleg van de huisoversten van de paters maristen Nederland heeft 
Ton Bun deelgenomen aan de Raad van de Europese Provincie op maandag 8 en dinsdag 9 
april in Passau. In die vergadering werd een gezamenlijk gedragen opvatting van de 
provinciale visitatie geformuleerd. 
 
  

http://www.alberguesensahagun.es/
mailto:dfernandezsm@gmail.com


bisschopswijding 
Op zondag 24 maart is onze confrater Susitino Sionepoi (geboren op het eiland Wallis) in 
Mata-Utu (hoofdplaats van Wallis) door aartsbisschop Michel Calvet SM (Nouméa) bisschop 
gewijd en geïnstalleerd als bisschop van Wallis en Futuna. Wallis en Futuna hebben samen 
ongeveer 13.000 inwoners, merendeels behorend tot de katholieke kerk. De twee eilanden 
samen zijn vanaf 2003 officieel een Frans overzees gebied (Territoire-Outre-Mer, TOM).  
 
overleden 
+ broeder Joris (Jos) van de Zant 
Op 12 april is broeder Joris (brother George) van der Zant in Honiara, Salomonseilanden, 
overleden. Na werkzaamheden in Samoa en elders in de Salomons stichtte hij voor 
gehandicapte jongeren het Care Centre “San Isidro” in Aruligo op Guadalcanal, waarvoor hij 
zich met zijn hele persoonlijkheid en met steun van vele donateurs en medebroeders 
inzette. Zijn lichaam betaalde de tol. De gedachtenisviering was op 26 april in Houten.  
 
+ Albert Pirenne 
Op 6 maart is broeder Christian (Albert) Pirenne, de broer van + pater Jos Pirenne in de abdij 
Koningshoeven bij Tilburg overleden. Na zijn pastoraat als diocesaan priester was hij op 
65jarige leeftijd trappist geworden. Verder zie: 
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zo-rooms-als-tilburg-zo-rooms-als-pirenne-portret-van-een-
priesterrijk-gezin~a73cc089/ 
 
"Opbouw" over de maristen 
Het laatste nummer van “Opbouw, tijdschrift voor het volk van God”, magazine van de 
Sacramentijnen (2019 nr. 2) is geheel gewijd aan de maristen. Voordat hij de Congregatie 
van het Heilig Sacrament stichtte was Pierre-Julien Eymard lange tijd een verdienstelijke 
pater marist en had het vertrouwen van Jean-Claude Colin, Marcellin Champagnat en de  
andere eerste maristen. Het gaat in dit nummer over Colin, en over het plan voor een 
eucharistische tak van de Sociëteit van Maria, een plan dat nooit gerealiseerd is! Het 
nummer van Opbouw bevat een interview met Ad Blommerde. Een exemplaar van het 
magazine is bij hem verkrijgbaar! 
 
Peter Westerman 
 
 

bakens van hoop - provinciaal kapittel fraters maristen 
 
Op 23 april begonnen de fraters maristen hun zevende Provinciaal Kapittel sinds de 
oprichting van de Provincie West- en Midden-Europa. Het kapittel werd in Freising (D)  
gehouden in het Palotti-Haus. 
Naast de 15 fraters die aan het kapittel deelnamen waren drie leden van het Algemeen 
Bestuur uit Rome en 13 genodigden aanwezig. De genodigden waren uitgenodigd vanwege 
hun betrokkenheid bij projecten van de fraters in één van de vijf landen van de Provincie. 
Voor Nederland waren dat Conny Stuart, gedelegeerde maristenactiviteiten, en Thomas 
Volman, geestelijk begeleider. 
De eerste avond vond de overdracht plaats van het ambt van Provinciaal Overste. Aan het 
einde van zijn ambtstermijn droeg frater Brendan Geary zijn functie over aan frater Robert 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_overzeese_gebieden
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zo-rooms-als-tilburg-zo-rooms-als-pirenne-portret-van-een-priesterrijk-gezin~a73cc089/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zo-rooms-als-tilburg-zo-rooms-als-pirenne-portret-van-een-priesterrijk-gezin~a73cc089/


Thunus. De overdracht gebeurde op een informele, feestelijke manier. Er werden 
waarderende woorden gesproken aan het adres van frater Brendan die de Provincie negen 
jaar heeft geleid, en geschenken uitgewisseld. 
Een bijzonder gebaar bij deze overdacht was het doorgeven van het Keltisch Kruis. Vanaf het 
begin van de Provincie is het de gewoonte geworden dat de aftredende Provinciaal het kruis 
doorgeeft aan zijn opvolger. 
De eerste volle dag van het kapittel werd voornamelijk besteed aan een terugblik van de 
afgelopen drie jaar. Op een lange strook papier waren de drie jaren ingedeeld en iedere 
deelnemer legde een symbool neer van een gebeurtenis die voor haar of hem van betekenis 
was geweest. Het geheel leverde een rijke oogst op aan veel initiatieven die zich voor 
gedaan hadden. Voor Nederland werd vooral de aandacht gericht op de transitie van de 
projecten van de fraters naar de stichting Leerhuis Westerhelling en de activiteiten die bij 
gelegenheid van het 200jarig bestaan van de congregatie georganiseerd waren. 
In een groter geheel van de Provincie werd accent gelegd op de zorg voor hulpbehoevende 
fraters die in elk land een goede vorm gekregen heeft en de oprichting van de Mission 
Council. Deze Raad ondersteunt de verschillende projecten in de afzonderlijke landen. 
Een reflectie op de oogst in de loop van de dag leerde dat bijvoorbeeld goede aandacht 
besteed moet worden aan de overdracht van de verantwoordelijkheid van de fraters voor de 
projecten aan derden. 
Een ander punt dat de komende tijd besproken en uitgewerkt moet worden, is de 
bestuurbaarheid van de Provincie. 
Ook dient genoemd te worden dat de noodzaak ingezien werd van de (voortdurende) 
vorming van de medewerkers in de projecten en in het bijzonder in onze spiritualiteit. 
Op de derde dag werd voornamelijk gezocht naar onderwerpen die voor de komende drie 
jaar richting gevend kunnen zijn voor onze Provincie. 
Uit een veelheid van onderwerpen kwam het kapittel tot vijf clusters. Deze clusters worden 
de komende tijd gepubliceerd, zodat er in ieder land mee gewerkt kan gaan worden. 
De vijf aandachtsvelden zijn: 

 de duurzaamheid van de projecten door partnerschap 

 vormen/ondersteunen van betrokkenen op onze maristische leefwijze 

 ecologische uitdagingen 

 spiritualiteit in ons leven 

 uitwisseling tussen jong volwassenen in de Provincie. 
 
Na deze gezamenlijke arbeid werd de dag in twee groepen afgesloten. De fraters hebben 
een nieuw Provinciaal Bestuur gekozen en de genodigden hebben wensen geformuleerd aan 
het adres van de fraters. 
Op vrijdagmorgen was de afsluiting van het kapittel. We vierden samen de eucharistie en er 
werden veel mensen bedankt voor alle inspanningen die ze gedaan hadden om het kapittel 
goed te laten verlopen. 
Om 11 uur konden de Nederlandse deelnemers de terugreis beginnen. 
 
Jacques Scholte 
  



VERHEVEN MOEDER VAN DE VERLOSSER 

 
Na de bezinningsdagen die we als maristen van Nederland elk jaar aan het begin van de 
veertigdagentijd houden, vroegen medebroeders mij iets te schrijven over enkele Maria-
antifonen in Nederlandse vertaling, die ik hun had voorgelegd om in te studeren. Dat 
instuderen is niet meer gelukt omdat een ander lied de voorrang kreeg.   
Hier volgt de volledige prachtige Nederlandse vertaling van het gregoriaanse Alma 
Redemptoris Mater.1 

“Verheven moeder van de Verlosser, 
die altijd zijt de open deur des hemels  
en de ster der zee, 
kom het volk te hulp 
dat valt en poogt op te staan. 
Gij die tot verwondering van de natuur 
uw heilige Schepper hebt gebaard 
en maagd zijt gebleven; 
gij die door Gabriel zijt begroet, 
ontferm U over ons, zondaars.” 

Even ons geheugen opfrissen. Het Alma redemptoris mater / Verheven moeder van de 
verlosser werd bij de monniken altijd gezongen na de Completen, dus ’s avonds bij het 
afsluiten van de dag, en dan alleen in de Advent- en Kersttijd. Daarna tot Witte Donderdag 
het Ave Regina Cælorum / Gegroet, gij hemelkoningin. Vervolgens, in de Paastijd, het Regina 
Cæli / Koningin des hemels. En tenslotte, tussen Drievuldigheidszondag en de Advent, het 
Salve regina / Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid. 
Sinds het 2e Vaticaans Concilie mogen alle Maria-antifonen gezongen worden in elke 
liturgische tijd van het jaar. Alleen in de Paastijd moet altijd het Regina Cæli / Koningin des 
Hemels klinken. 
Het 2e Vaticaans Concilie vond dat het officiële getijdengebed ook toekwam aan “het volk”. 
Toen in 1990 het Getijdenboek in het Nederlands uitkwam, wilden de bisschoppen van 
Nederland de devotie van de Maria-antifonen zoals zojuist beschreven, ook in het 
Nederlands brevier een kans en een plaats geven. Vóór in het getijdenboek kwam dan ook 
een inlegkaart met alle Maria-antifonen op Nederlandse tekst en op muziek van Floris van 
der Putt. In 1987 had hij ze alle vijf getoonzet inclusief het “Tot u nemen wij onze toevlucht” 
/ Sub tuum praesidium. 
In 2015 schreef musicus professor Antoon Vernooij een boek over Floris. Hieruit citeer ik wat 
hij schreef over ‘Verheven moeder van de Verlosser’: 

“Zoals vaker bij toonzettingen die als afgeronde serie bedoeld zijn, is ook hier de 
eerste de meest geslaagde, in dit geval dus Verheven moeder, een Nederlandstalige 
versie van Alma redemptoris mater. In deze compositie laat Floris opnieuw zijn 
‘Mariahart’ extra spreken. Het is warm geschreven, kalm en bezonnen, vanuit een 
diepe mentale buiging voor het beeld van de geliefde moeder. Deze zogeheten 
doorgecomponeerde melodie werd geïnspireerd op het gregoriaanse Alma 
Redemptoris Mater en werd ook antifonaal opgezet, zonder melodische 
herhalingen of motiefwerk. Ze is die van een intens smeekgebed eigenlijk erg 

                                                      
1 Vanwege de auteursrechten kan ik de volledige muzikale notatie niet weergeven.  
 



gevoelig maar waarbij toch elke sentimentaliteit wordt vermeden. Floris beeldt de 
tekst ‘kom het volk te hulp dat valt en poogt op te staan’ melodisch zeer fraai uit. 
Ook de zuivere c in plaats van cis boven ‘maagd’ is niet bedoeld als bijzondere 
tekstexpressie maar als een op die plaats schone melodische wending.” 

 
 
Misschien kunnen we als Maristen een paar mooie Maria-antifonen in Nederlandse vertaling 
instuderen, zoals ook het Tot U nemen wij onze toevlucht. 
Hiervan eerst de volledige Nederlandse vertaling. Ook hier mogen we niet zomaar alle noten 
afdrukken, wel een gedeelte. 

Tot U nemen wij onze toevlucht: 
Wees onze bescherming, 
heilige Moeder van God, 
wijs onze gebeden niet af 
als wij in nood zijn, 
maar verlos ons 
uit alle gevaren, 
gij, glorierijke en gezegende Maagd. 

In het Liturgisch Woordenboek, II (1968) lezen we dat er in de Egyptische woestijn een 
papyrus uit de 4e eeuw is gevonden met een enigszins geschonden Griekse tekst die, 
vertaald in het Latijn, zó luidt: 

“Sub Tuam misericordiam  
 confugimus, dei genitrix: 
 nostras deprecationes ne despicias  
 in adversitate, sed a periculo 
 libera nos sola casta, sola benedicta.” 

Dit is een heel oud en zeldzaam getuigenis van het geloof in Maria’s bemiddeling en haar 
goddelijk moederschap. 
Voor het concilie van Efeze (431) was men blijkbaar al vertrouwd met de titel voor Maria: 
Theotokos, de Godbarende, Moeder van God. 



 
 
B. Jeunink, april 2019 
 

 

bezinningsdagen maristen van vrijdag 22 – zondag 24 maart 2019 
 
het thema:  “Ik ben een zondaar.”   
 
Locatie: St. Willibrordsabdij de Slangenburg  in Doetinchem 
 
Graag doe ik hierbij verslag van de ervaringen en de beelden die mij zijn bijgebleven van het 
bezinningsweekend in de abdij van de benedictijnen. 
Als eerste zijn complimenten op zijn plaats voor de mensen die het weekend op een 
voortreffelijke manier hebben georganiseerd. Vanaf de uitnodiging, de ontvangst op de 
vrijdagmiddag tot en met het afscheid op de zondagmiddag, het programma was 
interessant, de verzorging uitstekend en de onderlinge verhoudingen warm en met humor, 
top! 
Nadat bij binnenkomst op de vrijdagmiddag de praktische zaken van het inchecken waren 
geregeld, heb ik deelgenomen aan een gebed in de kapel, mijn eerste ervaring met de 
monniken. Een kleine groep van 11 monniken, paters en broeders zingen de psalmen uit een 
liedboek waar een leek in verdwaald. Gelukkig hadden we van Peter Müller een handleiding 
gekregen met een pagina aanduiding. Ton Bun had ons uitleg gegeven over de rol en de 
functie van het zingen van de psalmen. Alle 150 psalmen worden in een vaste cyclus elke 4 
weken herhaald. Elke dag zeker 5 psalmen. Bij het zingen en lezen van de psalmen gaat het 
om de inhoud van de tekst maar ook om de psalmen zelf door de 
kracht van de herhaling. 
In de avond kwam de abt, Henry Vesseur voor een eerste 
bespreking van het begrip ongehoorzaamheid vanuit de visie van 
Benedictus. 
De ongehoorzaamheid komt voort uit de “oerzonde” met als 
gevolg de verdrijving uit het paradijs. De remedie van Benedictus 
tegen ongehoorzaamheid is volgens de abt: de gehoorzaamheid 
van Christus naleven. 
De wapenen van deze gehoorzaamheid zijn: gehoorzamen, horen, 
ausculteren, het oor van je hart verinnerlijken. ‘Samen’ is actie, 
luisteren is nood tot actie, het woord van God in je hart laten 
indalen 
Het woord wordt vlees, ook in de mens, INCARNEREN. 



Gehoorzaamheid en nederigheid, de monnik is niets dierbaarder dan Christus, Christus is 
voorbeeld maar ook degene die het in ons doet. 
Na de inleiding van de abt kregen we een aantal vragen voorgelegd om over na te denken; 

 Waar loop ik aan tegen de ongehoorzaamheid in mijn leven? 

 In de relatie met God? In je hart? Als gedoopte, als geassocieerde? Hoe volgzaam ben 
ik? Aan de roep? 

 In de menselijke relaties? Hoe beleef je gehoorzaamheid?  

 In de relatie tot mijzelf? Trouw zijn aan jezelf? Aan je geweten? Waar woon ik met 
mijzelf? Waar is mijn bewustzijn van Christus in mij? 

Pittige vragen om over na te denken. Vanwege het late tijdstip werd besloten om de vragen 
niet in subgroepen te bespreken. 
De avond werd afgesloten onder het genot van een goed gesprek, een glas en de nodige 
versnaperingen. 
De volgende dag, de zaterdag, was er de gelegenheid om samen met de monniken deel te 
nemen aan het ochtendgebed om 7.30 uur.  
Na een uitstekend ontbijt natuurlijk ook samen aan de afwas. Met de nodige humor en 
plagerijen werd de vaat gedaan, vele handen maken licht werk. 
Broeder Henry Vesseur gaf zijn visie op de begrippen barmhartigheid en rechtvaardigheid, 
vergeving. 
Aan de hand van het beeld van de tollenaar en de verloren zoon verduidelijkte de abt de 
begrippen barmhartigheid en rechtvaardigheid. Barmhartigheid gaat voor rechtvaardigheid, 
de Heer is ons barmhartig. 
Afdalen in het eigen mens zijn, tot in de diepste diepte zoals in het Weesgegroet Maria. 
Liefde is oogmerk, afdalen in nederigheid, bewustwording in liefde, niet uit angst maar uit 
liefde gedreven, God kom ons te hulp. Door de erkenning van de eigen onmacht vragen wij 
om hulp. 
Ook nu krijgen we van de abt weer vragen om te beantwoorden. 
Vanuit het besef dat we zijn vergeven. 

 Hoe is mijn houding tegenover God? Sta ik vooraan? 

 Durf ik als mens af te dalen in mijn eigen humus, mijn humanitas, in mijn diepste ik, 
in mijn eigen grond, in mijn gebrokenheid? 

 Durf ik te hopen op Gods barmhartigheid? 

 Kan ik vergeven, mijzelf en anderen? 
In de middag kwam de abt voor een derde keer, nu om de begrippen vasten en onthechting 
nader te bespreken. 
Het is de vraag wat de functie van het vasten is. Mag je bijvoorbeeld van het vasten houden? 
Mag je jezelf verloochenen om van Christus te houden? Bij vasten gaat het erom niet vast te 
houden aan het genot. Het gaat erom het lichaam te beheersen. Wie mijn volgeling wil zijn, 
moet zichzelf verloochenen, zijn lichaam onder tucht houden. 
Niets stellen boven de liefde TOT Christus, niets stellen boven de liefde VAN Christus.  
Toewenden naar Christus is afwenden van het kwaad. 
Een kloosterregel in deze is “Kijk op je eigen bord”. 
De tijd van de veertigdagen is in onze tijd steeds minder een tijd van vasten. Veel meer een 
tijd van de voorbereiding op Pasen. 
Eigenlijk moet het leven van een Christen zijn zoals in de veertigdagentijd. Het gaat om het 
reinigen van het hart. Het gaat om een offer, gericht op Pasen, dat met vreugde wordt 
aangeboden. 



 Hoe krijgt de navolging van Christus concreet gestalte in mijn leven? 

 Welke hechtingen bepalen of beperken mijn leven? (gehecht aan de wereld) 

 Hoe versta ik de oproep tot zelfverloochening? Voelt dat als een beperking of als een 
bevrijding? 

 Vind ik vreugde in mijn inzet voor het rijk van God in deze wereld? 
Opnieuw vragen van de abt die we in subgroepen bespreken. 
In de nabespreking kwam ook de overproductie en overconsumptie in het kader van 
rentmeesterschap en duurzaamheid aan de orde. 
 
Het bezinningsweekend heeft mij veel gebracht en ik kijk er met veel plezier op terug. De 
uitleg van de verschillende begrippen door de abt en de gesprekken in de subgroepen over 
de vragen waren waardevol in het proces van jezelf en de ander beter leren kennen. Ook het 
bijwonen en ervaren van de vieringen en de rituelen in de kapel samen met de monniken 
doen goed. De rust, de regelmaat van het uitspreken van de teksten en het zingen doet 
goed. 
 
Als heel bijzonder heb ik de vriendschappelijkheid in de omgang met elkaar ervaren. Mooie 
gesprekken, mooie kennismakingen, voldoende humor en aards genot. 
Kortom een ervaring die als het kan, zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
Peter Weda, Tubbergen 30 maart 2019 
 
naschrift 
Voor wie de door de abt geciteerde en/of besproken regels van Benedictus nog eens wil 
nalezen: zie http://kloosterbibliotheek.nl/bronteksten/basisdocumenten/regel-van-
benedictus-tekst/ 

 proloog, regel 2 en 38 

 hoofdstuk 4 “Welke werktuigen zijn om goed te handelen” 

 hoofdstuk 5 “over de gehoorzaamheid” 

 hoofdstuk 7 “over de nederigheid” 

 hoofdstuk 49 “over het houden van de veertigdaagse vasten” 
 
Peter Müller 
 
Het bezinningsweekend van de maristen waren voor mij dagen van samen vieren, stilte, 
groepsgesprekken en waardevolle onderling contact. 
Het thema “ik ben een zondaar” vond ik best wel zwaar aanvoelen, maar door de inleidingen 
van de abt en de gesprekken in de groep werd het thema wat lichter en kon ik het beter tot 
mij nemen, een bemoediging voor in mijn dagelijks leven, dat je altijd op nieuw kunt 
beginnen. Het kwaad bestaat, maar ik hoef er niet bang voor te zijn. 
Ik voelde mij erg welkom in de maristenfamilie en hoop er volgend jaar weer bij te zijn. 
 
Caroline Koppers 
  

http://kloosterbibliotheek.nl/bronteksten/basisdocumenten/regel-van-benedictus-tekst/
http://kloosterbibliotheek.nl/bronteksten/basisdocumenten/regel-van-benedictus-tekst/


Sanny Bruijns, Weg van Maria 
 
De Twents-Achterhoekse lekengroep komt een paar keer per jaar in Haaksbergen bij elkaar 
om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Inspiratie zoeken we vooral in geschriften met een 
mariale spiritualiteit. Zo lazen en bespraken we recent met elkaar “Onzichtbaar kiemt het 
zaad” van François Drouilly s.m. en “Maristen. Aandachtig aanwezig”. In juni beginnen we 
aan Een ‘Eeuw van Maria’ van Jan Snijders s.m. 
Daarna zouden we graag ‘Weg van Maria’ van Sanny Bruijns lezen. Helaas is het boek niet 
meer in de handel, ook de auteur heeft geen exemplaren meer. De uitgever heeft nog 1 
exemplaar en antiquarisch zijn er ook maar 3 te koop. Ons groepje bestaat uit 10 personen. 
Zijn er lezers van De Schakel die nog een exemplaar hebben en zouden willen uitlenen? 
Neem dan met ondergetekende contact op, telefonisch (0544 463045) of via e-mail 
(pjamueller@gmail.com). 
  
Peter Müller 
 
 

Jan van de Laar, Over monniken, monialen en ‘woestijnmoeders’ in de 4e 
eeuw 
 
Een maand of twee geleden bracht de post een even 
onverwachte als aangename verrassing vanuit Australië: 
een boek van John van de Laar met de titel ‘Christian 
Monastic Development in the fourth Century’, dus over de 
ontwikkeling van het monnikendom in de vierde eeuw van 
het christendom. De ondertitel geeft aan dat de auteur 
vooral de betekenis van de vrouwen binnen het 
monnikendom wil belichten.  
De lezers van De Schakel, die begin jaren vijftig in Hulst of 
daarna tot eind jaren vijftig in Loreto waren, zullen zich Jan van de Laar (1933) herinneren. 
Na zijn studies in Loreto emigreerde hij in 1963 naar Australië. Hij bekwaamde zich in 
financiële administratie en vertrok toen naar de Salomoneilanden, waar hij bijna tien jaar als 
broeder werkzaam was voor het aartsbisdom Honiara. In 1972 ging hij terug naar Australië. 
Hij was inmiddels gelaïciseerd, trouwde met Eileen en werd Australisch staatsburger. In 1979 
werd hij ‘Fellow of the Institute of Chartered Secretaries  and Administrators.’ Intussen bleef 
John geïnteresseerd in het kerkelijk leven en in de theologie. In 2002 haalde hij zijn bachelor 
aan het Melbourne College of Divinity en in 2008 zijn master in theologie aan de Australian 
Catholic University. In 2018 verscheen van zijn hand een publicatie over het monnikendom 
in de vierde eeuw.  
Het eerste hoofdstuk gaat over de hoofdlijnen van de ontwikkeling van het monastieke leven 
en over enkele markante figuren als Antonius, Pachomius en Basilius. Het tweede hoofdstuk 
behandelt John de vraag wat de vaak welgestelde christenen uit de vierde eeuw aantrok in 
het sobere en eenzame monnikenbestaan. In het derde hoofdstuk passeren een aantal 
boeiende vrouwen de revue: Synkletika, Melania de Oudere, Melania de Jongere, Amma 
Sarah, Amma Theodora, Macrina, Emmilia en tenslotte Thecla. Deze vrouwen waren vaak 
afkomstig uit rijke aristocratische families. Zij durfden voor zichzelf op te komen en te 
breken met maatschappelijke conventies en tradities. Zij besteedden hun vermogen aan de 

mailto:pjamueller@gmail.com


zorg voor de armen en kozen voor een leven van vasten en onthouding, gebed en stilte. 
Conclusie van de auteur: ‘We mogen deze vrouwen en mannen uit de vierde eeuw 
beschouwen als onze leermeesters en voorbeelden.’ 
Het boek van John van de Laar is in het Engels, met een voorwoord van Paul Bird, bisschop 
van Ballarat. Het telt 80 bladzijden en is tegen betaling van 25 AU$ (= € 16,--), plus de 
verzendkosten, te bestellen bij de auteur: 
John van de Laar                                  

P.O. Box 295 BK 

Black Hill, VIC 3350 
AUSTRALIA 
e-mail: jpvand@bigpond.com 
 
Jan Hulshof 
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informatie 
 
Wilt u meer weten over de beide congregaties, ga naar:  
congregatie van de paters maristen in Rome:  www.maristsm.org  
congregatie van de fraters maristen in Rome:  www.champagnat.org   
provincie van de paters maristen Europa:   www.maristeurope.eu  
provincie van de fraters maristen West- en    
Midden-Europa:     www.marists.eu 
Nederlandse maristen:    www.maristen.nl  
 
Maristenactiviteiten en projecten 
Stichting Moria:      www.stichtingmoria.nl  
Leerhuis Westerhelling:    www.leerhuiswesterhelling.nl  
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Via deze website zijn te vinden: 

 Stiltehuis 

 Huis van Aandacht 

 Een Reis naar Binnen 

 Leerjaar Spiritualiteit 

 Aandachtig op Weg 

 Rond het Haardvuur 

 Meditatieavond 
 



 
 
 
 
 


