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van de redactie
In dit nummer vindt u weer allerlei verschillende bijdragen, o.a. bijdragen die betrekking
hebben op Marcellinus Champagnat, de stichter van de congregatie van de fraters maristen.
Hoewel de brief van de provinciaal als mosterd na de maaltijd lijkt te komen, is hij ook nu
nog zeer lezenswaardig en wil ik hem u niet onthouden.
Omdat waarschijnlijk de meeste lezers van De Schakel geen zuster, frater of pater zijn,
terwijl bijna alle artikelen over de leden van de congregatie gaan en door hen geschreven
worden, is het idee ontstaan een serie te beginnen, waarin juist anderen aan het woord
komen om te vertellen, op welke manier zij zich bij de maristen betrokken voelen. In dit
nummer is de eerste bijdrage in deze serie te lezen, waarvoor ik Bernice Reintjens zeer
dankbaar ben.
Ik wens u weer veel leesplezier.
Kopij voor De Schakel van 1 december ontvang ik graag uiterlijk 16 november.
Peter Müller

mijn betrokkenheid bij de maristen
Mijn naam is Bernice Reintjens, 49 jaar, getrouwd met Ragnar Brouwer. Samen hebben we
twee zoons, Bas van 13 jaar en Xam van 11 jaar. We wonen sinds anderhalf jaar in het
gemoedelijke Berlicum, wat ons zeer goed bevalt.
Gevraagd wie ik ben, zeg ik: vrouw, echtgenoot, moeder, marist en een halve zuster.
Ik werk al 15 jaar bij de Zusters van de Heilige Harten (ss.cc.) als Country Manager
Nederland. Eigenlijk is dat een combinatiefunctie van vervangend overste en econoom
ineen. Mijn werkzaamheden zijn veelomvattend, van financiën, organisatie van feesten,
activiteiten en uitvaarten tot communicatie met het zonaal en het algemeen bestuur,
aansturing van het personeel en persoonlijke begeleiding; elke dag is anders. Mijn werkplek
bevindt zich in het verzorgings- en verpleeghuis Sint Jozefoord in Nuland, waar onze zusters
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wonen. Daarnaast ben ik sinds 6 jaar werkzaam voor de Congregatie Dochters van Maria en
Joseph (DMJ) als coördinator van de kloostergemeenschap in Sint Jozefoord. Vanuit die
functie ben ik eveneens verantwoordelijk voor de kapel (koster, priesters, aankleding,
onderhoud en planning) en de zaal waar de zusters en geassocieerden in Sint Jozefoord bij
elkaar komen. Momenteel wonen er nog 35 zusters van 10 verschillende congregaties in het
van oorsprong kloosterverzorgingshuis gesticht door de Congregatie DMJ. Ik zie toe op het
religieus leven in huis en bewaak de religieuze identiteit. Naast mijn werk en mijn gezin
maak ik deel uit van het bestuur van de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
dat in Sint Agatha de archieven beheert van vele Nederlandse ordes en congregaties.
Toen ik in 1993 als student kwam wonen op de Westerhelling, na de studentenflat
Vossenveld te hebben verlaten, vond ik op een gegeven moment een uitnodiging in de
brievenbus van de fraters maristen. Vanuit mijn raam keek ik naar het gebouw waar
Stichting Moria begonnen is en ook de villa zag ik liggen. Toen ik werd uitgenodigd om
kennis te maken met de buren, liet ik me dat geen twee keer zeggen. Wat was het een
hartelijk welkom, ik voelde me meteen thuis. De fraters gingen starten met een
vluchtelingenpraatgroep en vroegen studenten om de vluchtelingen wegwijs te maken.
Iedereen mocht en kon zichzelf zijn. Ik sloot ook aan bij een bijbelleesgroep en een
spiritualiteitsgroep. En toen ik toe was aan het schrijven van een scriptie voor mijn opleiding
Mediterrane Studies, koos ik ervoor om deze te schrijven over de wijze waarop de fraters
maristen in Spanje hun spiritualiteit tot uitdrukking brachten in de pedagogiek op hun
scholen. Want die spiritualiteit, die van Marcellinus Champagnat, zijn houding, hun houding
van aandachtig aanwezig zijn, sprak me ontzettend aan. Zo wilde ik ook zijn, zo wilde ik
geloven. Ik vond bij de maristen een nieuwe geloofsgemeenschap, een tweede familie.
Met frater Gerard en enkele jongeren uit de bijbel- en spiritualiteitsgroep ging ik naar het
Moederklooster in Frankrijk, L’Hermitage. Ik was nog nooit in Frankrijk geweest, behalve een
keertje in Parijs, dus het was best spannend. Maar wat voelde ik me daar welkom en meteen
thuis. Dat was zo bijzonder en dat is het nog steeds. Ragnar en ik zijn zelfs een week op
huwelijksreis geweest in L’Hermitage. De lieve fraters daar hadden zelfs een soort
bruidssuite gemaakt met een kleine Franse twijfelaar. Niet lang daarna was ik zwanger van
onze eerste, een genade ons gegeven, zeker omdat ik toen al 35 jaar was. Met de kinderen
kwamen we vaker bij de fraters in Nijmegen, ik zie ze nog kruipen onder het altaar in de
kapel beneden en meehummen als Conny orgel speelde. In 2018 zijn we met onze kinderen
op vakantie geweest naar L’Hermitage en Bas en Xam voelden zich net zo thuis, als Ragnar
en ik.
De maristenspiritualiteit speelt nog steeds een grote rol in mijn leven. Vanuit een houding
van aandachtig aanwezig zijn, probeer ik mijn werk voor de zusters te doen en dit brengt me
veel. Het is niet altijd makkelijk, zeker omdat ik, net als een “echte overste” 24 uur per dag, 7
dagen in de week, bereikbaar ben. Maar door dat wat ik heb mogen doen en ervaren met,
voor en door de maristen, zowel fraters als paters, heb ik 15 jaar geleden de stap durven
nemen te kiezen voor iets compleet anders. Werken voor religieuzen en daarnaast een
studie theologie.
De maristenbeweging in Nederland is klein in de vorm die jaren geleden is opgericht. Ik
verwacht ook geen grote beweging, zoals in de landen waar bijvoorbeeld scholen zijn. We
moeten reëel zijn en kijken hoe we met z’n allen de maristenspiritualiteit in Nederland
levend kunnen houden. Het is goed om activiteiten lokaal te houden en een paar keer per
jaar samen te komen met de drie geledingen. Zelf ben ik erg betrokken geweest bij de
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maristen op allerlei gebied. Nu ligt mijn aandacht vooral bij mijn gezin en de zusters, maar
wel vanuit de maristenspiritualiteit.
Mijn wens is dat velen geraakt (blijven) worden door de maristenspiritualiteit en de houding
van aandachtig aanwezig zijn. Dat kunnen we alleen bereiken door allemaal, fraters, paters
en leken, een levend getuigenis te zijn. Door de liefde van God, die in ons woont, in ons te
laten werken en onze ogen en ons hart niet te sluiten voor de mensen om ons heen.
Bernice Reintjens

het charisma van Marcellinus en de geestkracht van de eerste fraters bij het
gaan van hun geestelijke weg
Wat gebeurde er tussen 1789 en 1840? Wat laten gebeurtenissen en het geleefde leven ons
zien?
Hoeveel boeken, artikelen, reflecties, overwegingen of publicaties zijn er verschenen over
het leven van Marcellinus Champagnat en de eerste fraters? In het generalaat in Rome is
een lange lijst te raadplegen om bij benadering een antwoord te krijgen op deze vraag. Het
zal een indrukwekkende lijst zijn. Marcellinus blijft maristen boeien en heeft veel mensen tot
schrijven, tekenen, schilderen, filmen of beeldhouwen gebracht.
Al deze uitingen laten zien hoe Marcellinus al meer dan 200 jaar mensen inspireert en ze
uitnodigt om hun inspiratie met anderen te delen.
Wat kan een reden zijn om nog een reflectie toe te voegen aan al het mooie dat al bestaat?
We kunnen met Marcellinus alleen kennis maken door wat zijn biograaf en anderen over
hem geschreven hebben.
Er is geen logische reden om deze reflectie te schrijven. Er is wel een vraag die al een aantal
jaren met me meegaat.
Welke plaats had het Mysterie van Leven in het denken en doen van Marcellinus? Hoe
leefde hij dit mysterie?
Wat laat de geschiedschrijving zien als we achter de feiten kijken die beschreven worden?
Wie zien we dan? Wat zien we dan?
Het zijn vragen die aarzelingen oproepen om te schrijven. Toch maar doen? Toch het risico
nemen om tekort te doen aan wat Marcellinus en de eerste fraters bezielde?
Ja, deze reflectie wil alleen omschrijven wat Marcellinus vermoedelijk bezielde. Wat “ziel”
gaf aan zijn leven en aan dat van de eerste fraters.
Misschien kan deze reflectie ons opnieuw wat dichterbij brengen bij een mens die nog
steeds geliefd wordt.
Bron voor deze reflectie is genomen uit: Histoire de l’Institut Tome 1 , blz. 13 – 165. André
Lanfrey.
Wat gebeurde er tussen 1789 en 1840?
Enkele gebeurtenissen. Hier alleen enkele data die passen bij de geest van deze reflectie.
1805 – 1813 Marcellinus volgt een soort college, spartaans en slecht geleid. De dood van een
medestudent brengt een ommekeer in zijn leven.
Rond 1807 besluit Marcellinus min of meer om priester te worden.
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1812 Courveille krijgt een ingeving om de Sociëteit van Maria (S.M.) te stichten als
tegenhanger van de Sociëteit van Jezus (S.J.). Hij ziet S.M. als één groep: priesters, zusters en
derde orde. Bijzonder dat hier geen fraters genoemd worden.
1815-1816 Courveille verzamelt in het geheim een twaalftal jonge priesters om hem heen
om het geloof in de wereld op de kaart te zetten.
1816 de groep waar Marcellinus deel van uitmaakt spreekt in Fourvière een belofte uit.
Vanaf het begin zegt Marcellinus: “We hebben fraters nodig.”
1824 – 1825 de bouw van L’Hermitage en Marcellinus wordt vrijgesteld voor de fraters.
1830 tot dan toe kent het leven van de fraters een streng regime.
1836 – 1840 een moeilijke periode tussen Colin, Champagnat en anderen over de status van
de fraters, leiderschap en gezagsverhoudingen. Eveneens over de naamgeving van de
maristen. (Sociëteit van Maria, L’Hermitage de Notre Dame, Notre Dame de L’Hermitage,
Frères de Marie, Petit Frères de Marie).
1840 Marcellinus maakt 6 fraters tot erfgenaam van zijn bezittingen.
1840 Marcellinus dicteert zijn geestelijk testament. Zijn wens: een leven in broederschap.
Tijdgeest en wat gebeurt.
In de tijd waarin Marcellinus leefde was er veel in beweging. De bekende oude samenleving
wordt achtergelaten en nieuwe bewegingen komen op.
Eén van de reacties is een antiklerikale beweging. Marcellinus, als lid van de clerus, gedraagt
zich niet klerikaal. Hij gaat bij zijn fraters wonen. Hij kiest onderwijs als middel om catechese
te geven. Hij bouwt zelf L’Hermitage. Hij wil voor de fraters een zelfstandige groep,
onafhankelijk van priesters.
Het religieuze leven is zijn weg aan het zoeken. Er is een hang naar het contemplatieve,
ascetische leven en tegelijk wordt gezocht naar een nieuwe vorm waarin religieuzen naar
buiten treden. Er is een mix van contemplatief en actief religieus leven. (L’Hermitage:
kluizenaarswoning).
Er is een grijs gebied van vroom, godsdienstig leven in parochieverband waar mensen
(mannen) taken combineren als koster, onderwijzer, hulp van de pastoor. Marcellinus maakt
een einde aan deze combinatie.
Hij wil dat voor zijn fraters alleen de taken van onderwijs en catechese bedoeld zijn. Hij ziet
een gemeenschap van fraters als zijn ideaal sinds de belofte van Fourvière.
Na de tijd van de revolutie is er een goede bodem voor mensen die een charisma uitstralen.
Er ontstaan in Frankrijk talrijke groepjes op ideële (veelal religieuze) basis. Ze zijn
aantrekkelijk om zich bij aan te sluiten en tegelijk worden groepen van mannen met
wantrouwen bekeken. Ze worden verdacht van cellen van opstandelingen te zijn. Ook
Marcellinus krijgt hiermee te maken.
Maatschappelijk is er een tweedeling in de samenleving: landbouw/industrie en
arbeidersklasse. De arbeidersklasse heeft geen interesse in religie en wetenschap. De
katholieke minderheid richt zich op deze groep wat betreft ziekenzorg en onderwijs.
Wat laten gebeurtenissen en het geleefde leven ons zien?
 Zijn studietijd is voor Marcellinus een lastige tijd geweest. Hij woekert met zijn
talenten. In zijn leven als jongere, jong volwassene, jonge pastor en als stichter zet hij
zijn licht niet onder de korenmaat, maar op de kandelaar. Marcellinus ervaart en
beleeft zijn leven als gave, genade. Zijn levensweg is getekend met het besef “kind
van God” te zijn.
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Het besef “kind van God” te zijn, brengt hem er toe een eenvoudig leven te leiden in
Gods aanwezigheid. Hij deelt het leven van zijn broeders, volgt een monastiek ritme,
kiest een afgelegen plek om een huis te bouwen.
Marcellinus sluit zich aan bij een groep jonge mannen die in Fourvière een belofte
uitspreekt. Ze zijn bezield met hun idealen en vol daadkracht om de wereld in te
gaan. Ze delen hun spiritualiteit en nú moet het gebeuren.
Ze hebben hun verlangens en idealen gewogen voor God en weten: “Jij maakt me
vertrouwd met de weg naar het leven, met overvloedige vreugde bij Jou, met groot
geluk aan jouw rechterzijde, voorgoed.” (Ps. 16, 11).
De leden van de groep zijn zielsverwanten. Ieder kiest een eigen vorm om zijn
bezielende kracht vorm te geven.
Marcellinus maakt (nachtelijke) tijd vrij om in verbondenheid te leven met het
Geheim van Leven. Het zijn voor hem de uren van schouwen en onderscheiding. Hij
leert zeggen: “Het is jouw werk Maria.”
Onderwijs en catechese blijven de doelen in zijn leven. Hij wil ze volle aandacht
geven en begint daarom met fraters die onderwijs en catechese als hoofdtaak
krijgen. Hij geeft ze een eigen plaats.
Marcellinus wijst de fraters de weg naar dorpen en gehuchten. Dat is hun geestelijk
thuis. Hij gaat eveneens in op een aanvrage voor een stad.
Marcellinus heeft een open geest. Hij richt zich op het wezenlijke: het gezicht van de
Barmhartige laten zien aan vooral kinderen en jongeren en dat mensen gelukkig
worden. Zijn aandacht gaat evenzeer uit naar mensen (jong en oud) die voedsel en
kleding nodig hebben. Ook vraagt hij fraters om te waken bij stervenden.
Er is onduidelijkheid die tot een vaag onderscheid leidt tussen verschillende posities
in een parochie (koster, onderwijzer, wel/geen geloften etc.). Marcellinus gaat het
proces van uitzuivering aan. Hij schept hiermee waardering voor de eigen positie van
fraters.
Verschil van inzichten in en opvattingen over vormgeving van idealen, gezag en
naamgeving spelen een rol, terwijl het om dezelfde inspiratiebron als uitgangspunt
gaat. Verschil van mening wordt onder ogen gezien.
Marcellinus blijft trouw aan het chrisma dat hij ontvangen heeft. Het geeft hem de
ruimte om buiten bestaande structuren en vormen te denken.
Er zijn verschillende inzichten over de Sociëteit van Maria. Door onderscheiding is er
ruimte om gemeenschappen te vormen met een eigen kleur.
Marcellinus wil een gemeenschap van broeders (broederschap). Hij haalt het beeld
van de jonge kerk aan en geeft aan broederschap een duidelijk accent in zijn
geestelijk testament.

Hier en nu, onze tijd, onze plek.
 Kijken naar de jaren van La Valla en L’Hermitage en naar meer dan 200 jaar
geschiedenis brengt ons in verwondering en bewondering. Ze geven ons een
grondhouding die ons sterk maakt om met optimisme en geestkracht te geloven in
de werking van “Aandachtig Leven” nu.
 In iedere mens is de Geest werkzaam met zijn gaven. De verscheidenheid van gaven
maakt ons Leerhuis Westerhelling krachtig. Het vraagt van ons om onze gaven te
delen met tochtgenoten op de Westerhelling en ons open te stellen voor gaven van
anderen.
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Zuster- en broederschap vragen om onze aandacht voor iedereen en alles, wat
zichtbaar wordt als we de ander echt zien.
De Westerhelling, zoals L’Hermitage, is voor ons een plek van rust, stilte, vorming,
meditatie en we zetten de deur open om gastvrij te zijn voor wie komt.
Ons Stiltehuis en Fraterhuis richten we eenvoudig en gastvrij in en we houden een
dagstructuur aan met stilte, die hoort bij ons leefritme.
Wij maken ruimte voor ieders levensverhaal dat meegenomen mag worden in het
grote Verhaal van God en mensen, waarin de mens op zoek blijft naar het Geheim
van Leven.
We zijn een plek waar jonge mensen in verscheidenheid van afkomst, ras of
opleiding een thuis ervaren.
We zijn een tegenbeweging van trends in de samenleving, die laat zien dat eenvoudig
leven een gelukkig leven brengt.
We zijn een open gemeenschap – over grenzen heen – die vernieuwing verwelkomt,
zoals de droom van Fourvière laat zien.
In onze samenleving zijn allerlei behoeften en spirituele stromingen waar te nemen.
We hebben respect voor invloeden die op ons afkomen, terwijl onze focus op
“Aandachtig Leven” onze richtsnoer is.

Jacques Scholte f.m.s.

brief van de provinciaal, nr. 11, 3e jaargang, 3 juni 2021
Beste maristen van Champagnat,
Over een paar dagen vieren we het feest van de heilige Marcellinus Champagnat, de stichter
van onze grote Maristenfamilie. In elke plaats van de wereld en in onze provincie zal het
verschillende kleuren aannemen, of het nu in onze gemeenschappen en maristengroepen is,
met de scholen en projecten waarin we investeren, en volgens de mogelijkheden die de
gezondheidssituatie toelaat.
In België hebben we bijvoorbeeld besloten om op 5 juni een feestelijk en gezellig moment
online te beleven voor alle broeders, onze maristenvrienden en sympathisanten.
Welke vorm het ook aanneemt, ik nodig je uit om een familiemoment te beleven om God te
danken voor het geschenk dat we hebben ontvangen in de persoon van Marcellinus
Champagnat en voor het charisma dat hij ons heeft toevertrouwd om onze Kerk en de
wereld te vernieuwen, vooral onder kinderen en jongeren.
Voor de online meeting van 5 juni vroegen de organisatoren me te zeggen wie Marcellinus
Champagnat vandaag voor mij vertegenwoordigt. Ik deel het ook graag met jullie allemaal:
Ik geloof dat de figuur en het voorbeeld van Marcellinus Champagnat een belangrijke rol
hebben gespeeld bij mijn keuze om broeder marist te worden, niet alleen hij, maar ook de
broeders met wie ik heb samengewerkt tijdens mijn middelbare studies in Malmedy, zij die
probeerden zijn werk voort te zetten voor jonge mensen.
Ik zie Marcellinus Champagnat als een concrete man die in zijn tijd zijn dromen met moed en
vastberadenheid in de praktijk durfde te brengen om jongeren een betere toekomst te
bieden.

7

de schakel
Maar om dit te bereiken, stelde hij nederig al zijn vertrouwen in God en in Maria, om zich
ten dienste te stellen van hun project en de Heilige Geest zijn schreden te laten leiden op
het pad van het evangelie.
Om dit te bereiken bleef hij niet alleen, hij riep discipelen die hij de naam Kleine Broeders
van Maria gaf. Hij bouwde met hen broederlijke gemeenschappen voor de missie. Hij wilde
zijn broeders naar de vier hoeken van de wereld sturen omdat de oogst overvloedig is.
Om dit te bereiken liet hij zich raken door zoveel gezichten van kinderen en jongeren en het
is zijn liefde voor hen, zijn medeleven, waardoor hij concrete antwoorden op hun behoeften
vond.
Kortom, ik zie hem als een man met passie voor God, voor zijn broeders en voor jonge
mensen. Maar ik zie hem vandaag ook als broeders en lekenmaristen die in alle uithoeken
van de wereld zijn passie blijven delen. Ik zie hem elke dag als ik mijn computer open op de
site www.champagnat.org waar zoveel gezichten zijn gezicht weerspiegelen, dat
tegenwoordig dat van een grote wereldwijde familie is. Daarom vind ik deze weergave van
Marcellinus met duizend gezichten hieronder erg mooi.

Als ik erover nadenk, in gebed of in de hedendaagse maristen, voel ik me gestimuleerd om
mijn verplichtingen met een nieuwe impuls na te komen.
Ik herinner me de Pinksterbijeenkomst van 1989 in Notre-Dame de L'Hermitage, met 2.000
jongeren uit heel Europa, om de tweehonderdste geboortedag van Marcellinus Champagnat
te vieren. Met een veertigtal jongeren en enkele fraters waren we daar vanuit België per bus
naartoe gekomen. Broeder Charles Howard, toen Generaal Overste, had ons allemaal
uitgenodigd om voor vandaag “Champagnats” te zijn, om “iets nieuws” met hem te doen, in
onze wereld.
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Deze oproep blijft vandaag waar. Aan ieder van jullie zeg ik het nogmaals: “Laten we
vandaag Champagnats zijn”, persoonlijk, als gemeenschappen en broederschappen, als
teams ten dienste van de kinderen en jongeren die ons zijn toevertrouwd.
Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest, nodig ik u uit om de tijd te nemen om de
laatste Nieuwsbrief “Marist zijn” te lezen die onlangs is gepubliceerd door de Zendingsraad
van onze Provincie. Het illustreert heel goed, door middel van getuigenissen, hoe
Marcellinus Champagnat ons leven heeft gevormd.
Ik wens jullie allemaal een fijne verjaardag!
Met mijn broederlijke groeten,
Broeder Robert Thunus, Provinciaal Overste
p.s. van de redactie
Wie de nieuwsbrieven van de fraters via de mail zou willen ontvangen, kan dit laten weten
via mijn mailadres.

Champagnatdag in het teken van verwondering
Op zaterdag 10 juli kon, tot grote vreugde van een dertigtal deelnemers, de Champagnatdag
in de tuin van de Westerhelling worden gevierd. Wat was het fijn om elkaar weer te
ontmoeten en op vertrouwde wijze te worden onthaald op deze bijzondere plek!

Na een woord van welkom door Conny Stuart nodigde zij ons uit om gebeurtenissen of
ontwikkelingen in herinnering te roepen, waarover we ons in de afgelopen tijd hadden
verwonderd en wat dit met ons had gedaan of wellicht nog deed. Het bleek een zinvol
contemplatief begin van een inspirerende middag rondom het thema ‘verwondering’. In de
eerste uitwisselingsronde viel het meteen op dat verwondering en dankbaarheid bijna in één
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adem werden genoemd: over de ontmoetingen, die weer mochten plaatsvinden na de
verschillende lockdowns; over zorg en vriendschap die we mochten ervaren, ook in de tijd
van afstand; over de kwetsbaarheid van ons mensen in een wereld en een natuur, die zich
niets van de pandemie aantrekt en zich in al haar schoonheid en zomerse levenskracht aan
ons toont. Over kijken met aandacht en daardoor dingen of dieren zien, die gewoonlijk
wellicht aan je aandacht ontglippen, maar die zo af en toe in je leven komen geslopen en je
verwonderd doen opkijken en je tot nadenken stemmen. Verwonderd waren enkelen van
ons toch ook, dat alle goede voornemens om nu de klimaatproblematiek serieus op de
(politieke) kaart te zetten, toch weer leken te vervliegen en de persoonlijke behoefte aan
zon, zee en strand bij velen toch sterker bleek dan bijvoorbeeld de vliegschaamte.
De Denker des Vaderlands Paul van Tongeren nam ons vervolgens in een boeiend betoog
mee op een filosofische expeditie: Wat is dat nu eigenlijk,
verwondering? En: Hoe doe je dat, je verwonderen? Het gaat
daarbij uiteraard niet om definitieve antwoorden, maar om
stof tot nadenken. Met een kort gedicht van K. Schippers
(*1936) werd het begrip verwondering geïntroduceerd:
(foto
gedownload
op 2-8-2021
van:
https://straa
tpoezie.nl/ge
dicht/deontdekking/)
Het gaat om
waarachtig
waarnemen:
Dat wat je altijd al meemaakt opeens echt
zien; betekenis zien, ruiken en voelen.
Verder dan de feitelijkheid kijken en de dingen om je heen kleur (inkleuring, betekenis)
geven. Die verwondering kan iedere dag, zelfs in het kleine, een plaats hebben, ter illustratie
werd ons opnieuw een gedicht, nu van Paul van Ostaijen (1896-1928), aangereikt dat velen
van ons wellicht kennen, maar zeker door de beeldende vertelling van Paul van Tongeren
een extra dimensie kreeg:
Marc groet 's morgens de dingen
Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pijp
en
dag visserke-vis met de pet
pet en pijp
van het visserke-vis
goeiendag
Daa-ag vis
dag lieve vis
dag klein visselijn mijn
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Want hoe kijken we gewoonlijk, vinden we veel in ons dagelijks leven vanzelfsprekend?
Zonder vanzelfsprekendheden kunnen we niet leven maar de vanzelfsprekendheid nodigt
niet meer uit tot zien en laat zo de verwondering verdwijnen. Als we ons daarvan bewust
zijn, kunnen we, zoals Marc in het gedicht, wellicht toch ook met andere ogen kijken.
In het woord verwondering zit ook het woord ‘wonder’ en ook de Bijbel kent vele
wonderverhalen. Paul van Tongeren reikte ons de Epifanie-verhalen aan: Driekoningen, de
doop van Jezus in de Jordaan en de bruiloft te Kana, waarin de gewone werkelijkheid
verschijnt (epifanie) als iets bijzonders en de gelovige mens mag zien, wie Jezus is.
Als je onderzoekt wat verwondering is, moet ook worden bepaald wat het niet is: zo mag het
niet worden verward met nieuwsgierigheid. De nieuwsgierige mens is gierig naar het
nieuws, het nieuwe, het betreft - in de filosofie - een begeerte die vervuld moet worden, een
vragen naar feiten die op zich geen betekenis hebben, terwijl het bij de verwondering juist
om betekenis geven gaat. Dit beperkt zich daarbij niet alleen tot positieve ervaringen. Ook in
negatieve ervaringen kan en mag verwondering een plaats hebben. Paul van Tongeren
refereerde daarbij aan het zondagochtendgebed 12 juli 1942 van Etty Hillesum
(geraadpleegd op 2-8-2021 van https://www.handvestvoorcompassie.nl/nieuws/gebed-ettyhillesum/), een zeer ontroerende tekst, waarin ze God belooft, Hem in haar diepste te
koesteren en vast te houden, zodat Hij in haar zal blijven wonen als in een onneembare
vesting, ook in tijden van grote angst en verbittering.
Maar hoe doe je dat nu, je verwonderen? Het gaat niet om een actief handelen,
“verwondering gebeurt aan je”. Toch kun je de verwondering wel een handje helpen, door
bijvoorbeeld op je taalgebruik te letten en woorden als ‘gewoon’ en ‘natuurlijk’ uit je
woordenschat te verbannen. Plan eens wat vaker een ‘zonderdag’ in, een dag zonder
verplichtingen, afspraken en vanzelfsprekendheden, zoals werk. Op zulke dagen kan er ‘iets
binnenkomen’, is er ruimte voor verwondering.
Na deze inspirerende gedachten van Paul van Tongeren was het weer aan ons, de
deelnemers, om de verwondering in het hier en nu toe te laten. We werden gevraagd, in de
tuin een object te zoeken dat voor ‘verwondering’ staat om daarna in kleine groepen iets
over het betreffende voorwerp te vertellen en het daarmee betekenis te geven. In de natuur
vonden velen van ons voorbeelden van de kracht van leven, maar ook dode natuur die weer
voedingsbodem bleek voor nieuw leven. We ontdekten, hoe zeer we de ander nodig
hebben, iemand die je laat reflecteren op het schijnbaar alledaagse, die je met andere ogen
laat kijken naar de dingen die je waarneemt: zo ontstaat verwondering. We merkten
tenslotte in het gesprek dat door het gezamenlijk stilstaan bij het ‘bijzondere van het
gewone’ de verwondering kan groeien.
De dag werd afgesloten met een informeel
samenzijn, waarbij we onthaald werden op
een met veel liefde en smaak bereid
uitstekend buffet, waarvoor dank aan de
beide koks! Ik denk dat ieder van ons op
die tiende juli een groot geschenk mee
naar huis heeft mogen nemen: met een
groot gevoel van dankbaarheid kijk ik
terug op een boeiende middag, waarbij ik
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tenslotte Paul van Tongeren nog wil parafraseren: Verwondering en dankbaarheid horen bij
elkaar. Dankbaarheid is het besef, deel te zijn van een groter geheel, verbinding te voelen.
Dat gevoel van verbondenheid, van thuiskomen bij de maristenfamilie werd weer
uitdrukkelijk gesterkt op deze bijzondere middag, waarover ik me oprecht heb kunnen
verwonderen!
Naschrift:
Het betoog van Paul van Tongeren maakte dat ik op zoek ging naar achtergrondinformatie
bij het gedicht Marc groet ‘s morgens de dingen en o.a. op de site van de digitale bibliotheek
voor de Nederlandse letteren
(https://www.dbnl.org/tekst/_lit004200801_01/_lit004200801_01_0035.php) en op een
veilingblog
(http://veilingblog.blogspot.com/2012/04/marc-groet-s-morgens-de-dingen-floris.html) niet
alleen interessante dingen heb gelezen maar ook dit schilderij vond:

Floris Jespers - Marc groet ‘s morgens de
dingen (1928)

Voor wie meer wil weten over of wil lezen van Paul van Tongeren, zie:
https://paulvantongeren.nl/
Irma Eltink
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een familiefoto uit 1849

Deze daguerreotype is gemaakt in 1849 op Annatom, het meest zuidelijke eiland van
Vanuatu, ergens halverwege tussen Nieuw-Caledonië en Fiji. Op Vanuatu waren Tonny
Verbraeken en zr. Willy Fermont werkzaam. Op de foto staan een inheems jongetje en
negen missionarissen van Nieuw-Caledonië, waar later Dirk Zimmerman, Gérard Plasman,
Theo Koster, zr. Agnès Baart en, minder lange tijd, Angelo Thoma, Piet Crijnen, Jef van
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Damme en Louis Lindner gewerkt hebben. De foto, de oudste foto van Nieuw-Caledonië, zo
niet van Oceanië, was lang in het archief van het Museum van Oceanië in La Neylière, en ze
is nu in ons archief in Ste-Foy-lès-Lyon. Ze is meer dan 170 jaar geleden gemaakt, op 29
december 1849.
Van de negen maristen, die op de foto staan, zijn bisschop Douarre en broeder Jean
Taragnat al vanaf 1843 op het hoofdeiland Nieuw-Caledonië, “La Grande Terre – Het Grote
Land”, maar hun statie Balade wordt in 1847 geplunderd door de eilandbewoners, die
westerlingen wantrouwen. Broeder Blaise Marmoiton wordt doodgeslagen en een dag later
onthoofd. Sommige missionarissen wijken uit naar het kleine eiland Ile de Pins, niet ver van
“Het Grote Land”, en anderen naar het eilandje Annatom.
Sinds 1843 heeft de eerste groep missionarissen heel wat meegemaakt: aanhoudende
vijandige aanvallen, hongersnood, droogte, hitte, wolken muggen, koorts en epidemieën.
“Het lijken wel de tien plagen van Egypte”, schrijft een van hen. Op Annatom zijn de
missionarissen veilig, maar hier, dichter bij de evenaar, krijgen de missionarissen te kampen
met koorts en malaria. Om die reden wordt de missie op Annatom in 1850 al weer
opgeheven.
Op 29 december 1849 is het negental dat op de foto staat, nog maar kort op Annatom,
sommigen pas enkele weken. Ze willen terug naar het “Grote Land”, overtuigd dat het echte
werk nog moet beginnen, maar ze vragen zich af of het geen onbegonnen werk is. De
bisschop is daarom van plan met enkele medebroeders naar Sydney te reizen in afwachting
van directieven van het Vaticaan en het bestuur van de maristen.
Ik begin met het jongetje vooraan in het midden, want het is om hem en zijn volk begonnen.
Pater André Chapuis, de fotograaf die dus zelf niet op de foto staat, - de tijd van de “selfies”
is nog niet aangebroken - heeft zes kinderen onder zijn hoede genomen, wellicht om ze op
te leiden tot catechist en dit jongetje is één van hen. Hij behoort tot een van de vele volken
die al sinds mensenheugenis de Salomonseilanden, Vanuatu en Nieuw-Caledonië bewonen.
Vanwege hun huidskleur worden hun eilanden door Europeanen als “Melanesië”, de
“Zwarte Eilanden” aangeduid. We weten niet hoe het verder met de jongen gegaan is, toen
de missie van Annatom al in 1850 werd opgegeven. Misschien is hij met Chapuis eerst naar
het hoofdeiland gegaan en is hij later met andere Melanesische jongens naar Futuna in
Polynesië gestuurd om daar opgeleid te worden als catechist.
Van links naar rechts, zien we eerst broeder Jean Taragnat, 33 jaar, missionaris van het
eerste uur, deskundig bouwvakker, een gangmaker die van wanten weet. Maar hij heeft al
jaren last van koorts. In 1853 zegt hij het religieuze leven vaarwel. Hij trouwt in Sydney en
gaat later, nu met zijn gezin, terug naar Nouméa, de hoofdplaats van Nieuw-Caledonië, dat
vanaf 1853 een Franse kolonie is. Hij overlijdt in 1878
De tweede van links is pater Jean-Baptiste Anliard, 35 jaar. Hij en zijn broer Michel zijn pas
enkele maanden in Oceanië. Jean-Baptiste zal twee jaar later, in 1852, met Gilbert Roudaire
naar Tikopia varen, een eilandje in het uiterste zuiden van de Salomon Eilanden. Van geen
van beiden is ooit meer iets vernomen.
De derde van links is broeder Michel Anliard, 30 jaar, broer van Jean Baptiste. Hij vertrekt in
1853 naar Tikopia om zich bij zijn broer en Roudaire te voegen. Ook hij verdwijnt compleet
van de radar. Lang is gedacht dat ze alle drie op zee zijn omgekomen, maar onderzoek ter
plekke wijst er op dat Roudaire en Jean-Baptiste wel zijn gearriveerd op Tikopia, maar dat,
toen broeder Michel daar ook aan land ging, ze alle drie door de lokale bevolking zijn
gedood.
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De vierde persoon van links is pater Claude-Marie Bernin. Het valt niet te achterhalen hoe
oud hij precies is. In ieder geval is hij al priester, wanneer hij in 1848 zijn professie doet in de
Sociëteit van Maria. Het jaar daarop vertrekt hij naar de missie. Hij denkt dan waarschijnlijk
dat hij Frankrijk voorgoed vaarwel heeft gezegd, maar in 1850 is hij al weer terug met een
rapport over de tegenslagen van de afgelopen jaren en de visie van de bisschop. In 1855
verlaat Bernin de maristen, wat de reden zijn zal dat zijn sterfdatum niet te vinden is in de
registers van de congregatie.
Als vijfde van links, met borstkruis, zien we bisschop Guillaume Douarre, 39 jaar. Hij heeft
zijn vertrouwde pastorie in Auvergne ingeruild voor het verre en gevaarlijke NieuwCaledonië, waar hij in 1843 arriveert, samen met drie van zijn parochianen, de broeders
Blaise Marmoiton, Jean Taragnat en Jean Reynaud. Al in 1846 moet hij terug naar Europa
op zoek naar personeel en financiën. Na zijn terugkeer in de missie in september 1849
probeert hij opnieuw op het hoofdeiland voet aan de grond te krijgen, maar stuit ook nu op
heftig verzet. Eind 1849 denkt hij er over ontslag te vragen als bisschop. Op het moment van
de foto is hij dus in Annatom, en vertrekt vandaar in januari 1850 naar Sydney. Maar dan
lijken de kansen opeens te keren. Wanneer hij in 1851 nog een poging waagt een statie te
vestigen op “La Grande Terre”, heeft hij succes. Twee jaar later overlijdt hij aan uitputting
en koorts, 43 jaar oud.
Zittend, het hoofd steunend op de rechterhand zien we pater Jean Vigouroux, 33 jaar, goed
en wel een jaar in Oceanië . Wanneer de missie in Annatom in 1850 opgeheven wordt, is hij
degene die alle materiaal transporteert naar Isle de Pin. Op het hoofdeiland zal hij tientallen
jaren onvermoeibaar in de weer zijn met het opbouwen van de missie en hij wordt dan ook
als een van de stichters van de kerk van Nieuw-Caledonië beschouwd. Hij sterft in 1890, 82
jaar oud.
Nu van rechts naar links zien we eerst broeder Joseph Reboul, 27 jaar. Hij arriveert in 1848
in Nieuw-Caledonië, maar krijgt vanwege de gespannen toestand nauwelijks kans om er aan
de slag te gaan en komt meteen op Annatom terecht. Hij wordt belast met de
wederopbouw van de statie van Balade. Zestig jaar lang zal hij in diverse staties zijn beste
krachten aan de missie geven, als bouwer, meubelmaker en smid. Hij is 88 wanneer hij
sterft.
De tweede van links is pater Benoît Forestier, 28 jaar. Hij is gearriveerd in 1849 en moet
binnen de kortste keren uitwijken naar Annatom. Hij gaat met de bisschop naar Sydney om
vervolgens, zodra de kust veilig is, met hem mee te gaan naar het “Grote Land”. In 1864 is
hij in Frankrijk om zijn zaak te bepleiten in een conflict met de antiklerikale gouverneur. Hij is
een globetrotter. In 1889 wordt hij in Boston de eerste provinciaal van de Amerikaanse
maristen. Hij werkt vervolgens als missieprocurator en als contactman met de Heilige Stoel
in Rome, waar hij sterft in 1906 op de leeftijd van 85 jaar.
De derde van links is broeder Aimé Mallet, 38 jaar. Hij arriveert in 1848 in Oceanië en wordt
een jaar later op Annatom gestationeerd. In 1851 maakt hij deel uit van de groep die naar
het “Grote Land” teruggaat en hij is in 1853 in Balade bij het sterfbed van bisschop Douarre.
Hij is lange tijd missieprocurator in Nouméa en sterft in 1897 op de leeftijd van 86 jaar.
Tot slot een woordje over de fotograaf. André Chapuis, soms Chapuy geschreven, was 36,
toen hij dit plaatje schoot. “Schieten” is eigenlijk niet de juiste uitdrukking, wanneer een
fotograaf 4 tot 5 minuten belichtingstijd nodig heeft. Chapuis arriveerde in 1848 in NieuwCaledonië. Hij was een veelzijdig man, uitvinder, fotograaf en musicus, hij bouwde een
hydraulische zaagmolen en een kleine stoomboot en hij drukte de eerste catechismus in de
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inheemse taal van de “Kanakken”, zoals de inheemse bewoners van Nieuw-Caledonië
genoemd worden. Hij sterft in Nieuw-Caledonië 69 jaar oud.
Ik eindig met enkele opmerkingen.
Bovenstaande informatie heb ik bijeengesprokkeld uit publicaties van mijn medebroeders
Michel Desvignes, Charles Girard en van Georges Delbos msc.
Volgens Girard zijn de vier broeders op de foto en ook de twee andere broeders die
genoemd zijn (Blaise Marmoiton en Jean Reynaud), broeders van Champagnat, dus fraters
maristen.
En tot slot, mensen kijken nu anders tegen missionaire ondernemingen aan dan in de 19 e
eeuw. In ieder geval heeft het deze eerste generatie missionarissen niet aan geloof en moed
ontbroken. Hopelijk hebben maristen van nu een paar spirituele genen van hun voorvaderen
meegekregen.
Jan Hulshof

nieuws van de paters
jubilea
 12 september, feest van Maria Naam, 60 jaar geprofest Wim van Broekhoven in de
communiteit van Hulst;
 24 september is Jan Giesselink 70 jaar marist; Jan woont in de communiteit van
Enschede.
uitnodiging
Op 2 oktober vindt er een symposium plaats onder de titel “Heilzame werking van
stilte”. Elders in deze Schakel vindt u alle informatie.
benoeming Tom Kouijzer in Den Haag
Ik heb het genoegen om bekend te mogen maken dat de bisschop van Rotterdam mij
per 15 augustus a.s. heeft benoemt tot parochie-vicaris en lid van het pastorale team
van de parochie de Vier Evangelisten in Den Haag-Zuid. De kennismaking met het
pastoraal team en het parochiebestuur zijn zeer prettig en positief verlopen en ik ben
erg blij met deze benoeming. Ik zie er zeer naar uit om mij als priester in te mogen
zetten in de dynamische en veelkleurige omgeving van Den Haag -Zuid en om de
geloofsgemeenschappen aldaar te leren kennen. Ik zie deze benoeming met veel
vertrouwen en enthousiasme tegemoet.
Met hartelijke groet,
Tom Kouijzer
Tijdens een feestelijke eucharistieviering op zaterdag 28 augustus, 13.00 uur, in de
Emmaus, heeft vicaris A. van Deelen pastor Tom Kouijzer gepresenteerd en zijn
benoeming in de parochie bevestigd.
De benoeming geldt voor onbepaalde tijd. Zie www.rkparochiedevierevanglisten.nl
De redactie van het nieuwsbulletin paters Maristen NL wenst Tom alle goeds in de
nieuwe parochie.
Ton Bun
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Een bijzondere tijd hebben we achter de rug. Blij dat er nu weer meer ruimte is voor
onderlinge ontmoeting en contact. Heeft de coronapandemie ons leven vertraagd, ons
verrassend tot besef gebracht dat onze vanzelfsprekende regie over het leven niet zo
vanzelfsprekend is? Is er in onze moderne cultuur van een druk leven tijd voor een
spiritualiteit van aandachtig leven? Lijkt je de stilte eng of juist geest verruimend? Hoe
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heilzaam kan stilte zijn in de drukte van je werk en leven? Stilteweekenden zijn in trek. Wat
gebeurt er? Op zoek naar ….jezelf, naar ….de a(A)nder , naar …. een leven in Gods
tegenwoordigheid?
programma:
10.30 aankomst en ontvangst met koffie/thee
11.00 opening en welkom
11.10 Ton Bun: inleiding bij het thema
“Op de bodem van je stil bewust ademen ontdek je een moment van gunst, van
genade, van puur geschenk. Wees dankbaar en anders niet.“ (Benoit Standaert)
11.45 Conny Stuart, gedelegeerde maristenactiviteiten Westerhelling, Nijmegen
Reflecties en verworven inzichten in de stilteweekenden op de Westerhelling met
jong volwassenen.
13.00 lunch
14.00 Frank Bosman als cultuur theoloog verbonden aan de Tilburg School of Catholic
Theology, bekend om zijn spraakmakende mening over cultuur, theologie en geloof: “
Dwazen omwille van Christus”
14.45 conclusies
15.15 afsluiting met gelegenheid voor onderlinge ontmoeting/ napraten/ hapje- drankje
16.00 einde
Wanneer: zaterdag 2 oktober van 10.30 – 16.00 uur
Waar: abdij van Berne, Heeswijk Dinther, Abdijstraat 49
Aanmelden: ton.bun46@gmail.com uiterlijk 24 september, tel. 06 48746608
Deze dag inclusief lunch wordt u aangeboden door paters Maristen NL bij gelegenheid van
het 50-jarig priesterjubileum van Ton Bun. Er zijn geen kosten aan verbonden.

cadeau b.g.v. gouden priesterjubileum Ton Bun
Beste lezer,
Op 3 juli was het 50 jaar geleden dat pater Ton Bun uit handen van mgr. Bluyssen de
priesterwijding mocht ontvangen.
Pater Bun heeft laten weten dit feit niet onopgemerkt voorbij te willen laten gaan. De
coronaperikelen zijn er debet aan dat uitgebreide aandacht aan dit jubileum op de dag zelf
in zeer kleine kring heeft plaats gevonden.
De werkzaamheden van pater Bun in de afgelopen 50 jaar zijn samen te vatten in
jongerenpastoraat en met volwassenen in vormingsweekenden nadenken over zingeving.
Terugblikkend over deze achter ons liggende periode is de materiële welvaart zeker
toegenomen, maar er komen ook in toenemende mate vragen naar voren als: Waarom doen
we dit allemaal? Wat is de zin van ons dagelijks hard werken? Is dit maximaal genieten
zonder omkijken naar elkaar op weg naar burn-out of is er meer?
Het begin van een antwoord op deze vragen ligt in het onderkennen van de weg naar geluk
voor jezelf en je omgeving. Versterking en verdieping van de RK levensovertuiging in het
leven van alledag kan hierbij helpen.
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Met het priesterjubileum van pater Bun is de gedachte ontstaan om als cadeau een fonds te
vormen waaruit geput kan worden om de werkzaamheden gericht op versteviging van
verdieping en toerusting van jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar te stimuleren. Zij
bereiden zich erop voor om de maatschappij van nu over te nemen en verder te dragen naar
een betere toekomst in een betere wereld.
U kunt uw bijdrage storten op NL 02 ABNA 05 60 25 72 95 t.n.v. Paters Maristen Nederland
o.v.v. Pater Bun-fonds Paters Maristen .
Het fonds heeft de ANBI status. Giften aan dit fonds zijn fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Ruud Bun (Eindhoven, augustus 2021)

de kracht van haar naam
Begin dit jaar werd mijn moeder ziek, half maart overleed ze. Dat was een grote schok, die
nu, bijna een half jaar later nog niet uit ons systeem is verdwenen, ook al gaat het leven óók
door. Laatst spraken we samen over de vraag of ze ons tekenen van haar aanwezigheid
geeft. Zit zij nu achter een storing op de televisie die zelfs de monteur nooit eerder in zijn
leven heeft gezien? Het zou haar in haar ondeugd passen! En al die dagpauwogen die op
dezelfde dag door ons gespot werden en zo tam waren, dat ze op ieders hand wilden gaan
zitten, waren die een teken van haar? Het werd een tamelijk hilarisch gesprek, waarin we
natuurlijk geen antwoord kregen op deze vragen.
Toen, op een onbewaakt moment, noemde mijn vader mijn moeder in onze aanwezigheid
geen ‘mama’, maar ‘Trudy’. Dat ontroerde ons allemaal. We zochten een zichtbaar teken,
maar kregen we een hoorbaar teken. De klank van haar naam had de kracht haar weer bij
ons te brengen.
Op 12 september vieren we ‘de gedachtenis van de heilige Naam Maria’. Ik vroeg op
Facebook welke kleur die Naam voor mijn lezers daar heeft. Ze vertelden: ze is mijn hemelse
Moeder, ze is een sterke vrouw, ze roept devotie en huiver
op, en onvoorwaardelijke liefde.
Colin verbond de naam ‘marist’ ook aan deze feestelijke
dag. Hij beschreef Maria’s aanwezigheid bij maristen in een
lange lijst deugden die zij moesten belichamen. In deze tijd
zullen de meeste van ons zuchten bij die lijst en hem
terzijde schuiven: te lang, onhaalbaar.
Laten we dit jaar op 12 september het daarom simpel
houden en één gesprek voeren. Bel, zoom, app, skype,
wandel of drink koffie met één (of twee) anderen. Eén is
spreker, de ander(en) luisteraar. De beurten wisselen.
Luisteren betekent: aandachtig aanwezig zijn, zonder enige
tekst. De ander spreekt 5 minuten hardop over de vraag:
‘hoe is het om de naam marist (of Maria) te dragen?’
5 Minuten zijn genoeg om weer ontroerd te raken over de kracht van Haar Naam.
Wie mag ik bellen?
Marion Korenromp
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maristeninformatie
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 fraters maristen West- en
Midden-Europa:
www.marists.eu
Nederlandse maristen:
www.maristen.nl
Maristenactiviteiten en projecten
Stichting Moria:
Leerhuis Westerhelling:
Via deze website zijn te vinden:
 Stiltehuis
 Huis van Aandacht
 Een Reis naar Binnen
 Leerjaar Spiritualiteit
 Aandachtig op Weg
 Rond het Haardvuur
 Meditatieavond

www.stichtingmoria.nl
www.leerhuiswesterhelling.nl
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