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Beste Maristen van Champagnat,
In de videoboodschap voor de feestdag van 6 juni dit jaar kondigde ik een periode 

van drie jaar aan waarin we ons gaan voorbereiden op het 200-jarig bestaan van het 
Maristeninstituut; voor elk jaar ervan hebben we een symbool, dat niet alleen naar 
een historische gebeurtenis verwijst maar ook naar een fundamentele dimensie van 
ons leven.

Moge een tent 
genoeg voor 

je zijn als 
schuilplaats 

tegen de storm; 
en moge God 
terugkomen 

voor een 
rondtrekkend 

bestaan: om te 
lopen door de 
straten, om de 

psalmen van de 
woestijn met je 

te zingen.

Giovanni Vannucci2014|2015
Montagne

2015|2016
Fourvière

2016|2017
La Valla

 Het is mijn bedoeling om, op weg naar 2017, over elk van deze onderwerpen een 
brief te schrijven. De brief die je nu in handen hebt, geeft een overweging over het 
algemene thema van het 200-jarig bestaan: een nieuw begin.

200 jaar Maristenverhalen
In de 200 jaar van zijn bestaan heeft het Maristeninstituut gezien hoe de 

verschillende generaties het stokje aan de volgende doorgaven door elkaar in het 
oor, nauwelijks waarneembaar, verhalen te vertellen die de essentie van hun leven 
en zending bevatten. Vanuit het nederige huis in La Valla verspreidden de verhalen 
zich over de hele wereld en werden ze in duizend talen en de meest uiteenlopende 
omstandigheden verteld.
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Als ik nadenk over het verhaal dat de rabbi van Rizhyn vertelde, met daarin drie 
verschillende generaties, zie ik een parallel met het Maristeninstituut: wij zouden 
ook van drie grote generaties kunnen spreken, waarvan elk overeenkomt met een 
eeuw van onze geschiedenis.

Binnen het jodendom is er een mystieke stroming die chassidisme heet. De leden 
ervan geven verhalen over hun leiders aan elkaar door, over wat die als bevoorrechte 
getuigen hebben gezien en gehoord. Volgens hen zijn de woorden die worden 
gebruikt om die ervaringen te beschrijven meer dan alleen woorden; ze brengen het 
gebeurde zo realistisch over aan de volgende generaties dat de woorden zelf een 
vertelling worden. Een voorbeeld: door over een wonder te vertellen, geven we het 
nieuwe kracht; de energie uit de tijd van het wonder zelf verspreidt zich opnieuw 
door de levende woorden en blijft actief, ook vele generaties later.

Tot op de dag 
van vandaag 

heeft elke 
generatie 

Maristen het 
beste van 

zichzelf gegeven 
om de vlam van 

Champagnats 
charisma 

brandend te 
houden… Hun 

verhalen en 
hun levens vol 
passie werkten 
aanstekelijk op 
anderen, die ze 

op hun beurt 
doorgaven aan 

de volgende 
generatie...

Wij zouden ook 
van drie grote 
generaties 
kunnen spreken, 
waarvan elk 
overeenkomt met 
een eeuw van onze 
geschiedenis.

Een rabbi werd eens gevraagd een verhaal te vertellen. Zijn grootvader was een 
leerling van Ba’al Shem Tov geweest, de grondlegger van het chassidisme. Een 
verhaal – zei hij – moet zo worden verteld dat het zélf een heilzame werking 
krijgt. Hij legde dat als volgt uit: Mijn grootvader was mank. Op een dag 
smeekte men hem een verhaal te vertellen over zijn meester, en hij beschreef 
hoe de heilige Ba’al Shem tijdens het bidden altijd heen en weer sprong en 
danste. In vervoering gebracht door zijn eigen woorden stond mijn grootvader 
op en begon te springen en dansen zoals zijn meester het had gedaan. Vanaf 
dat moment was hij voor altijd genezen van zijn mankheid. Zo moeten we onze 
verhalen dus vertellen!

Tot op de dag van vandaag heeft elke generatie Maristen het beste van zichzelf 
gegeven om de vlam van Champagnats charisma brandend te houden, als geschenk 
voor de Kerk en de wereld. Al die generaties hebben ons een erfenis nagelaten die 
bestaat uit waarden, levenskracht, leefwijzen, traditie. Ze hebben een verhaal aan 
ons doorgegeven, ons eigen verhaal, het relaas van de dingen die zij leefden, die 
hun hart in vuur en vlam zetten. Hun verhalen en hun levens vol passie werkten 
aanstekelijk op anderen, die ze op hun beurt doorgaven aan de volgende generatie.

Het volgende chassidische verhaal is een mooi voorbeeld daarvan. 

De rabbi van Rizhyn zei: Op een dag wilde de heilige Ba’al Shem Tov het leven 
redden van een zieke jongen van wie hij veel hield. Hij liet een kaars maken van 
zuivere was, nam die mee naar het bos, zette hem op een boom en stak hem 
aan; vervolgens sprak hij een lang gebed uit. De kaars brandde de hele nacht. 
Bij het ochtendgloren was de jongen genezen.

Toen mijn grootvader, de Grote Maggid, een leerling van Ba’al Shem, ook 
iemand wilde laten genezen, was hij de geheime betekenis van de woorden 
waarop hij zich moest concentreren vergeten. Daarom deed hij dezelfde dingen 
als zijn meester had gedaan en riep hij diens naam aan – en het werkte.

Toen rabbi Moshe Leib, leerling van een leerling van de Grote Maggid, ook 
iemand wilde laten genezen, zei hij: “Wij hebben zelf de macht niet om 
hetzelfde te doen als zij. Maar ik zal het verhaal vertellen van hoe zij het deden, 
en God zal ons helpen.” En ook zijn inspanningen werden beloond.
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Een zoektocht van drie generaties: 
het Instituut als een tent

Nu de 200e verjaardag van ons Instituut nadert, zeggen we dat we turbulente 
en voor sommigen misschien ook verwarrende tijden hebben doorgemaakt. Velen 
zouden willen dat, na zo’n lange reis, alles veel duidelijker en vanzelfsprekender 
was, in plaats van dat we het gevoel hebben dat we opnieuw aan het rondtasten 
zijn, op zoek naar hoe we verder moeten.

Als ik nadenk over de geschiedenis van ons Instituut, heb ik de indruk dat, terwijl 
we de doelgroep van onze zending (kinderen en jongeren) altijd duidelijk voor 
ogen hebben gehad, zowel de manier om te werk te gaan als de structuur van de 
instelling zelf zijn veranderd, al naargelang de omstandigheden. Dit voelde onprettig 
voor wie liever zekerheid en blijvende definities heeft, maar het gaf ons ook 
bewegingsvrijheid en flexibiliteit in het uitvoeren van onze zending op de wijze die 
het beste paste bij de betreffende periode.

Mgr Tonino Bello, die van een Kerk met de schort droomde – een metafoor die de 
laatste jaren populair is geworden bij ons –, droomde ook van de Kerk als een tent:

Onze manier 
om te werk te 
gaan evenals de 
structuur van de 
instelling zelf 
zijn veranderd 
al naargelang de 
omstandigheden.

Gedurende een 
groot deel van 

die eeuw waren 
de broeders 
op zoek naar 

hun identiteit 
binnen de Kerk.

Moet de Kerk er uitzien als een steen die stilligt, of 
als een tent die in beweging is, die wordt opgerold 
bij zonsopkomst, als de reiziger op weg gaat om 
aan een nieuwe reis te beginnen? … De tent helpt 
ons te begrijpen dat de Kerk een precaire instelling 
is die Jezus Christus verkondigt; ze zet zichzelf niet 
in het middelpunt; het is geen Kerk in het midden 
met een christelijke visie, maar Jezus in het midden 
en de Kerk die naar Hem wijst. De Kerk is onderweg, 
de Kerk is samen met de mensheid op weg; de Kerk 
moet zich niet wortelen of vastslaan in de grond om 
zich te stabiliseren, zoals een oester zich aan een 
rots hecht. De Kerk moet in beweging blijven, en 
misschien vormt een tent een beter beeld van deze 
reizende dimensie van de Kerk…

 Eerste generatie
Om bij het beeld van de drie generaties te blijven, gaan we kijken naar de eerste 

daarvan, die van de eerste honderd jaar.

Als we over die periode nadenken, hebben we misschien de indruk dat het er 
een was van gelijkmatigheid en rust, maar eigenlijk was het een woelige periode. 
Gedurende een groot deel van die eeuw waren de broeders op zoek naar hun 
identiteit binnen de Kerk. Zo zien we dat zij zich ontwikkelden van een apostolische 
groep tot een genootschap, om daarna een congregatie te worden. Het is een feit 
dat religieuzen die een eenvoudige gelofte afleggen, wat bij broeders het geval 
is, pas vanaf het begin van de 20e eeuw als religieus werden erkend door de Kerk. 
Bovendien waren er tijdens een groot deel van die eerste periode twijfels over 
onze plaats binnen de Sociëteit van Maria; de meningen wisselden over de vraag 
of we onszelf als volwaardige leden daarvan zagen of als een geheel autonome 
congregatie.
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Broeder Basilio, 
Algemeen Overste, 

nodigde uit tot 
een institutionele 
bekering (1971); 
andere Algemeen 

Oversten na 
hem vroegen om 
herstichting en 

herstructurering.

Waarom zouden 
we dan nu verrast 
zijn door de vraag 
om een nieuw 
begin?

Uitbreiden, 
herstructu-
reren en 
herstichten

Tweede generatie
Als stichten en structureren woorden zijn die de generatie van de eerste eeuw 

van onze geschiedenis mogen beschrijven, dan zijn uitbreiden, herstructureren en 
herstichten woorden voor de tweede generatie, die van de 20e eeuw.

Die eeuw begon onder het teken van secularisatie. Al in 1903 stelde de 
Franse regering het Instituut voor de keuze: opheffing of verbanning. In die 
omstandigheden ontstond opnieuw een discussie zoals die van het allereerste 
begin: moeten we een religieuze congregatie van onderwijzers zijn of een min of 
meer duidelijk afgebakende apostolische sociëteit?

Op grond van de secularisatiewetten in Frankrijk besloot het bestuur van het 
Instituut een groot aantal broeders naar andere landen te sturen, wat een enorme 
internationale expansie van het Instituut tot gevolg had. Nieuwe vormen van bestuur 
en decentralisatie werden ingevoerd en eerste pogingen werden gedaan om zich 
aan te passen aan de realiteit van de nieuwe landen waar het Instituut zich vestigde.

Maar het woord secularisatie, in brede zin, zou op zichzelf al onze hele 
geschiedenis van de 20e eeuw kunnen samenvatten, omdat de congregatie er 
vrijwel overal mee werd geconfronteerd, waaronder een veelvormig en blijvend 
secularisme. De grondvraag was hoe ze zich moest aanpassen aan een wereld die 
een snel secularisatieproces doormaakte zonder de essentie van onze eigenheid te 
verliezen. 

Deze vraag kwam volop aan bod in de tweede helft van de 20e eeuw, met het 
tweede Vaticaanse Concilie. Onze identiteit binnen de Kerk kwam opnieuw ter 
sprake, en dat werd bemoeilijkt door het grote aantal broeders die uittraden. 
Broeder Basilio, Algemeen Overste, nodigde uit tot een institutionele bekering (1971); 
andere Algemeen Oversten na hem vroegen om herstichting en herstructurering. Wat 
zeker is, is dat het Instituut in korte tijd ingrijpende veranderingen doormaakte, in 
navolging van de uitnodiging van de Kerk om terug te gaan naar de bronnen en aan 
een aggiornamento- of vernieuwingsproces te beginnen. 

Dit waren jaren van afbraak en wederopbouw, waarvan ons huis in l’Hermitage, dat 
in die periode grondig werd gerenoveerd, een mooi symbool is.

Derde generatie
Bij aanvang van de derde eeuw spreken wij nu van een nieuw begin voor het 

Instituut. Maar is dat niet hetzelfde als wat we in de voorgaande twee eeuwen 
herhaaldelijk hebben meegemaakt? In die periode waren we vrijwel voortdurend 
op zoek naar manieren om ons aan te passen aan wat er op dat moment nodig was. 
Waarom zouden we dan nu verrast zijn door de vraag om een nieuw begin?

Een tent als het hart van de toekomst: een prachtige titel die Ermes Ronchi aan een 
van zijn boeken heeft gegeven. We weten niet helemaal welk pad onze voetstappen 
moeten volgen, maar we zijn er blij mee en we voelen ons tijdens de reis bemoedigd 
door de Geest en door Gods belofte, klaar om onze tent op te zetten en af te breken 
zo vaak als het maar nodig is. Zoals Maria, de diepgelovige pelgrim, willen wij ons 
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We stellen ons de 
Kerk niet alleen 
graag voor als 
een tent, maar 

aanvaarden ook vol 
vreugde om daarin 

te wonen.

“Wachter! Hoe ver is de nacht? 
Zeg me, hoe ver is de nacht?” 
De wachter antwoordt: 
“De morgen is gekomen, 
de nacht is voorbij. 
Als gij vragen wilt, vraagt dan, 
komt maar terug.”

Jes 21,11-12

installeren in het tijdelijke, het concrete; we willen samen met anderen verder 
trekken en onderscheiden waartoe de Geest ons roept. We stellen ons de Kerk 
niet alleen graag voor als een tent, maar aanvaarden ook vol vreugde om daarin te 
wonen, met alles wat dat met zich meebrengt: de voorlopige, voorbijgaande aard 
ervan, het aanpassen, het leven in weer en wind, maar ook het verwelkomd worden 
en contacten maken.

De omstandigheden die de Kerk de laatste 50 jaar wereldwijd heeft gekend, 
doen ons aanvoelen dat ook wij, als Instituut, voor een nieuw begin staan dat veel 
overeenkomsten vertoont met ervaringen uit ons verleden. Dit werd erkend door 
de Algemene Conferentie die in september 2013 met de slogan “De dageraad 
wekken - profeten en mystici voor onze tijd” bijeen was geroepen. We staan bij het 
aanbreken van een nieuw tijdperk, dat verbeeldingskracht, creatief en innovatief 
denken van ons verlangt. Het eerste deel van de slogan, de dageraad wekken, duidt 
op een actieve houding: dat we ons toeleggen op de grote uitdagingen die de 
laatste Algemene Kapittels hebben aangegeven, die je zou kunnen samenvatten 
met de woorden profetie en mystiek. We moeten de dageraad dwingen door te breken 
door erin te geloven, zoals Broeder Basilio Rueda graag zei, de Franse dichter Rostand 
citerend.

De morgen is gekomen en we voelen de tekenen van de nieuwe dag al. Tijdens de Algemene Conferentie 
probeerden de deelnemers een aantal van die tekenen van de toekomst te benoemen. Een ervan, een teken 
dat naar mijn mening een sterk stempel zal drukken op de komende honderd jaar, is de opkomst van de leken-
Maristen. Het is een prachtig geschenk van de Heilige Geest dat we warm zullen ontvangen, daarvan ben ik zeker. 
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Hoe voel je 
je zo vlak 

voor de 200e 
verjaardag van 
het Maristen-
instituut? Hoe 

sta je tegenover 
de uitdagingen 

die wij het 
hoofd moeten 

bieden?

Wij kunnen niet wat 
onze voorgangers 

deden, en 
misschien moeten 

we dat ook niet, 
maar wij vertellen 

het verhaal van hoe 
zij het deden, en 

God zal ons helpen.

Daarnaast geloof ik dat dit twee andere zeer belangrijke tendensen van de 
toekomst zullen zijn: de roep om naar de periferie te gaan, en de zorg en aandacht 
voor de mystieke dimensie in ons leven.

Zoals ik al zei, zal ik in de drie brieven die ik van plan te schrijven als 
voorbereiding op het 200-jarig bestaan dieper ingaan op deze elementen. 

Om terug te gaan naar het eerder vertelde verhaal van de rabbi van Rizhyn en de 
derde generatie daarin, kunnen ook wij zeggen dat we niet kunnen – en misschien 
niet moeten – doen wat onze voorgangers deden, maar dat wij het verhaal vertellen 
van hoe zij het deden, en God zal ons helpen.

Wij verwelkomen de nalatenschap van twee eeuwen geschiedenis respectvol en 
we voelen ons geroepen haar te verrijken met onze eigen bijdrage, als Champagnats 
erfgenamen in de 21e  eeuw. Daarbij vertrouwen we op Gods Voorzienigheid en op 
Maria, die altijd alles bij ons heeft gedaan.

Hoop versus optimisme:
Tantum aurora est

Hoe voel je je zo vlak voor de 200e verjaardag van het Maristeninstituut? Hoe sta 
je tegenover de uitdagingen die wij het hoofd moeten bieden? Ben je misschien 
moe na al zo veel veranderingen te hebben meegemaakt? Of ontmoedigd doordat 
de dingen niet zo zijn gegaan als we hadden gepland? Of barst je soms van de 
energie, ben je enthousiast geworden door de rol die jij kunt spelen in een tijd die in 
jouw ogen vol genade en zegeningen is?

Ik heb de indruk dat zich, om verschillende redenen, bij sommigen van ons een 
soort existentieel pessimisme heeft geworteld. Dat helpt ons zeker niet als we in alle 
rust en vertrouwen in het hier en nu willen leven.

Iedereen weet hoe optimistisch en vrolijk Paus Johannes XXIII van aard was. 
Meer dan eens dankt hij God daarvoor in zijn “dagboek van de ziel”. Kwestie van 
aanleg, volgens hemzelf, maar het kwam zeker ook door zijn vertrouwen op Gods 
liefhebbende Voorzienigheid. Met het bijeenroepen van het Concilie verkondigde 
hij zijn vertrouwen in de toekomst, waarmee hij velen in het Volk van God wist 
aan te steken. Toch vraag ik me af of de situatie van de Kerk of maatschappij 52 
jaar geleden meer reden tot hoop gaf dan die van vandaag. Toen en nu zou je 
waarschijnlijk net zo gemakkelijk redenen voor ontmoediging kunnen vinden als 
redenen om hoopvol te zijn: het ligt er maar net aan waar je naar kijkt!

Gaudet Mater Ecclesia is een bekende toespraak die Johannes XXIII gaf tijdens de 
plechtige opening van het tweede Vaticaanse Concilie op 11 oktober 1962. De paus 
had de tekst helemaal zelf geschreven, volgens zijn persoonlijke secretaris, Mgr Loris 
Capovilla, die dit jaar door Paus Franciscus tot kardinaal is benoemd. De toespraak 
is daardoor een getrouwe weergave van het denken van de paus op dat moment, de 
redenen die hem hadden doen besluiten het Concilie bijeen te roepen en de doelen 
die hij voor zich zag. Hier volgt een passage die vandaag zeer relevant lijkt:
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Ik herinner me de Dag van het Godgewijde Leven op 2 februari 2013 nog heel 
goed. Tijdens de viering in de Sint-Pietersbasiliek hoorde ik opnieuw de uitnodiging 
geen aandacht te besteden aan onheilsprofeten, maar deze keer kwam die van 
Paus Benedictus, die tien dagen later zijn aftreden aankondigde. Om precies te 
zijn, vroeg hij ons de onheilsprofeten te negeren die het einde van het religieuze 
leven verkondigen. Ik was onder de indruk van zijn woorden, die ik pas later als een 
afscheid wist op te vatten.

Paus Franciscus werd kort daarna verkozen, en we weten allemaal wat een frisse 
wind hij is in de Kerk; op heel eenvoudige wijze heeft hij duizenden mensen, 
gelovigen en niet-gelovigen, hoop gegeven.

Ik ben ervan overtuigd dat we reden genoeg hebben om hoopvol te zijn. Hoewel 
we in ons ongeduld het liefst nú zouden genieten van het licht en de warmte van het 
middaguur, aanvaarden we ook vol vreugde dat wij persoonlijk kunnen deelnemen 
aan dit historische moment van geboorte. Paus Johannes zei dit tijdens de eerder 
genoemde openingstoespraak met welhaast poëtische woorden:

Ik ben ervan 
overtuigd dat we 

reden genoeg 
hebben om hoopvol 
te zijn. Hoewel we 

in ons ongeduld het 
liefst nú zouden 
genieten van het 

licht en de warmte 
van het middaguur, 
aanvaarden we ook 
vol vreugde dat wij 
persoonlijk kunnen 
deelnemen aan dit 

historische moment 
van geboorte.

Mgr Loris Capovilla herhaalt dit steeds als hij wordt gevraagd iets te zeggen over 
Paus Johannes: Het is nog maar het ochtendgloren! Tantum aurora est, is dat in het 
Latijn, de taal die de paus in die tijd gebruikte.

Het Concilie begint, het groeit als een stralende dag voor de Kerk. Het is 
nog maar het ochtendgloren, maar wat zijn ze heerlijk, die eerste stralen 
van de rijzende zon die ons hart strelen! Alles hier ademt heiligheid en 
trilt van vreugde.

In de dagelijkse uitoefening van ons pastorale werk moeten wij, zeer 
tot onze spijt, vaak luisteren naar de stemmen van mensen die, hoewel 
zij overlopen van religieus enthousiasme, de feiten zonder voldoende 
objectiviteit of gezond verstand beoordelen. Ze zijn niet in staat om in de 
samenleving zoals die nu is iets anders te zien dan vernietiging en rampen. 
Ze zeggen dat het in onze tijd in vergelijking met eerdere tijdperken alleen 
maar erger wordt en ze gaan zich gedragen alsof ze niets hebben geleerd 
van de geschiedenis, die toch de leraar van het leven is, en alsof in de tijd 
van de eerdere Concilies alles op rolletjes liep voor wat betreft de leer, 
moraal en rechtmatige vrijheid van de Kerk.

Het lijkt ons dat we het oneens moeten zijn met die onheilsprofeten, die 
altijd het ergste verkondigen, alsof het einde van de wereld op handen was.

Op dit moment in de geschiedenis, waar de mensheid een nieuwe orde in 
lijkt te gaan, moeten we vooral oog hebben voor de mysterieuze plannen 
van de goddelijke Voorzienigheid, die een voor een, door toedoen van de 
mens, werkelijkheid worden - vaak boven de eigen verwachtingen uit - en er 
wijselijk voor zorgen dat alles, zelfs de tegenslagen in een mensenleven, ten 
goede komt aan de Kerk.
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Heilige Maria,
nederige tent van het 

Woord,
slechts bewogen door 
de wind van de Geest.

Davide Maria Montagna

Tantum aurora est! De lang verwachte dag is net begonnen. Hij kondigt 
een lente van hoop aan, een sprong vooruit naar de reusachtige 
overwinningen van broederschap en solidariteit, met daarbij natuurlijk 
de kans op valkuilen, gevaren en mislukkingen...

Op basis van wat ik heb geleerd van Paus Johannes zou ik iedereen 
willen voorstellen het verleden met respect en zelfs dankbaarheid te 
beoordelen, het heden met geduld en naastenliefde, en de toekomst 
met vertrouwen. 

Het kan zijn dat de objectieve feiten om ons heen weinig ruimte laten voor 
optimisme, maar we hebben nog hoop, dat kleine beetje hoop waarvan Péguy 
sprak. Als we ons door hoop laten leiden, gaan we vooruit, want: hoop is beslist niet 
hetzelfde als optimisme. Hoop betekent niet dat je er zeker van bent dat iets goed zal 
komen, maar dat je de zekerheid hebt dat iets zinvol is, ongeacht de uitkomst (Václav 
Havel). Met andere woorden, we werken niet opdat onze verwachtingen uitkomen, 
maar omdat we het gevoel hebben dat dat is wat we nu moeten doen, en dat vervult 
ons met hoop, want we weten dat we in Gods handen zijn.

Hoop betekent niet dat 
je er zeker van bent dat 

iets goed zal komen, 
maar dat je de zekerheid 

hebt dat iets zinvol is, 
ongeacht de uitkomst.

Net zoals Maria, nederige tent van het 
Woord, kunnen wij mensen van hoop worden 
die openstaan voor het nieuwe van de Geest, 
die verborgen aanwezig is in de plooien van 
onze geschiedenis. We kunnen wachters van 
de ochtend worden, zoals Johannes Paulus II 
het jonge mensen voorstelde.

Hoop en haar twee kinderen
De heilige Augustinus zei dat hoop twee prachtige kinderen heeft: 

verontwaardiging en moed. Verontwaardiging bij het zien van hoe de dingen gaan, 
en moed om te voorkomen dat ze zo doorgaan.

We zijn verontwaardigd als we ons machteloos voelen tegenover onrechtvaardigheid, 
geweld, machtsmisbruik, de marginalisatie van miljoenen kinderen en jongeren zonder 
toekomst… Maar we weten ook dat verontwaardiging niet genoeg is om een situatie die 
ons niet aanstaat te veranderen. Daarom spreekt de heilige Augustinus van het tweede 
kind: moed. Het Spaanse woord voor moed, coraje, komt van het Latijnse cor, dat hart 
betekent, corazón in het Spaans. Het Nederlands kent “hart” ook in de betekenis van 



Brief van de
Algemeen

Overste

9

Een nieuw begin
Maristen2017

moed, zoals in de zegswijze: “Heb het hart eens!” De eerste proeve van moed is daarom 
dat we durven luisteren naar ons hart en in opstand komen tegen machteloosheid. Moed 
betekent dat we ons hart vooropstellen, en niet de rationele berekeningen in ons hoofd 
of de angsten die ons ingebakken zijn.

Marcellinus Champagnat was verontwaardigd over de situatie van de jonge 
Montagne en vele anderen zoals hij. Maar hij wist die verontwaardiging vrijwel 
meteen om te zetten in moed. Hij was zeer begaan in zijn hart en dat stelde hij 
voorop, in plaats van zijn angsten en ijdele voorzichtigheden. Het gevolg ervan is 
het bestaan van ons, Maristen, in de Kerk.

Pater Luigi Ciotti, een Italiaanse priester met een sterk sociaal engagement en een 
actieve inzet tegen de maffia, is herhaaldelijk openlijk met de dood bedreigd. Hij 
zegt vaak: 

Ik weet zeker dat onze stichter het helemaal eens zou zijn met deze moedige 
uitspraak.

Hoop, verontwaardiging, moed – ze zijn van grote waarde voor deze tijd waarin 
wij het voorrecht hebben te leven. Durf jij je ze eigen te maken? Durf jij, zoals 
Champagnat, het risico van een nieuw begin te nemen? Welke concrete risico’s zou 
jij moeten nemen, voor je gevoel?

Ik wens je een vreugdevolle voorbereiding op het 200-jarig bestaan van ons 
Maristeninstituut. Mogen deze komende drie jaar voor jou en voor alle Maristen een 
tijd van genade en creatieve trouw aan Gods Geest zijn.

Met een broederlijke groet,

Moed betekent 
dat we ons hart 

vooropstellen, en 
niet de rationele 
berekeningen in 
ons hoofd of de 
angsten die ons 
ingebakken zijn.

Te veel voorzichtigheid kan ook je dood 
worden. We moeten het risico maar 
nemen!

Durf jij, zoals 
Champagnat, het 
risico van een 
nieuw begin te 
nemen? Welke 
concrete 
risico’s zou jij 
moeten nemen, 
voor je gevoel?
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