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Ze hadden een geschreven Verklaring van
Toewijding met zich mee gebracht die ze
allemaal hadden ondertekend. Tijdens de mis
werd die op het altaar gelegd, onder de
corporale, om zo hun toewijding te
verenigen met het offer van Christus.
In deze verklaring ze beloofden zich te
wijden aan de stichting van de Sociëteit van
Maria.
Jean-Claude Colin en Fourvière
Pater Craig Larkin schrijft:
De belofte van Fourvière werd een krachtig symbool
voor Jean-Claude Colin omdat die voor hem een
dubbele realiteit vertegenwoordigde:
ten eerste dat het Maristenproject zijn diepste
verlangens was; ten tweede, dat het alleen
gerealiseerd zou worden als hij er zich voor zou
inspannen .
Het Maristenproject was niet iets buiten hem,
waarbij hij zich aansloot. Het werd geïnspireerd door
een innerlijke drijvende kracht.
Voor Maristen van vandaag geldt hetzelfde.
Fourvière vertegenwoordigt niet alleen dat
Maria de Sociëteit wil, maar dat ze Maristen
wil om het waar te maken.

‘Marist Pilgrimage’ , Craig Larkin SM (Rome, 1991)
‘Ascent to Fourvière’ , Justin Taylor SM (Rome, 2015)

Latere Maristen en het heiligdom
Sinds de gebeurtenis van juli 1816 zijn er
veel Maristen naar Fourvière gekomen,
sommige op momenten met een speciale
betekenis.
Op 29 augustus 1833 werd hier een Mis
gevierd voorafgaande aan het vertrek van
pater Jean-Claude Colin voor zijn eerste
bezoek aan Rome, begeleid door pater
Pierre Chanel en Antoine Bourdin.
.In oktober 1836, voor het vertrek van de
eerste Missionarissen naar Oceanië, hield
bisschop Pompallier hier een noveen van
Missen, en op de eerste dag hing Pater
Chanel een hart met de namen van de
missionarissen om de nek van het kindje
Jezus. Volgens een legende zou Maria haar
mantel hebben gegeven aan de toekomstige
martelaar.
Sinds die tijd hebben er heel wat
Maristenvieringen plaats gevonden in de
kapel en in de basiliek.
Op 24 juli 1966 was er voor de eerste keer
een gemeenschappelijke viering van de vier
takken van de Maristenfamilie waarmee 150e
verjaardag van de Belofte van Fourvière
werd herdacht.
Ondertussen hebben talloze Maristen
geknield in het oude heiligdom, om, na hun
eigen “beklimming van Fourvière”, hun
toewijding te hernieuwen in de geest van de
Belofte van 1816.
Op 23 juli 2016 deden ze dat opnieuw, bij
her vieren van de tweehonderdste
verjaardag van de historische belofte.
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Visie & Belofte
Fourvière...
en de plechtige belofte om de
Sociëteit van Maria te stichten.
23 juli 1816

Op 23 juli 1816 beklommen twaalf aspirant
Maristen de heuvel van Fourvière met het
uitzicht op de stad Lyon, en gingen er naar
de oude Mariakapel.
Sinds eeuwen hadden katholieken daar
Maria’s voorspraak gezocht bij hun dromen
over de toekomst.
Die groep van jonge mensen beloofden er
plechtig om, zodra het mogelijk zou zijn, de
Sociëteit van Maria te beginnen...

De heuvel van Fourvière
Vanaf de heuvel van Fourvière overziet men
het westelijke deel van de stad Lyon.
In de oudheid was dit de plaats van het
Romeinse forum (vandaar de naam ‘forum
vetus’, het oude forum) en van de preRomeinse Keltische stad Lugdunum.
Sinds 1170 is hier een heiligdom gewijd aan de
Heilige Maagd.
Door de eeuwen heen kwamen (en komen
nog steeds) er pelgrims uit alle delen van
Frankrijk en daarbuiten - op zoek naar de
voorspraak van Maria in hun hoop en hun
dromen.
De kapel, gerestaureerd in 1751, is door de
jaren heen niet veel veranderd.
Maar heden ten dage staat de kapel wel in de
schaduw van de gigantische basiliek, ingewijd
in 1896, waarmee een belofte van de stad Lyon
werd voldaan en dank werd gebracht voor
Maria’s bescherming tegen de

verwoestingen van de Frans-Pruisische oorlog
van 1870.
De populariteit van Fourvière als
bedevaartsoord blijkt uit de vele gedenkplaten
op de muren van de kapel.
Twee van die plaquettes in het heiligdom zijn
van bijzondere betekenis voor Maristen. Aan
de linkerkant van het koor is er een ter
herdenking van de gebeurtenis van 23 juli 1816
toen de aspirant Maristen beloofden de
Sociëteit van Maria te beginnen. Een andere,
aan de tegenovergestelde kant, herinnert aan de
oprichting van de congregatie van de Fraters
(Broeders) Maristen.
De aspirant Maristen
Het Maristen project begon in het vroege begin
van de 19e eeuw, in het Frankrijk van na de
Revolutie. In het diocesane seminarie van
Lyon, ‘St. Ireneus’, ontstond het idee
om een Sociëteit van Maria te beginnen als een
tegenhanger van de Sociëteit van Jezus.
Inspiratie kwam van een van de seminaristen,
Jean-Claude Courveille. Zijn ervaring met een
van een wonderlijke genezing en het horen van
de roepstem van de Heilige Maagd overtuigde
hem ervan dat Maria haar eigen Sociëteit wilde
hebben.
Al een andere seminarist, Jean-Claude Colin,
had zijn eigen ‘idee’ van een Sociëteit, maar tot
dusver had hij dat voor zich gehouden.
Het zien van de overeenkomst tussen zijn idee
van den Sociëteit van Maria en datgene waar
Jean-Claude Courveille studenten voor bij
elkaar bracht, deed Colin besluiten zich aan te
sluiten bij de kleine groep die zich rond dit idee
had gevormd.

Het duurde niet lang of hij zou erkend worden
als de Stichter van de Sociëteit van Maria.
Voor een aantal van deze groep brak dag van
hun priesterwijding aan. Ze stonden op het
punt uit elkaar te gaan. Het was dus tijd voor
hen om een verbintenis aan te gaan. En ze
wilden die bezegelen voor het beeld van Onze
Lieve Vrouw van Fourvière.
23 juli 1816
De ochtend na de wijding van vijf van hen,
beklommen twaalf jonge mannen, de aspirant
Maristen, de 800 treden die naar het heiligdom
leiden.
Een van de twaalf was Marcellinus
Champagnat die spoedig de congregatie van
Fraters (Broeders) Maristen zou beginne.
Het gemeenschappelijke project zou zijn als
een boom zijn met meerdere takken: de
Maristenfamilie.
Alleen Jean-Claude Courveille ging voor in de
Mis – de andere nieuw gewijden waren van
plan om hun eerste mis in hun parochies te
gaan vieren. Allen ontvingen de Heilige
Communie van pater Courveille.

