
Naar de bron van Don Bosco’s charisma Bijdrage 40 - Maria Domenica Mazzarello - 11 mei 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAAR DE BRON VAN DON BOSCO’S CHARISMA                                                                                                                                            
 
 

13 mei: feestdag van de heilige Maria Domenica Mazzarello 
 
Op 9 mei 1837 werd Maria Domenica Mazzarello geboren in Mornese, een dorp in de Italiaanse 
Monferrato, op zowat 140 km van Turijn en 60 km van Genua. Als oudste van een groot gezin 
werd ze al snel mee ingeschakeld bij het werk in de wijngaarden. Toen ze 10 jaar oud was, werd 
Don Pestarino kapelaan benoemd in Mornese. Deze jonge, bewogen priester had een grote 
invloed op het geloofsleven van zijn parochianen. Zijn diepe innerlijke verbondenheid met God 
probeerde hij over te brengen op de mensen van het dorp. Graag gebruikte hij daarbij het voor 
zijn mensen vertrouwde beeld van de wijnstok en de ranken, waar Jezus uitlegt dat de rank geen 
vrucht kan dragen als ze niet verbonden is met de wijnstok, of met andere woorden: de mens is 
tot niet veel in staat als hij niet verbonden leeft met God. 
 
Onder de spirituele leiding van Don Pestarino groeide Maria Domenica op tot een diepgelovige 
jonge vrouw die de bron van haar geloofsleven ontdekte in Christus en het evangelie. Door een 
zware ziekte nam haar leven op 23-jarige leeftijd een heel andere wending. Ze interpreteerde het 
als een teken van God, die met haar leven een andere richting uit wilde dan het stichten van een 
gezin en het werken in de wijngaarden. Ze begon met de opvang van weesmeisjes. 
 

Don Pestarino leerde in die jaren Don Bosco kennen en zorgde er voor dat hij 
in 1864, tijdens de jaarlijkse ‘herfstwandeling’ met zijn jongens, Mornese 
bezocht. Zowel Don Bosco als Maria Domenica voelden aan dat zij met 
eenzelfde bezieling gekozen hadden voor het jeugdwerk. Daarom zag Don 
Bosco hier plots een mogelijkheid om iets te realiseren waar hij al lang van 
droomde: een congregatie stichten die hetzelfde werk zou doen als hij, maar 
dan voor de meisjes. Maria Domenica werd later erkend als ‘mede-
stichteres’ van de ‘Dochters van Maria Hulp der Christenen’ (of ‘Zusters van 
Don Bosco’, zoals wij hen kortweg noemen). Deze congregatie en dit werk 

voor de meisjes zou bijzonder snel groeien. Maria Domenica was er de drijvende kracht achter. 
Helaas overleed ze al in 1881, op slechts 44-jarige leeftijd. Ze werd heilig verklaard in 1951. 
 
Als de zusters na haar dood op zoek gingen naar een Bijbels beeld om haar te typeren, moesten ze 
niet ver zoeken. Zoals bij Don Bosco het beeld van de ‘Goede Herder’ paste, zo werd voor haar het 
beeld van de wijnstok en de ranken (Johannes 15,1-8) gekozen. Maria Domenica Mazzarello moet 
dit stukje uit het evangelie goed gekend hebben. Ze wist dat het ging om de verbondenheid tussen 
God en mens: een verbondenheid die onmisbaar is om vruchten voort te brengen. 
 
Ook Don Bosco schreef over dit beeld. De passage die hij becommentarieerde in zijn geschriften 
was vers 5: ‘Alleen wie met Mij verbonden blijft - zoals Ik met hem - draagt rijkelijk vrucht, want 
los van Mij kun je niets’. 
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