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Voorstelling 

Rita Van Aerschot, 
provinciale van de Zusters van don Bosco 
 
 
 
 
 

 Een droom gaat in vervulling... met dankbare vreugde bieden wij u 
vandaag “Levenswijsheid” Brieven van Maria Domenica Mazzarello aan. 

 In onze eigen taal krijgen we toegang tot een sterke figuur: Maria 
Mazzarello. Deze brieven zijn de enige bron om haar rijke persoonlijkheid en 
spiritualiteit te leren kennen. Langs die geschriften krijgen we toegang tot de 
grondinspiratie, de bron waaruit Maria Mazzarello leefde. 
  Onze oorsprong, onze geschiedenis krijgt een gelaat in “Levenswijs-
heid”. Wie haar dieper wil leren kennen wordt uitgenodigd deze brieven te 
lezen, ze te plaatsen in de tijd waarin ze leefde en ze te vertalen naar van-
daag.  
  De vreugde Maria Mazzarello in haar ware gestalte te leren kennen 
willen we delen met velen. 
  Graag dank ik allen die hebben bijgedragen tot de uitgave van dit 
boek. Mochten de lezers er inspiratie en bemoediging in vinden... levens-
wijsheid opdoen. 
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Lijst van de afkortingen 
 
 
 
 
 
AGFMA   Algemeen Archief van de Zusters van don Bosco te Rome 
 
all.    Niet zelf door Maria Mazzarello geschreven 
 
aut.    Eigenhandig door Maria Mazzarello geschreven 
 
ASC   Salesiaans Centraal Archief te Rome 
 
Br.    Brief (gevolgd door het nummer van de brief en de para-

graaf die geciteerd wordt) 
 
Cron.   Cronistoria van het Instituut van de Zusters van don Bosco 

(5 delen) 
 
f.    Blad 
 
FMA   Dochters van Maria Hulp of Zusters van don Bosco 
 
L    Brief (gevolgd door het nummer van de brief en de para-

graaf die geciteerd wordt) 
 
Lettere 1980  Lettere di S. Maria Domenica Mazzarello, verzorgd door 

María Esther Posada (19805) 
 
MB    Memorie Biografiche di S. Giovanni Bosco (19 delen) 
 
orig.    Origineel 
 
p.(pp.)   Bladzijden 
 
ZDB    Zusters van don Bosco 
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Brieven voor alle tijden 
María Esther Posada 
 
 
 
 
 

De brieven waarvan je vandaag de Nederlandse vertaling in handen 
krijgt, hebben een korte historische weg afgelegd, nl. drie eeuwen! Ze zijn 
geschreven in de negentiende eeuw1, gepubliceerd in de twintigste eeuw2 en 
uitgegeven in het Nederlands in het jaar 2000. Niettemin hebben ze toch de 
frisheid van vers gebakken brood dat uit de oven komt. Maria Pia Giudici 
schrijft over deze brieven dat ze waarachtig voedsel zijn dat voedzaam is en 
groeikracht geeft3. Hoe komt het dat ze de frisheid zodanig bewaren dat ze 
niet verouderd maar actueel zijn? De antwoorden hierop kunnen verschillen. 
Ik bied je er één aan dat, volgens mij, vrij concreet is: de inhoud van deze 
brieven is een antwoord op de essentiële noden van het menselijke hart. Het 
hart van de mens, zelfs in deze multimediale wereld, is steeds hetzelfde. “De 
moderne mens is meer mens dan modern”, zei Karl Rahner. Deze brieven 
zijn gebaseerd op gezond verstand waarvan de mens in dit computertijdperk 
veel kan leren. Ze zijn door en voor het leven geschreven. Wanneer ik, 
samen met Anna Costa en Piera Cavaglià de derde uitgave van de brieven 
van Maria Domenica Mazzarello heb gepubliceerd, heb ik gezocht naar een 
geschikte titel: La sapienza della vita (Levenswijsheid). Het gaat immers 
over het leven, niet enkel over dat van de auteur, maar over het leven dat 
elke man of vrouw oproept om te weigeren in te gaan op ambiguïteit en 
uiterlijkheid en om te kiezen voor het grote avontuur, nl. ten volle mens te 
zijn. 
 

Het leven: ruimte om ten volle mens te zijn 
 

Enkele jaren geleden was er aan de Salesiaanse Universiteit te Ro-
me (UPS) een student die geen priester was. Renée was 21 jaar en 
studeerde geneeskunde. Het trof me dat hij een cursus volgde over Maria 
Domenica Mazzarello. Tijdens de examens - waar af en toe één en ander 
aan het licht komt - ontdekte ik dat hij een jonge salesiaanse medewerker 
was en jongeren begeleidde. Hij koos voor cursussen over Frans van Sales, 
don Bosco en Maria Mazzarello. Nadat ik hem over het biografische deel 
van de cursus ondervraagd had, vroeg ik hem: “Van welk thema zou jij ver-
trekken als je de persoonlijkheid van Maria Domenica aan de jongeren zou 
moeten voorstellen?” Hij dacht even na en antwoordde: “Deze vrouw heeft 
verschillende aspecten die de jongeren van vandaag aanspreken: de 
vreugde, de vrijheid, het werk, het leven in eenvoud en armoede. Maar ik 

                                                
1 Tussen 1874 en 1881. 
2 Eerste uitgave 1975, tweede 1980, derde 1994. 
3 Zie GIUDICI Maria Pia, Bijbelse achtergronden, in dit boek p. 27. 
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zou vertrekken vanuit het dringende en indringende thema van de zin van 
het leven”. Nu, jaren later, ben ik het antwoord van Renée nog niet vergeten. 

 Bij een vluchtige lezing van de brieven van Maria Domenica, krijgen 
we een negatief beeld van de wereld. Zij benadrukt dat het leven kort is, 
kwetsbaar en broos: “Dit leven gaat vlug voorbij”4, “Dit leven is kort”5, “De tijd 
gaat vlug voorbij. Indien wij in het uur van onze dood niet met lege handen 
willen staan...“6. Over dit thema schreef ik elders: “Zij had geen simplistische 
visie over het bestaan. Zij begreep, integreerde en onderwees de echte zin 
van het lijden in het leven. Zij ervaarde bij zichzelf en in haar omgeving de 
beperkingen, de broosheid, de vergankelijkheid en de onzekerheid. Zij zag 
dat in intense, dramatische situaties. Zij probeerde hierop een antwoord te 
geven door haar eigen mogelijkheden te benutten en door uit te nodigen tot 
een vertrouwen waarin zij nooit werd beschaamd. Daarom mogen we zeg-
gen dat het leven van Maria Mazzarello ons een beperkt en vergankelijk 
aspect laat zien, maar terzelfder tijd rijk is aan positieve zingeving. Het is de 
tijd waarin de mens geleidelijk aan zijn persoonlijk antwoord geeft aan 
God.”7 
 

Het leven: tijd om mens te worden 
 

 De tijd is als een opeenvolging van uren, dagen, jaren, eeuwen... 
Zopas werd een nieuwe eeuw ingezet. De publiciteit, de media en de handel 
hebben die reeds lang geleden aangekondigd. Door de christenen werd de 
nieuwe eeuw als een historische en geestelijke gebeurtenis voorbereid: de 
herdenking van de geboorte van Jezus Christus tweeduizend jaar geleden. 
De tijd is echter niet enkel een opeenvolging van data, maar van menselijke 
gebeurtenissen. De echte tijd is “de ruimte waarin de mens zich beweegt, 
zijn leven en zijn roeping gestalte geeft door te beantwoorden aan Gods 
plannen of door ze te verhinderen. De tijd is de ruimte van de vrijheid, van 
de confrontatie met Gods droom over de geschiedenis om te worden wie we 
in wezen zijn”8. De eeuw die wij achter ons gelaten hebben heeft grote 
wetenschappelijke ontdekkingen gekend, vooral op het technische gebied. 
De snelheid waarmee het zoekwerk en de veroveringen elkaar opvolgden 
doet ons denken aan de dynamiek die zich nu aandient in de eeuw die maar 
amper werd ingezet. Terwijl de techniek de afstanden overbrugt en de tijd 
duizelingwekkend voorbijvliegt, laat ze ons pijnlijker en misschien ook onbe-
grijpelijker de traagheid van de geestelijke rijping aanvoelen. Zelfs op het 
vlak van de landbouw staat de technologie ten dienste van een vluggere 
opbrengst en wij denken onmiddellijk aan de oogst zonder de tijd van de 
seizoenen te respecteren. En toch, de tijd, de echte innerlijke tijd waarin de  

                                                
4  Brief 28,5; zie ook 22,4; 27,9 en 40,3. 
5 Brief 34,2; 37,11 en 47,10. 
6 Brief 49,6. 
7 POSADA María Esther, Il realismo spirituale di S. Maria Domenica Mazzarello, in 

AAVV Theologie und Leben, Roma, Las 1983, 513. 
8 RUIZ Federico, Le vie dello Spirito. Sintesi di Teologia Spirituale, Bologna, Deho-

niane 1999, p. 416. 
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mens ten volle mens kan worden, vraagt een geduldig wachten. Het zal je 
misschien doen lachen te lezen hoe voor Maria Domenica, die in de jaren 
achtienhonderd leefde, de tijd ook veeleisend en heel versnipperd was. Zij 
leed eronder dat zij te weinig contact had met haar zusters door gebrek aan 
tijd: “Ik begon deze brief vóór Kerstmis. Omdat mij de tijd ontbrak om hem af 
te maken, beëindig ik hem nu de feesten voorbij zijn”9; “ik heb geen ogenblik 
tijd, ik heb zoveel te doen. Heb dus ook nu geduld...”10. “Meer schrijf ik u 
niet, want ik heb werkelijk geen tijd”11. 

 Het snelle ritme van de tijd zet haar nochtans aan om zeer intens en 
naar de diepte toe te leven. “Wat gaat de tijd toch vlug voorbij! Het is echt 
nodig dat we er goed gebruik van maken door veel verdiensten te verwer-
ven. Zo zijn we klaar als de Heer ons zal roepen”12. “Denk erom dat de tijd in 
Amerika voorbijgaat zoals in Italië. Weldra staan we voor het uur dat over 
ons lot zal beslissen”13. Iedereen heeft nochtans tijd nodig om volwassen te 
worden. In een schrijven aan don Giovanni Cagliero omtrent de vorming van 
een jonge zuster die hij goed kende, zegt ze: “Vergeef me dat ik dit zeg. Ik 
spreek met u zoals ik het met een vader zou doen. Nu is ze tamelijk voor-
beeldig, maar als ze naar Lu gaat voorzie ik dat het me daarna, ik weet niet 
hoeveel tijd zal vergen om haar weer op het goede spoor te krijgen”14 en in 
verband met nog een andere: “Met zuster Vittoria moet u geduld hebben en 
haar beetje bij beetje in de geest van onze congregatie inwijden. Die kan ze 
nog niet hebben, want ze is niet lang genoeg in Mornese geweest”.15 De 
toekomst van het Instituut hangt niet af van het aantal leden, maar van hun 
volwassenheid die ze langzamerhand, met de tijd, verwerven: “Onze gelief-
de congregatie breidt zich goddank altijd maar uit. We hebben alsmaar meer 
postulanten en krijgen veel aanvragen om huizen, scholen en kleuterklassen 
te openen. Maar we hebben een tekort aan gevormd personeel en er is niet 
voldoende tijd om hen voor te bereiden om de eigenlijke taken te vervul-
len”.16 Ook in moeilijke situaties echter mogen we niet twijfelen omdat “de 
rozen altijd op hun tijd bloeien”17. De tijd kan de dingen aantasten maar niet 
de diepe waarden. Integendeel, als de liefde echt is, groeit ze met de tijd: 
“Het is alsof de tijd en de afstand de heilige en ware genegenheid die ik voor 
elk van u koester, nog hebben doen toenemen in plaats van te verminde-
ren”18.  

Door de verschillende stadia van het leven heen getuigt het van wijs-
heid indien we elke groeiperiode als een genade mogen ontvangen en aan-
vaarden. Na een lang en geduldig wachten kan het gebeuren dat we verrast 
zijn rijke vruchten te mogen plukken, juist daar waar ze bitter leken. “Het kost 

                                                
9 Brief 4,8. 
10 Brief 24,1. 
11 Brief 24,5. 
12 Brief 17,1. 
13 Brief 40,3. 
14 Brief 15,4. 
15 Brief 25,3. 
16 Brief 47,5. 
17 Brief 39,6. 
18 Brief 40,1. 
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ons moeite aan te nemen dat er slechts iets heel nieuws kan groeien door 
het gewone werk van elke dag, veel edelmoedige inzet zonder onmiddellijk 
resultaat en veel ongeziene trouw” 19. 
 

Het leven: een tijd om te planten en een tijd om te oogsten 
 

 Mag ik je eraan herinneren dat “in de vorige eeuw” (d.w.z. in juli 
1998) in Vlaanderen Euroforum voor de jongeren plaatsvond? Het gekozen 
thema (jongeren in beweging) was ouder dan de brieven van Maria 
Domenica. Het was genomen uit het Oude Testament: het boek Prediker 
3,1-18. Dit gedicht is didactisch van aard en verduidelijkt de wijsheid van de 
“gunstige tijd”, het “geschikte ogenblik”. Volgens de wijsheid in Israël en de 
ervaring van ons allemaal heeft de mens niet altijd evenveel succes. Hij is 
gebonden aan de “gunstige tijd”. Elke keuze vereist onderscheiding. Het 
gedicht bevat een afwisseling van verschillende “tijden”. Er is een tijd om te 
baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om wat 
geplant is te oogsten, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen... De 
jongeren organiseerden hun Euroforum rond die verschillende tijden: een tijd 
om aan te komen, een tijd om te zingen, een tijd om stil te zijn en om te ver-
innerlijken, een tijd om elkaar te ontmoeten en met elkaar uit te wisselen, 
een tijd om te dansen... Samengevat: een tijd om te vergaren en een tijd om 
te planten. 

 In Vlaanderen heb je een “gunstige tijd” beleefd om de gemeen-
schappelijke waarden en idealen van Oost- en West-Europa ten dienste te 
stellen van de volkeren over heel de wereld. De leraars van Israël leerden 
hun kinderen: “Als iemand die ploegt en die zaait, moet je de wijsheid be-
naderen, en je moet weten te wachten op haar goede vruchten” (Jezus 
Sirach 6,19). De Europese jongeren herinnerden andere jongeren en vol-
wassenen eraan dat je moet planten als je verlangt de vruchten te plukken 
en dat je oogst wat je gezaaid hebt. Van jongs af aan heeft Maria Mazzarello 
geleerd op het veld te planten, te snoeien, uit te trekken, maar ook te oog-
sten. Later zal ze aan een zuster vragen: “Is je tuin goed in orde en heb je 
een goede oogst in het vooruitzicht? Kijk, je hart moet je vergelijken met de 
tuin...”20. 
 

Brieven als tochtgenoten 
 

 Ik heb geprobeerd je de inhoud van het boek Levenswijsheid “uit te 
leggen”. Nu is het aan jou, lezer, het boek ter hand te nemen en het te lezen. 
Maar opgelet! De inleidende bladzijden die je in het begin van het boek 
vindt, kun je achtereenvolgens lezen. De brieven echter dienen op een an-
der ritme gelezen te worden, meer meditatief, zoals je het water in de bergen 
drinkt: beetje bij beetje. Anders verkwist je het. Het zijn brieven die je zullen 
vergezellen op je lange “levenstocht”.  

                                                
19 Ruiz, p. 415. 
20 Brief 50,1-2. 
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 Ik heb een geleerd Fransman gekend, Gabriël-Marie Garrone. Hij 
was gespecialiseerd in de studies over Frans van Sales. Hij was opvoeder, 
priester, bisschop en vervolgens kardinaal. Op zijn werktafel lagen ook de 
eenvoudige brieven van Maria Domenica Mazzarello. Hij vertrouwde me toe 
dat hij elke avond, heel traag, een brief las. Hij vond er een grote vrede in 
omdat elke brief een diepe wijsheid bevatte. Ik wil je uitnodigen ook op die 
manier de brieven te lezen: traag, de bron tegemoet. 
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Verder zien 
Inleiding bij de Nederlandse uitgave 
Elly Mondelaers en de werkgroep 
 
 
 
 
 

Betekenis 
 

 We zijn blij dat we je deze achtenzestig brieven van Maria Mazza-
rello in het Nederlands kunnen aanbieden. Op die manier krijgen we in onze 

eigen taal de mogelijkheid om één van de >bronnen= van onze spiritualiteit 

als Zusters van don Bosco aan te boren en >rechtstreeks= in contact te ko-
men met de medestichteres van ons Instituut. Het is weliswaar geen lijvig 
document. Integendeel. Een kritisch apparaat was niet eens nodig omdat er 

geen verschillende versies van haar brieven bestaan. Onze >erfenis= is op 
dat vlak niet groot, maar wel rijk aan betekenis. Was dat trouwens ook niet 
zo voor de evangelies: vier kleine boekjes, een verloren droom? 

 Deze uitgave zien we niet als een eindpunt. De brieven zijn als een 
bron waaruit nog geput moet worden. En wel op twee manieren. Aan de ene 
kant moet het historische aspect van haar figuur en haar tijd verder worden 
uitgediept. Aan de andere kant moeten we haar woorden actueel laten 
klinken door er als mensen van het jaar 2000 met een onbevooroordeeld oor 
en hart naar te luisteren zodat wij er de verborgen rijkdom in ontdekken. 

 Het glasraam op de voorpagina verwijst naar een blik die meer ziet 
dan er te zien is. Het stelt Maria Mazzarello voor als jonge, maar in haar 

gezondheid geknakte vrouw, die op de >Borgoalto= een gebouw ziet dat op 
een college lijkt. Ze hoort er veel kinderen spelen. Als ze zich afvraagt wat 

dat allemaal te betekenen heeft hoort ze een stem die zegt: ΑAan jou ver-

trouw ik ze toe≅.1 
 Een onbeduidende droom. Ze werd erom berispt, het zwijgen opge-

legd. Maar die droom: hij werd verwezenlijkt! Niet het stenen gebouw was 
daarbij het voornaamste. Dat werd enkele jaren later reeds verkocht. Met 
pijn in het hart, maar toch... Het ging om wat je niet dadelijk ziet: de kinderen 
en die Stem die hun een zending toevertrouwde. Daarom kozen ze voor het 
leven. Het leven van jonge mensen. Opdat ze ten volle zouden Leven! 

 Zo moet je ook deze brieven lezen: niet de letters en woorden op 
zich tellen. Het gaat om wat je niet zo dadelijk ziet: het leven dat erachter 
schuilgaat - toen en nu. 
 

                                                
1 Zie Cron. I, 96. 
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Voorgeschiedenis 
 

 Hoe is deze uitgave totstandgekomen? Er gaat een lange 
geschiedenis aan vooraf. Ze begint in 1994 als de derde Italiaanse uitgave 
van de brieven van Maria Mazzarello verschijnt. Het is een herwerkte uit-
gave met interessante voetnoten. Dat is de aanleiding om te gaan denken 
aan een volledige Nederlandse vertaling. Tot dan waren er enkele losse 
brieven vertaald en doorgegeven aan de zusters. Nu maakt men werk van 
het geheel. In 1995 zijn er gesprekken hieromtent tussen zusters van onze 
provincie en zr. María Esther Posada. Enkele zusters engageren zich om 
een deel van het boek op zich te nemen en te vertalen. 

 Op 8 augustus 1998 krijgt het werk een nieuwe impuls door het op-
starten van een werkgroep. We beschikken ondertussen over twee proeven 
van vertaling. Gedurende heel het werkjaar 1998-1999 kijkt de werkgroep 

maandelijks een deel van de brieven na om tot een >voorlopig definitieve= 
versie te komen. In Mornese beëindigt men dat werk. Andere mensen 
worden nu aangesproken om de tekst na te kijken en er bedenkingen op te 
geven. De plannen voor het drukken nemen concretere vormen aan. Het 
worden de brieven van het jaar 2000.  

 Wie waren eigenlijk al die medewerkers waardoor deze uitgave tot-
stand kon komen? We zetten ze even op een rijtje want het zijn er heel wat: 
Thérèse Angelet, zdb - Josta Bex, zdb - Rik Biesmans, sdb - Katia Catteau, 
zdb - Ghislaine Ceyssens, zdb - Erta Cigolla, zdb - Josee Cornelissen, zdb - 
Lutgardis Craeynest, zdb - Anne De Cocker, zdb - Adriaan De Cooman, sdb 
- Irène Degezelle, zdb - Gilberta Denorme, zdb - Joseph Gevaert, sdb - 
Daniël Malfait, sdb - Leen Mestdagh, zdb - Elly Mondelaers, zdb - María 
Esther Posada, zdb - Marina Rerren, zdb - Jacques Schepens, sdb - Hilde 
Uyttersprot, zdb - Rita Van Aerschot, zdb - Greta Van Humbeek, zdb. Elk 
van die mensen danken we hartelijk om hun inzet voor het geheel: niemand 
was ervoor vrijgesteld, maar door de samenwerking werd het een degelijk 

boek. We willen echter de mensen niet vergeten die >erachter= stonden en 
blij waren met dit werk dat geleidelijk gestalte kreeg. Zuster Rita Van Aer-
schot en de Vlaamse Provincie zijn we daarbij dank verschuldigd voor de 
steun en de bemoediging, samen met de financiële middelen die zij vrij-
maakten om deze uitgave mogelijk te maken. 
 

Inhoud 
 

 Drie inleidingen werden uit het Italiaans overgenomen. Allereerst die 
van María Esther Posada waarin zij de lezer begeleidt op de historische en 
geestelijke reis die Maria Mazzarello tijdens haar leven maakte. Daarna volgt 
het artikel van Maria Pia Giudici omtrent de bijbelse achtergronden die we in 
de brieven kunnen herkennen. Er zijn geen expliciete citaten, maar als je er 
dieper op ingaat bemerk je bij elke stap dat ook via de eenvoudige, gewone 
taal de Schrift in de brieven gist mag zijn, en levend in het hart wordt opge-
nomen. Waar bijbelse citaten voorkomen, hebben we gebruik gemaakt van 
de geheel herziene uitgave van de Willibrordvertaling (1995). De laatste 
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inleiding is die van Anna Costa en Piera Cavaglià over de gehanteerde crite-
ria bij het totstandkomen van de Italiaanse uitgave van de brieven. Die wordt 
echter slechts gedeeltelijk overgenomen. Waar de verschillende Italiaanse 
uitgaven met elkaar worden vergeleken leek een vertaling ons niet oppor-
tuun, aangezien wij er in het Nederlands niet over beschikken.  

 
 Bij de weergave van de brieven hebben we de Italiaanse naast de 

Nederlandse tekst gezet. Zo hopen we dat er meer mensen geneigd zullen 
zijn de eigen woorden van Maria Mazzarello te gaan lezen. De keuzes die 
we bij de vertaling gemaakt hebben worden op die manier ook doorzichtiger. 
We probeerden om Maria Mazzarello zelf zoveel mogelijk aan het woord te 
laten en onze eigen interpretaties niet te volgen. Daarom blijven we heel 
dicht bij de Italiaanse tekst. Oude uitdrukkingswijzen of typische woorden 
(zoals oratorio) hebben we behouden, zonder het Nederlands geweld aan te 
doen. Al schrijft ze zelf fouten, toch kozen we ervoor om correct Nederlands 
te gebruiken. De aanspreekvorm -je of u- bleef bewaard zoals Maria Mazza-
rello die toepaste. Voor de leesbaarheid gebruiken we vierkante haakjes om 
woorden uit te schrijven die ze afkort. Gewoonlijk gaat het om aanvullingen 
die we overnamen uit de Italiaanse uitgave. 

 De voetnoten in de Italiaanse publicatie hebben we dankbaar be-
houden. Veelal waren ze verhelderend. Hier en daar werd iets gewijzigd of 
een voetnoot toegevoegd. Die laatste worden met kleine letters aangeduid 
i.p.v. met cijfers. Bij verwijzingen naar historische documenten (zoals de 
Cronistoria) maakten we gebruik van de Italiaanse uitgave. De Memorie Bi-
ografiche echter, die volledig in het Nederlands bestaat, vormt hierop een 
uitzondering. 

 
 Na de brieven vinden we de registers, overgenomen uit de 

Italiaanse uitgave. De alfabetische lijst van de plaatsnamen werd aangevuld 
met een extra landkaart. Het was voor ons niet vanzelfsprekend de verschil-
lende huizen die in Europa werden geopend te lokaliseren. 
 

Wie is zij? 
 

 We vragen het ons af: Maria Mazzarello was geen mystica en geen 
geleerde. Een vrouw van haar tijd. Niets bijzonders. Maar hoe beter we haar 
leerden kennen, hoe meer ze ons boeide. Wie is zij dan eigenlijk wel? Zij 
heeft iets van de geschiedenis, maar evenzeer van de toekomst; iets van het 
uiteinde van de wereld (brieven aan de missionarissen) en ook iets van ons 
eigen land (Br.16 werd in Luik teruggevonden); iets van de eerste chris-
tengemeente (Jezus in Br.27,14 of Paulus in Br. 26,4) en iets van het vuur 
onder de as (Br. 27,8)...  

 We hopen dat je er, ondanks het geschiedenislaagje dat op de 
brieven ligt, toch deugd aan beleeft haar woorden te herlezen. 
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In een geest van nieuwheid 
Inleiding bij de derde Italiaanse uitgave 

María Esther Posada 
 
 
 
 
 

Een vernieuwde of een nieuwe uitgave? 
 

Dit is de derde uitgave van de brieven van de heilige Maria Dome-
nica Mazzarello. Samen met don Bosco stichtte zij het Instituut van de Doch-
ters van Maria Hulp (DMH), bij ons beter bekend als de Zusters van don 
Bosco (ZDB).1 Deze uitgave beschouwen we eerder als een nieuwe dan als 
een vernieuwde uitgave. 

 De bedoeling is nieuw: wij willen de persoon en de woorden van 
deze heilige bij een ruimer publiek bekendmaken. De eerste uitgave (1975) 
en de tweede (1980) richtten zich naar een kleinere groep, namelijk de sale-
siaanse familie en in het bijzonder de Zusters van don Bosco. 

 Het opzet is nieuw: het blijft niet beperkt tot elementen die noodza-
kelijk zijn bij de uitgave van een verzameling brieven, zoals de biografische 
gegevens van de schrijfster en de leescriteria van haar briefwisseling. Wij 
willen ook andere invalshoeken tonen die kunnen helpen bij het verdiepen 
van die briefwisseling (zie de bijdrage van Maria Pia Giudici).2 

 Ook de inleiding is nieuw: wij laten het biografische profiel en de 
evolutie die Maria Mazzarello meemaakte (zoals ik in de eerste en de 
tweede uitgave beschreef) achterwege. Wij kiezen ervoor de lezer te bege-
leiden in de historische en geestelijke reis die Maria Mazzarello maakte. Ver-
trekkend van de topografie van Mornese (Alessandria), haar geboortestreek, 
volgen wij haar levensweg en eindigen in een ontmoeting met haar geschre-
ven woord. Dat laatste is een levende weerspiegeling van de evangelische 
vrijheid die haar persoon en haar spiritualiteit kenmerkt. 

 Ten slotte hebben we ook de originele teksten nauwkeurig herlezen, 
in de voetnoten historische of taalkundige aanvullingen geplaatst als dat 
nodig leek en nieuwe bijlagen toegevoegd zodat het onderzoek van de tek-
sten vergemakkelijkt wordt. 

 In deze geest van nieuwheid trekken wij nu langs de wegen van de 
Alto Monferrato om Mornese te bereiken en de oorspronkelijke geestelijke 
ervaring van Maria Domenica Mazzarello op het spoor te komen. 
 

                                                
1 Alhoewel de naam Dochters van Maria Hulp de officiële naam is, zijn de zusters 

bij ons beter bekend als Zusters van don Bosco. Wij houden het in het vervolg dan 
ook bij die naam. 

2 In de Italiaanse uitgave zijn er nog de inleidingen van Kard. Gabriel-Marie 
Garrone en Giulia Paola Di Nicola. Die werden in de vertaling niet overgenomen. 
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Tussen historische kastelen rond Ovada 
 

 We verlaten nu de autoweg naar Genua en nemen de afrit van 
Ovada die ons naar Montaldeo-Mornese brengt. We moeten langs de heu-
vels van de Apennijnen, dichtbegroeid met bossen en wijngaarden. De brem 
die in bloei staat zorgt voor een heldere en getemperde lucht met een 
doordringende geur. Wij zijn immers in juni. In september kun je in deze 
streek genieten van de overvloed van de wijnoogst. 

 Op de heuvels bevinden zich talrijke kastelen. Deze middeleeuwse 
burchten met hun wachttorens dateren wellicht uit de tijd van de Longo-
barden en soms zelfs van de Romeinen. In Gavi zien we nog het versterkt 
bolwerk van het fort. Van enkele kastelen blijven alleen de ruïnes over. An-
deren zijn door de jaren heen omgevormd tot verblijfplaats van de plaatse-
lijke landeigenaars en daardoor beter bewaard: Montaldeo, Castel Lercaro di 
Ovada, Montaldo, Trisobbio, Cremolino, Molare, Carpaneto, Roccagrimalda, 
Castelletto d'Orba, S. Cristoforo, Parodi, Tagliolo, Belforte, Lerma, Casaleg-
gio, Mornese. 

 Zo komen we dan in Mornese aan. Ooit was het een halte op de 
rijksweg Ovada-Gavi-Busala die Ligurië (de kuststreek rond Genua) verbindt 
met de veelbezochte Apennijnen. Nu hebben velen Mornese als hun 
zomerverblijf uitgekozen wegens zijn mooie ligging. De eerste feodale ne-
derzetting hier hing af van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Castiglio-
ne, uit de streek van Parma.  Het kasteel bevindt zich boven op de heuvel en 
was afwisselend het bezit van de familie Doria, de Markiezen van Monferrato 
en andere adellijke families. Tot in de 18de eeuw bezat Mornese verschil-
lende 'fabriekjes' die in verval geraakten. Nu, zoals vroeger, werkt de plaat-
selijke bevolking in de wijngaarden. De Dolcetto en de Bianco Cortese zijn 
bekend als zeer goede wijnen. 

 Tegenover het kasteel bevindt zich de parochiekerk van de H. 
Silvester. Oorspronkelijk was dat de naam van een oudere kerk die zich wat 
verder op een heuvel langs de weg naar Montaldeo bevond. Verder staan er 
op de uitlopers van de berg Tobbio verschillende bid- en veldkapellen die 
vroeger kluizenaarsplaatsen waren. 

 Het historische centrum van Mornese bezit interessante getuigenis-
sen uit het verleden. De bezoeker kan langs de enge straatjes, de kleine 
ruimtes tussen de huizen binnengaan. Hij kan de origineel bewaard ge-
bleven gebouwen bewonderen, de mooie portalen en bogen, de torens en 
de muur van het kasteel dat nog in goede staat is en bewoond. 

 Wij verlaten nu het centrum van Mornese en gaan naar een gehucht 
dat de "Mazzarelli" genoemd wordt. 
 

Tussen stenen huizen (1837-1849) 
 

 Drie groepen huizen, met in het centrum de oude kapel die toege-
wijd is aan de H. Lorenzo en aan Maria Hulp, vormen de gehuchten "Mazza-
relli di qua" (het dichtst bij het dorp), "Mazzarelli del centro" (naast het 
kerkje) en de "Mazzarelli di là" (richting Bosio). 
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 In een stenen huis van het eerstgenoemde gehucht werd op 9 mei 
1837 Maria Domenica Mazzarello geboren. Haar ouders Giuseppe en Mad-
dalena Calcagno zijn diep christelijke mensen. Als oudste van tien kinderen 
(van wie er drie heel jong stierven), beleefde zij haar kinderjaren in de 
sereniteit van het huiselijke plattelandsleven. Haar vader leerde haar lezen 
en werken op het veld. Met haar moeder zorgde zij voor het huishouden en 
de opvoeding van broers en zussen. Door haar familie en de parochie kwam 
zij open voor de wereld van het geloof. Zij werd hierin begeleid door don 
Domenico Pestarino, de wijze parochiepriester van Mornese die sterk apos-
tolisch bezield was. 

 Zij was ongeveer twaalf jaar toen haar vader de patriarchale familie 
verliet en meer naar het Noordoosten trok. Hij trok naar een vallei die van 
oudsher "Val dei Ponassi" werd genoemd om daar als halfpachter in de 
wijngaarden van de markies Doria te werken. De hele familie verhuisde: zijn 
vrouw, zeven kinderen en een nichtje dat haar beide ouders verloren had. 

 Wij moeten dus opnieuw het dorp door en nemen de gemeenteweg 
richting Montaldeo waar wij een klein, sterk stijgend straatje inslaan om op 
één van de heuvels het huis te vinden dat "de Valponasca" genoemd wordt. 
 

Een venster dat altijd openstaat (1849-1858) 
 

 Al meer dan dertig jaar bezoek ik de Valponasca. Ik kende die plaats 
al vóór de restauratie. Die probeerde de authenticiteit van de plaats te be-
houden en tegelijkertijd de historisch-spirituele dimensie ervan te eerbiedi-
gen. 

 Het is een plaats van stilte, van overweging, van contemplatie. Men 
heeft er de indruk een 'tempel' binnen te gaan: de tempel van de natuur 
waar men de Schepper aanwezig weet, de tempel van het levensmysterie 
van Maria Domenica. Je kunt er temidden van de intense geur van de brem-
struiken het verleden beluisteren. 

 Hier beleefde Maria Domenica haar jeugdjaren en werd ze volwas-
sen. Op 21-jarige leeftijd zal zij opnieuw naar het dorp trekken, gesterkt door 
het werk op de velden, open voor de zon en het geloof. In die periode van 
haar leven legt zij, gefascineerd door de schoonheid van de Maagd Maria, 
spontaan de gelofte af zich in zuiverheid aan God te geven. Zo maakt zij 
deel uit van de groep van de Dochters van de Onbevlekte, die in de parochie 
ontstaan was. 

 Het lijkt erop of wij haar kunnen zien, Maïn (zoals zij genoemd werd) 
beneden tussen de wijngaarden, vol liefde voor God, eenvoudig en be-
hendig zoals de bruid van het Hooglied: "Ik ben een krokus van de Sa-
ronvlakte, een lelietje van dalen!" (Hooglied 2, 1). Het lijkt of wij haar 's 
avonds de heuvel zien opkomen, moe van het werk, maar nog altijd verliefd 
op God zoals 's morgens, om dan het kleine venstertje van haar zolder-
kamer te openen. Van hieruit beschouwt zij van ver de parochiekerk om 
dicht bij de eucharistische Jezus te zijn, die in het centrum van haar jonge 
leven staat. Dat venster van de Valponasca staat altijd open, gericht op een 
oneindige horizon. 
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Een weg met veel pleisterplaatsen (1858-1872) 
 

 Als gevolg van een diefstal moest de familie Mazzarello de Valpo-
nasca verlaten en verhuisden zij naar de Via Valgelata in het dorp. Het een-
voudige maar ruime huis bestaat nog. Haar vader bleef halfpachter bij de 
Doria's en Maria hielp hem bij het werk waarbij zij de dagloners in kracht en 
bekwaamheid overtrof. 

 In 1860 bereikte een tyfusepidemie ook Mornese. Maria keerde als 
verpleegster naar de Mazzarelli terug om haar verwanten die door de tyfus 
getroffen waren te verzorgen. Het werd de grote beproeving van haar leven. 
Ook zij werd ziek en stond zelfs op de drempel van de dood. Voor de eerste 
keer ervaarde zij haar eigen broosheid. 

 Het werd avond en het werd morgen. Nu haar fysieke kracht ontbrak 
moest zij een andere weg proberen. Zij had tijdens haar ziekte zichzelf beter 
leren kennen en heel haar toekomst aan God toevertrouwd. Nu zag zij een 
ander licht: zich toewijden aan de meisjes van Mornese om goed te doen - 
niet meer door op het veld te werken, maar door de jongeren de kunst van 
het naaien en de liefde van God te onderwijzen. De weg van de opvoeding 
lag open als een eindeloze horizon. 

 De weg van het plein tot aan de parochiekerk werd een straat met 
vele pleisterplaatsen. Een naaiplaats in het "huis Pampuro"; een oratorio vol 
gezonde ontspanning en geloof in het "huis Maccagno"; het eerste tehuis 
voor wezen en verlaten kinderen in het "huis Bodrato". Een kleine gemeen-
schap van Dochters van de Onbevlekte met interne en externe meisjes in 
het "huis van de Onbevlekte". 

 Don Bosco is reeds een bekend opvoeder, niet alleen in Piëmonte 
maar in heel Italië en in Frankrijk. Wanneer hij in Mornese komt ontmoet hij 
dat groepje opvoedsters. En hij droomt van een nieuw Instituut van re-
ligieuzen die zich toewijden aan de opvoeding van kinderen en jongeren uit 
het gewone volk, aan de armsten en de meest verlatenen. Maïn had al een 
antwoord. 
 

Als een boom geplant aan stromend water (1872-1879) 
 

 Don Bosco wilde dat de kleine gemeenschap van het "huis van de 
Onbevlekte" verhuisde naar het Collegio van Borgo Alto. Hier had volgens 
don Pestarino een jongenscollege moeten komen. Maar de weg van de 
Voorzienigheid zorgde ervoor dat het de eerste vestiging werd van een 
vrouwelijke congregatie, gesticht door don Bosco en Maria Domenica Maz-
zarello. 

 Verwijzend naar de jonge Maïn heeft don Bosco in 1867 gezegd dat 
ze zou worden als een boom die zijn takken uitspreidt over heel de wereld. 
En zo gebeurde het. Aan de put bij het Collegio van Mornese kan men nog 
steeds water putten, maar meer nog nieuw leven voor de jongeren van heel 
de wereld. Het is het levende water waarvan de eerste psalm spreekt: Hij is 
als een boom, geworteld aan stromend water, die elk seizoen opnieuw 
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vrucht draagt; nooit zullen zijn bladeren verdorren, alles wat hij doet brengt 
hij tot een goed einde (Ps.1,3). 

 

De spoorweg naar het oneindige (1879-1881) 
 

 Als wij zuster Maria Mazzarello verder willen volgen moeten wij nu 
Mornese verlaten en naar Nizza gaan dat ook in de Monferrato gelegen is. 
Don Bosco wilde dat het werk van de zusters een ruimere uitstraling zou 
kennen. Daarom verliet moeder Mazzarello na 42 jaar haar geboortedorp om 
naar Nizza te gaan. Van daar reisde zij verder om de verschillende stichtin-
gen te bezoeken. Zij ging naar Saint-Cyr in Frankrijk en wilde naar Amerika 
vertrekken, maar zij moest zich tevreden stellen met het voorbereiden van 
drie missiezendingen. Met haar brieven stak zij wel de oceaan over. 

 Zij was amper 44 jaar toen zij de laatste reis moest ondernemen: de 
spoorweg naar het oneindige lag klaar. Het laatste stuk legde ze onbevan-
gen af, lijdend maar rustig. Zij was klaar. Het was 14 mei 1881. In 1951 ver-
klaarde de Kerk "Maïn vanuit de heuvels" tot een Godgewijde vrouw, een 
heilige in het gewone en het alledaagse, een werkzame contemplatieve die 
dochters voortbracht die de uiteinden van de wereld reeds bereikten. 
 

"... de vrijheid van mijn schrijven" (Br. 2, 6) 
 

 De brieven van Maria Mazzarello zijn de enige geschreven docu-
menten die wij van haar bezitten. Zij weerspiegelen haast vanzelfsprekend 
haar persoonlijkheid en haar spiritualiteit: sober, fris, ongekunsteld en ex-
pressief. 

Haar openhartige persoonlijkheid die haar vrijheid van geest weer-
spiegelt, manifesteert zich voortdurend: "Vergeef me de vrijheid waarmee ik 
schrijf", zegt zij tot een priester, terwijl zij duidelijk de waarheid in verband 
met een dubbelzinnige situatie uiteenzet. 

 Zij is even klaar en duidelijk in de beschrijving van feiten als in het 
uiten van een doordacht oordeel over personen en situaties. Ze is beslist en 
scherpzinnig in psychologische intuïtie en in de keuze van de leden van het 
Instituut. Ze is openhartig en gereserveerd in haar relaties met de sale-
siaanse directeurs. Ze is hartelijk, vol moederlijke tederheid in haar relaties 
met de zusters en de meisjes. Ze is opgeruimd en vaak humoristisch met 
iedereen. 
 

"Wees zo vrij alles te doen waartoe de christelijke liefde oproept"  
(Br. 35, 3) 
 

 Ze is vrij in haar schrijven, vrij in heel haar wezen. Bijgevolg is ze vrij 
in haar handelen: "Wees zo vrij alles te doen waartoe de christelijke liefde 
oproept". Deze kernachtige uitdrukking vinden wij bij andere aanbevelingen 
aan een gemeenschap. Het schijnt me toe dat hierin niet alleen de typisch 
psychologische houding van haar persoonlijkheid samengevat is, maar dat 
het ook een uitdrukking is van het kostbaarste van haar geestelijke bood-
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schap. Binnen het geheel van haar briefwisseling komt die zin tot zijn recht 
als een parel in de schelp. 

 De vrijheid opent de horizon die ze ontdekt aan het venstertje van 
de Valponasca. De liefde tekent haar leven dat helemaal geworteld is in de 
liefde van Christus. Door haar persoonlijke ervaring en die van anderen kent 
Maria Mazzarello "de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte... die alle 
kennis te boven gaat" (Ef 3,18-19). 
 
Mornese, 5 juni 1994, 
Sacramentsdag. 
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Bijbelse achtergonden in de brieven 

Maria Pia Giudici 
 
 
 
 
 

 In een goed brood is de gist wel aanwezig, maar je ziet die niet. 
Toch doet juist de gist het brood zijn wat het moet zijn: gezond voedsel dat 
voedt en doet groeien. Zo is het ook met het Woord van God in de brieven 
van Maria Mazzarello. 

 Er zijn geen expliciete citaten, maar als je er dieper op ingaat be-
merk je bij elke stap dat dankzij de eenvoudige en gewone taal de Schrift 
ook in de brieven gist mag zijn, en levend in het hart wordt opgenomen. 
 

1. Gods zegen 
 

 De Katechismus van de Katholieke Kerk bevestigt een fundamentele 

werkelijkheid: ΑVanaf het begin tot aan het einde van de tijden is het hele 
werk van God zegening. Vanaf het liturgisch-dichterlijk werk over de eerste 
schepping tot aan de lofzangen van het hemelse Jeruzalem, verkondigen de 

geïnspireerde auteurs het heilsplan als een immense goddelijke zegening≅ 
(nr. 1079). 

 In haar brieven aan don Bosco en aan andere vooraanstaande sale-
sianen, smeekt Maria Mazzarello Gods zegen af over don Bosco, de sale-
sianen, haarzelf, de werken en de mensen aan wie ze beloofde te bidden. 

Aan don Bosco schrijft ze: ΑIk zal Hem ook bidden, opdat zijn bijzondere 

zegen zou rusten op al uw werken≅ (Br. 3,4). 
 Aan don Cagliero in Amerika vertelt ze over het kerstfeest in Mor-

nese: ΑO! Wat hebben we niet allemaal [aan het Kind Jezus] gezegd in die 
innige nacht. Het is onnodig eraan toe te voegen dat we de verhevenste 
genaden hebben gevraagd voor u en voor onze kleine broeders missionaris-

sen≅ (Br. 4,8). 

 In een andere brief aan don Cagliero vraagt ze: ΑVerwaardig u om 

ieder afzonderlijk een zegen te sturen en zegen mij als laatste≅ (Br. 7, 15). 

Aan zuster Giovanna Borgna schrijft ze: Α Moge God je zegenen en je he-

lemaal tot de zijne maken≅ (Br. 19, 3). 
 Uit deze en talrijke andere teksten kunnen we opmaken hoe belang-

rijk Gods zegen was voor Maria Mazzarello (zie Br. 5,13; 7,9; 8,3; 21,3). In 

haar hart weerklinkt voortdurend: ΑGezegend is de God en Vader van onze 
Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft geze-

gend met elke geestelijke zegen≅ (Ef 1,3). 
 

2. De Liefde van God komt eerst 
 

 Maria Mazzarello ervaart het heilsplan als een weefsel van zegenin-
gen door onze God die van de mens en het leven houdt. Deze ervaring ont-
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lokt haar een antwoord van liefde op God die Liefde is. Dat thema komt dan 

ook herhaaldelijk terug in haar brieven: ΑDoor altijd dicht bij het vuur te 
staan -schrijft ze aan de keukenzuster Angela Cassulo- zult u nu zeker ook 

wel branden van liefde tot God, nietwaar?≅ (Br. 22,11). 
 En aan zuster Filomena schrijft ze met het snuifje humor dat haar 

eigen is: ΑWordt u boos als het vuur niet wil branden? Heb geduld en tracht 

uzelf aan te steken met goddelijke Liefde≅ (Br. 23,5). 
 Als ze in december 1876 aan don Cagliero schrijft, bevestigt ze: 

ΑDe christelijke liefde heerste overal. Wil God de genade vragen dat wij 
steeds zo voortdoen en dat we vele deugden en vooral zijn H. Liefde mogen 

verwerven≅ (Br. 9,6). Zou Maria Mazzarello daarbij niet gedacht hebben aan 

dit citaat: ΑGod is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met 

hem≅ (1 Joh 4,16)? Brandde in haar soms niet het verlangen van Jezus: ΑIk 
kwam om vuur op aarde te brengen en wat zou Ik graag willen dat het al 

brandde≅ (Lc 12,49)? 
 Ze vraagt zich af of don Cagliero nog aan de zusters denkt en hen 

warm aanbeveelt Αbij Jezus en Maria zodat die van hen echte minnaars van 

God maken≅ (Br. 5,11)? Het oudtestamentische gebod ΑU zult de Heer uw 
God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw ver-

stand≅ (Mt 22,37), dat door Jezus met aandrang wordt herhaald, was Maria 
Mazzarello zeer vertrouwd. 

 In Brief 11,2 verwoordt ze aan don Lemoyne haar overtuiging: ΑAls 
ik Jezus met heel mijn hart bemin, kan ik Hem ook door anderen doen be-

minnen≅. Dit doet ons denken aan een zin uit het Hooglied: ΑDraag mij als 

een zegel op je hart... want de liefde is sterk als de dood≅ (8,6). 
 

3. Bijbels vertrouwen is de bron van heilige vreugde 
 

 De voorrang van deze liefde die heel het hart vult, doet Maria Maz-

zarello God >Rots= noemen (zie Dt 32,4; Ps 18,3; 62,3; 7,36). Voor haar is 
Jezus niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden (zie Joh 12,47). 
In Brief 65,1 schrijft ze dan ook aan zuster Ottavia: “Verlies nooit de moed 
door om het even welke tegenspoed, ontvang alles uit de heilige handen van 

Jezus, stel al je vertrouwen op Hem en hoop alles van Hem≅. 

 De psalmen roepen ons op >altijd te vertrouwen op de Heer=. Dat 
woord is als een slagader die ook de brieven van de heilige doorstroomt... 
Het is niet alleen een kenmerk van haar brieven, maar van haar hele per-
soonlijkheid, Bruid van God en - in Hem - een geestelijke vreugdevolle en 

vruchtbare moeder. Het thema van de Αheilige vreugde≅ is hierop ge-
baseerd! 

 In psalm 33, 20-21 horen we: ΑVol vertrouwen zien wij uit naar de 
Heer, Hij is ons schild, Hij is onze helper. Ja, om Hem is ons hart verheugd, 

op zijn heilige naam stellen wij ons vertrouwen≅. 
 We zouden veel voorbeelden kunnen aanhalen waaruit blijkt dat 

haar vreugde voortkomt uit haar vertrouwen en op die manier een geeste-
lijke bron wordt waaruit zij kracht put. Ook het Magnificat van Maria straalt 
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die >geest= uit als ze uitroept: ΑVan vreugde juicht mijn geest om God mijn 

Redder!≅ (Lc 1,47). 
 Omdat ze zelf aan die bron put, maant ze de zusters voortdurend 

aan tot blijheid, want: ΑVeel blijheid is het teken van een hart dat veel van 

de Heer houdt≅ (Brief 60,5). Van de andere kant is Αde droefheid de moeder 

van de lauwheid≅ (Brief 27,11 ; 31,1). 
 Volgens Maria Mazzarello is de blijheid door de Heer zelf gewild (zie 

Brief 43,2). In haar hart weerklonk vaak psalm 100,2: Αwees de dienaar van 

de Heer in blijdschap≅. Meer nog zal ze hebben stilgestaan bij de vreugde 

waarover Jezus het had (Joh 15,9-11): ΑMet de liefde die de Vader Mij heeft 
toegedragen, heb Ik jullie liefgehad. Blijf in die liefde met Mij verbonden. Als 
je mijn opdracht ter harte neemt, zul je in liefde met Mij verbonden blijven, 
zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen en met Hem 
in liefde verbonden blijf. Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te 

maken van mijn eigen vreugde en zo jullie vreugde volkomen te maken≅. 
 

4. Sterven aan zichzelf om te leven voor God 
 

 Het thema van de vreugde is in de brieven van Maria Mazzarello zo 
sterk verweven dat we zouden kunnen zeggen dat dit ook het voornaamste 

is. Toch is de >kwaliteit= van deze heilige vreugde alleen te vinden bij men-
sen die leven als een bijbelse leerling in een beweging van bekering, iemand 
die de oude mens met zijn vroegere levenswandel aflegt en zich helemaal 
bekeert; die zich bekleedt met de nieuwe mens die naar Gods beeld is ge-
schapen (zie Ef 4,17-24; Kol 3,9). 

 Zij, de moeder, vraagt dan ook als eerste te sterven aan zichzelf en 
aan haar eigenliefde die haar doet struikelen als een beschonkene (zie Br. 
9,9). Of zoals ze het zo realistisch schrijft aan de missionarissen in brief 

22,21: ΑU moet uzelf overwinnen, anders wordt alles ondraaglijk en de 

boosheden zouden als zweren in ons hart oprijzen≅. 
 De ascese van de geestelijke strijd heeft geen ontmoediging of de-

pressie tot gevolg. ΑJezus moet geheel uw kracht zijn”, schrijft ze in brief 
22,21, “met Jezus worden de lasten licht om te dragen, de moeiten zacht en 

de doornen veranderen in zoetigheden≅. Hier horen we a.h.w. de echo van 

Jezus’ woorden: ΑAlleen wie met Mij verbonden blijft - zoals Ik met hem - 

draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets≅ (Joh 15,5); ΑWant 

mijn juk is zacht en mijn last is licht≅ (Mt 11,30). 

 In haar beeldrijke volkse taal raadt ze aan Αde eigenliefde met de 

voeten te treden en hem maar eens goed te roosteren≅ (Br. 23,1). Maar dit 
vernietigende gebaar ziet ze in functie van het leven. 

 Hier en ook elders gaat deze oproep samen met de aanbeveling 
zich te oefenen in nederigheid en geduld. Aan dat laatste immers kunnen we 

de liefde meten. Of zoals Paulus het schrijft: ΑZo moet u ook uzelf be-

schouwen, als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus≅ 
(Rom 6). 

 Nederigheid en geduld, schrijft ze in haar brieven (Br. 34,1; 35,10; 
49,2), nederigheid en gehoorzaamheid (Br. 5,6; 37,7), nederigheid in al ons 
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werken; niet enkel in woorden, maar in daden (Br. 40, 3). Jezus zegt: ΑKom 
bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult 

rust vinden voor uw ziel≅ (Mt 11,29). 

 ΑZeg hun”, schrijft Maria Mazzarello, “dat ze niet alleen bedacht 
hoeven te zijn zich met een zwart habijt te bekleden, maar dat ze zich moe-
ten bekleden met alle deugden die noodzakelijk zijn voor een religieuze die 
zich bruid van Jezus wil noemen. Dat ze ervoor zorgen te leven in een geest 
van versterving, offer, gehoorzaamheid, nederigheid en onthechting van 

alles wat God niet is≅ (Br. 24,2). Dat doet denken aan wat Paulus schrijft: 

ΑBekleed u met de Heer Jezus Christus≅ (Rom 13,14) en ΑBekleed u met 

de nieuwe mens≅ (Ef 4,24; Kol 9,10-12). 
 

5. De innerlijkheid is het voornaamste 
 

 Maria Mazzarello legt er van de andere kant ook de nadruk op dat 
de vernieuwing eigenlijk inwendig gebeurt, terwijl het zwarte kleed uitwendig 

is. Zo vraagt ze in brief 7,2 aan don Cagliero te bidden: Αopdat de deugden 

die men ziet opbloeien steeds meer innerlijk dan uiterlijk mogen zijn≅. En 

aan zuster Giovanna Borgna schrijft ze: ΑZorg ervoor dat je steeds een 
voorbeeld bent van deugd, van nederigheid, christelijke liefde en gehoor-
zaamheid. Daar de Heer naar het hart kijkt, is het nodig deze deugden echt 

met het hart te beoefenen, meer nog dan met uiterlijke daden≅ (Br. 19,1). 

 Hierbij moeten we denken aan 1 Sam 16,7: ΑWant God ziet niet zo-

als een mens ziet≅ en Jes 11, 3: Α Een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de 

Heer kijkt naar het hart≅. 

 Jezus noemt Αhet zuurdesem van de farizeeën≅ (Mt 16,6 ; Mc 8,15 ; 
Lc 12,1), een hypocriete houding, formalisme, wettelijkheid... Die brengt 
schade toe aan het religieuze leven. Maria Mazzarello gaat daarentegen 

recht naar de kern. Ze roept op Αte handelen met een zuiver inzicht en 

steeds openhartig en eerlijk te zijn tegenover iedereen≅ (Br. 17,1). Terzelf-
der tijd reikt ze de sleutel aan tot dat eenvoudig en transparante leven: “Ver-

enig u intens met Jezus en werk om Hem alleen genoegen te doen≅ (Brief 

22,8); Α...met het enige doel God te behagen≅ (Br. 23,4). 
 

6. De evangelische eenvoud 
 

 De oude kerkvaders (vooral Cassianus) haalden de belangrijkste 

raadgevingen aan hun volgelingen uit de Schriften. Het zijn Αals lammeren 

onder wolven≅ (Lc 10,3) en het zoeken Αvan de Heer in eenvoud van hart≅ 
(Wijsh 1,1) waren voor hen onmisbare stapstenen op de weg van het inner-
lijke leven. Dezelfde grondgedachte vinden we ook bij Maria Mazzarello te-

rug: ΑOm blij te zijn”, schrijft ze aan zuster Giuseppina Pacotto, “moet u in 
eenvoud vooruitgaan, geen voldoening zoeken noch in de mensen, noch in 
de zaken van deze wereld. Denk er slechts aan uw plicht goed te vervullen 
uit liefde voor Jezus en denk aan niets anders. Als u nederig bent, zult u 

vertrouwen hebben in Hem. Hij zal de rest doen.≅ (Br.24,4).  
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 De nederigheid beschouwt ze als de humus voor de eenvoud. Het 
gaat om het vertrouwen in God dat we terugvinden op het einde van psalm 
131: Israël, wacht in vertrouwen op de Heer. In die psalm wordt het beeld  
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gebruikt van het kind dat geborgen is in de armen van zijn moeder, dat niet 
hooghartig is, geen trotse blik heeft of op grootse daden uit is...  

 

7. Wie God bemint, heeft zijn broeder lief 
 

 Nederigheid, eenvoud en gehoorzaamheid staan in functie van het 

gebod waarvan Paulus zegt ΑWie anderen liefheeft, heeft de wet vervuld≅ 
(Rom 13,8). “Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broe-
der haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder die hij ziet, niet lief-
heeft, kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien” (1Joh 4,20). 

 Met de wijsheid, haar door de H. Geest ingegeven, bevestigt Maria 

Mazzarello dan ook: ΑEen dochter die werkelijk van Jezus houdt kan met 

iedereen overweg≅ (Br.49,6). 
 De prioriteit die de onderlinge liefde krijgt in de Bijbel, weerklinkt ook 

in de brieven. Ze roept vaak op de >carità= of de christelijke liefde te 
beleven, de echte liefde, die uit vrijheid ontstaat (Br.35,3). De authenticiteit 
ervan hangt af van de praktijk van de zusterlijke vermaningen (Br.17,1). 

Slechts op die manier wordt het verlangen van Jezus werkelijkheid: ≅Opdat 

ze één mogen zijn zoals Wij≅ (Joh 17,11). 
 In een brief aan de zusters aan de overkant van de Atlantische Oce-

aan schrijft Maria Mazzarello: ΑOok al zijn wij door zo'n grote afstand van 
elkaar gescheiden, toch vormen we één hart om onze geliefde Jezus en de 

H. Maria te beminnen≅ (Br.18,2). Het lijkt wel of ze de echo van de woorden 

van Jezus’ veelgeliefde leerling in haar hart hoort als ze schrijft: ΑMijn goede 
zusters, houd van elkaar... O! Wat een troost voor mij als ik nieuws van onze 
huizen krijg en aanvoel dat er christelijke liefde heerst, dat de zusters graag 
gehoorzamen [...] O, dan weent mijn hart van vertroosting en vraagt het 

aanhoudend Gods zegen over u allen≅ (Br.26,4). 
 

8. De bijbelse hoop 
 

 Ten slotte zien we in de brieven hoe Maria Mazzarello veel vaker het 
paradijs aanhaalt dan de dood. Ook al beleeft ze op een realistische manier 
de armoede en het tekort, toch blijft ze waakzaam en verwacht ze vol vreug-
de het bruiloftsfeest zoals de vijf wijze maagden uit het evangelie (zie Mt 
25,1-12). 

 Van de jonge zuster Maria Belletti (die door Christus gegrepen werd 

na het sterke getuigenis van Maria Mazzarello) schrijft ze dat ze Αzich voor-

bereidt om naar de hemel te vertrekken≅ (Br.7,8). Aan don Cagliero schrijft 
ze over het huis dat de zusters hebben in het paradijs (Br.7,3) en zegt hem 

dat ze wil Αbinnengaan in dat verrukkelijke Huis≅ (Br.9,9). Ze wenst don 
Lemoyne eenvoudigweg dat hij de zusters zou mogen blijven leiden in het 
paradijs, nadat hij velen van hen tot de heiligheid gebracht heeft (Br.11,1). 

 Verschillende keren haalt ze de vreugdevolle ontmoeting aan die zal 
plaatsgrijpen in het paradijs. In de brieven aan zuster Angela Vallese 

(Br.22,1) en zuster Laura Rodríguez (Br.18,1) spreekt ze van het Αfeest in 
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het paradijs≅. ΑGoede moed dus”, schrijft ze verder aan zuster Laura, “na 

enkele dagen van strijd wacht ons voor altijd het paradijs≅. 
 Voor haar drukte het paradijs de bijbelse hoop uit die Jezus beloofde 

aan de goede moordenaar (Lc 23,43). Ze is terug te vinden in heel het 
Nieuwe Testament en in vele brieven van Maria Mazzarello. 
 

9. Eenheid in het Hart van Christus 
 

 De moeder heeft haar zusters altijd sterk en teder bemind in Chris-

tus. In haar laatste brief (68,5) zegt ze dat ze hen wil laten ≅in het Hart van 

Christus≅. 
 Ze had hen uitgenodigd daar binnen te treden. Dat sprak ze wel 

vaker met hen af: ΑGa vaak binnen in het hart van Jezus. Ook ik zal er zijn 

en zo zullen we elkaar veel kunnen vertellen≅ (Br.17,2). Maria Mazzarello 
leerde hun niet alleen aan Jezus hun pijn toe te vertrouwen (zie Br.25,3) 
maar vooral de eenheid met Hem en met elkaar te bewerken (Br.27,6). Die 
uitspraken tekenen iemand die in eenheid met Christus leeft. De wens van 

Paulus krijgt voor haar en haar zusters een bijzondere betekenis: Αzodat 
Christus door het geloof woont in uw hart, en u in de liefde geworteld en ge-
grondvest blijft. Dat u in staat mag zijn om samen met alle heiligen te vatten 
wat de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte is, en dat u in staat 

bent de liefde te kennen van Christus die alle kennis te boven gaat≅ (Ef 
3,17-19). In Christus’ liefde werden zij één met de Vader en de Heilige Geest 
in de onuitsprekelijke beweging van het leven van de Drie-eenheid. 
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Criteria bij de uitgave van de brieven∗ 

Anna Costa en Piera Cavaglià 
 
 
 
 
 

1. De uitgave van de brieven van Maria Domenica Mazzarello 
 

 De eerste verzameling brieven dateert van rond 1911. In die tijd be-
gon het proces van zaligverklaring van zuster Maria Mazzarello. Het was 
geen eenvoudig werk als men bedenkt dat veel brieven aan de andere kant 
van de oceaan waren terechtgekomen. Vanaf 1877 schreef Maria Mazza-
rello naar de eerste missionarissen die naar Uruguay vertrokken waren, ver-
volgens naar Argentinië gingen en zelfs tot in het afgelegen Patagonië. An-
dere brieven werden bewaard door individuele zusters of door privé-
personen. Sommige lagen in archieven van de eerste stichtingen of van de 
salesiaanse congregatie.  

 Bij het proces van zaligverklaring verzamelde men vierendertig 
brieven die allemaal aan de Zusters van don Bosco gericht waren. Ze wer-
den naar het aartsbisdom Acqui verstuurd om op hun authenticiteit te 
worden onderzocht in functie van het proces. 

 Eén van de theologen die op basis van de brieven een oordeel 

moest uitspreken merkte op dat de brieven de Αbijzondere zorg≅ van Maria 
Mazzarello voor de vorming van de zusters lieten doorschijnen. Ook haar 
nederigheid die iedere vorm van vleierij vermeed, viel hem op en haar grote 
liefde voor Jezus die het enige doel van haar leven vormde.1 

 In 1932 publiceerde de salesiaan Ferdinando Maccono, de voor-
naamste biograaf van Maria Mazzarello, vijftien van die brieven. Hij koos ze, 

zoals hij zelf schrijft, Αuit de beste die wij bezitten≅.2 Het waren volgens hem 
de brieven met de grootste betekenis voor de zusters omdat ze hen hielpen 

de Αgeest≅ van hun Moeder te leren kennen en haar voorbeeld van leven 
na te volgen. 

 Maccono publiceerde de tekst van de brieven met enkele verbete-
ringen op het vlak van spelling en grammatica. Hij voorzag de eerste vijf 

                                                
∗ In de Italiaanse versie wordt ook verwezen naar de eerste twee uitgaven van 

de brieven van Maria Mazzarello. Omdat die niet in het Nederlands vertaald zijn, 
beperken wij ons hier tot de weergave van die elementen die betrekking hebben op 
de derde uitgave. 

1 Sacra Rituum Congregatione, Aquen. Beatificationis et canonizationis Servae 
Mariae Dominicae Mazzarello primae Superiorissae Instituti Filiarum Mariae 
Auxiliatricis. Summarium ex officio. Judicium primi theologi Censoris, a Sacra Congre-
gatione deputati, super scriptis Servae Dei Mariae Dominicae Mazzarello tributis, Tip. 
Guerra et Mirri, Roma 1925, p. 3. 

2 Zie MACCONO F., Quindici lettere di Suor Maria D. Mazzarello con annotazioni, 
Scuola tip.privata FMA, Torino 1932, p. 3. 
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brieven ook van historische en bijbelse uitleg.3 Het was zijn bedoeling de 
geadresseerden van de brieven4 beter te laten kennen en de eenvoudige 
raadgevingen van Maria Mazzarello in verband te brengen met bijbelse ci-
taten. 

 In 1935 werden nog drie brieven bijgevoegd in de gedrukte akten 
van het proces van zaligverklaring. Wellicht werden ze in die periode terug-
gevonden ofwel wilde men een ander type brieven van Maria Mazzarello 
laten smaken. Die waren gericht aan leken zoals de familie Bosco.5 

 Tijdens de herziening van de levensbeschrijving van Maria Mazza-
rello die in de jaren 40 door F. Maccono was opgesteld, werden nog andere 
brieven opgenomen. Ze verschenen postuum in 1960, ongeveer 10 jaar na 
de dood van Maccono. Hij had de publicatie van de brieven voorbereid, 
maar in het kader van de biografische context kregen ze slechts een illus-
tratieve functie. Ze werden niet beschouwd als één van de belangrijkste 
bronnen voor de biografie. Die baseerde zich voor het grootste gedeelte op 
de getuigenissen van het proces van zaligverklaring. 

 Bij het eeuwfeest van de stichting van het Instituut van de Dochters 
van Maria Hulp (1972) en van de publicatie van de Cronistoria werden in het 
algemeen archief van de Salesianen andere brieven teruggevonden. Zij 
waren gericht aan don Bosco, don Giovanni Cagliero en andere salesianen. 
Op dat ogenblik zette men de zoektocht naar brieven van Maria Mazzarello 
voort met het oog op een volledige uitgave ervan. Die verzameling werd 
door zuster María Esther Posada in 1975 gepubliceerd6. In de uitgave werd 
het voorwoord geschreven door Kard. Gabriel-Marie Garrone en de inleiding 
door de samensteller van dit boek. 

 Na vijf jaar werd een tweede uitgave voorbereid, voorzien van een 
ruime inleiding.7 De uitgegeven brieven vormden de inspiratie van enkele 
bijdragen over de spiritualiteit en de geest van Maria Domenica Mazzarello.8 

                                                
3 Het gaat om de brieven aan de zusters Giovanna Borgna (1 jan. 1879), Giu-

seppina Pacotto (mei 1879) en Angela Vallese (9 april, 22 juli en 11 september 
1879). 

4 In die periode had F. Maccono gezorgd voor de uitgave van de Cenni 
biografici (biografische notities) van de Zusters van don Bosco die in de eerste 
decennia van de congregatie overleden waren. 

5 Zie Tres epistulae a Serva Dei scriptae, in Sacra Rituum congregatione, Aquen. 
Beatificationis et canonizationis Servae Dei Mariae Dominicae Mazzarello, primae 
Antistitae Instituti Filiarum Mariae Auxiliatricis. Responsio ad animadversiones. Tip. 
Guerra et Belli, Romae 1935, p. 74-78. Twee van die brieven waren gericht aan 
Francesco Bosco en één aan Maria Bosco. 

6 Zie POSADA María Esther [ed.], Lettere di S. Maria D. Mazzarello confondatrice 
dell= Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Ancora, Milano 1975. 

7 Zie POSADA María Esther [ed.], Lettere di S. Maria D. Mazzarello confondatrice 
dell= Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Istituto FMA, Roma 19805. 

8 Bijvoorbeeld: STICKLER Gertrud, Personalità religiosa e discernimento del vissuto 
patologico. Sapere Αprescientifico≅ e scientifico a confronto, in POSADA María Esther 
[ed.], Attuale perché vera. Contributi su S. Maria Domenica Mazzarello, LAS, Roma 
1987, p. 177-195; CAVAGLIÀ Piera, Linee dello stile educativo de Maria Mazzarello. 
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 De recente biografie van Domenico Agasso maakt ruim gebruik van 
de verzamelde brieven. Niet alleen als fundamentele inspiratiebron voor de 
titel Il commandamento della gioia (Gebod van de vreugde), maar ook om de 
persoon en de wijze van opvoeding van Maria Mazzarello te begrijpen.9 De 
eenvoudige en betekenisvolle woorden van de heilige laten de auteur toe de 
lezer in contact te brengen met een levende figuur, rijk aan waarden en 
praktische wijsheid. Hij gebruikt de brieven niet alleen ter illustratie, maar ze 
voeden heel de levensbeschrijving. Op die manier verhogen ze de authenti-
citeit en de geloofwaardigheid van zijn werk. 

 In de loop van de jaren blijken de verzamelde brieven steeds meer 
een belangrijke bron te worden om de figuur van Maria Mazzarello te be-
naderen. Daarom is het goed nu een ruimer publiek te bereiken.  

 De verduidelijking van enkele criteria bij deze uitgave kan het de 
lezer vergemakkelijken de inhoudelijke boodschap te begrijpen die vervat ligt 
in die kostbare fragmenten geschiedenis, spiritualiteit en leven. 
 

2. Nummering en aard van de brieven 
 

 Deze achtenzestig brieven zijn maar een klein deel van wat Maria 
Domenica Mazzarello geschreven heeft. Haar taak als algemene overste 
van het Instituut van de Zusters van don Bosco zorgde ervoor dat zij contact 
had met allerlei personen: religieuze en burgerlijke autoriteiten, don Bosco 
en de salesiaanse oversten, haar medezusters die eerst vanuit Mornese en 
daarna vanuit Nizza Monferrato vertrokken naar nieuwe stichtingen, leer-
lingen en oud-leerlingen van het Collegio, ouders, weldoeners van het huis 
en andere mensen die op één of andere manier betrokken waren bij het pas 
opgerichte Instituut. 

 De brieven zijn veeleer vertrouwelijk en gemoedelijk van aard. Offi-
ciële termen of beleefdheidsformules bevatten ze niet. Maria Mazzarello 
spreekt met de zusters, deelt aan don Bosco of aan andere salesiaanse di-
recteurs nieuws mee over de eerste gemeenschappen, stuurt wensen aan 
mensen die ze kent en waardeert. 

 
3. De tekst en de gebruikte criteria bij de samenstelling 
 

 De brieven zijn chronologisch gerangschikt. Bij elke brief wordt de 
geadresseerde vermeld met naam en functie (geestelijk directeur, overste, 
dokter, zuster of novice, missionaris...). 

                                                                                                                         

L= arte del Αprendersi cura≅ con saggezza e amore, in CAVAGLIÀ Piera - Del Core 
Pina [ed.], Un progetto di vita per l= educazione della donna. Contributi sull= identità 
educativa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, LAS, Roma 1994 p. 131-162; ook een 
licentiaatsthesis van FRANCHINI Antonella aan de Faculteit ΑAuxilium≅: Il messaggio 
cristologico dell= epistolario de S. Maria Mazzarello, Roma 1993. 

9 Zie AGASSO Domenico, Maria Mazzarello. Il comandamento della gioia, SEI, 
Torino 1993. 
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 Daarna volgt een korte samenvatting met de voornaamste thema=s 
die in de brief worden aangesneden. Dat vergemakkelijkt de lectuur van de 
tekst zelf. Na elke brief wordt vermeld in welk archief de tekst zich bevindt, of  
het om een autograaf of een overgeschreven versie gaat en hoeveel pagi-

na=s het originele manuscript telt.10 Slechts van drie brieven bezitten wij 
geen origineel, maar enkel een getypte kopie.11 In één geval konden wij al-
leen de gedrukte versie terugvinden.12 

 Om een zo trouw mogelijke weergave van de tekst te krijgen gingen 
wij terug naar het originele manuscript. In die uitgave hebben wij de leeste-
kens, het gebruik van hoofdletters, grammaticale onjuistheden of dialec-
tische invloeden letterlijk overgenomen. 

 Voor de duidelijkheid vervolledigden wij de afkortingen. Ook brach-
ten wij enkele verbeteringen aan als een schrijffout of het weglaten van een 
woord de lezer zou storen of een onjuist begrip van de inhoud zou kunnen 
geven. De zeldzame veranderingen werden tussen vierkante haakjes ge-
plaatst. De leestekens werden enkel veranderd als dat onontbeerlijk was 
voor het verstaan van de inhoud. 

 Het is goed eraan te herinneren dat Maria Mazzarello één van de 
vrouwen is die geboren werd op het platteland, zonder de kans te hebben 
gehad naar school te gaan. Zij heeft leren schrijven toen zij 35 jaar was. Dat 
rechtvaardigt het frequent gebruik van typisch Piëmontese uitspraken. Ook 
wegens de haast waarmee zij schrijft, gebruikt ze niet gemakkelijk de juiste 
Italiaanse termen. 

 Een kritische uitgave van de varianten is bij deze uitgave niet 
mogelijk omdat wij slechts over de brieven beschikken zoals die door de 
geadresseerden zijn ontvangen. 

 Het is ook niet nodig gebleken iedere keer het manuscript te 
beschrijven (soort papier, formaat, kleur van de inkt, enz.). Alle brieven zijn 
geschreven op gewoon papier zonder stempel, meestal wit en in enkele ge-
vallen blauw. Voor de brieven aan don Cagliero gebruikt Maria Mazzarello 
het officiële formaat, terwijl al de andere geschreven zijn op gewoon enkel of 
dubbel papier. 

 Papier met het briefhoofd van het huis van Mornese is zelden ge-
bruikt. Dat briefhoofd bevatte bovenaan links op de eerste bladzijde de af-

beelding van Maria Hulp met daarbij in hoefijzervorm de tekst: ΑIstituto di 

Maria Ausiliatrice≅ (Instituut van Maria Hulp).13 
 Als het nodig was, brachten wij in de voetnoten historische, biogra-

fische14 of inhoudelijke verduidelijkingen aan. Voor de historische aanteke-

                                                
10 De aanduidingen zijn niet erg precies omdat men het algemeen archief nog 

aan het ordenen is. Ze worden in de Nederlandse vertaling niet herhaald. 
11 Zie Br. 11, 14 en 67. De volledigheid ervan werd nagezien aan de hand van 

de tekst in de Cronistoria van het Instituut. 
12 Zie Br. 53, gepubliceerd in Bollettino Salesiano van februari 1881. 
13 Dat vinden we terug in Br. 22. 
14 Zie de Cenni biografici (biografische notities) van de Zusters van don Bosco. 

Die zijn vooral tijdens de laatste jaren ernstig gedocumenteerd. Maar reeds vanaf 
1917 was F. Maccono daarmee bezig.  
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ningen konden wij ruim gebruik maken van de personeelsregisters en de 
Cronistoria van het Instituut en van het archief. 

 
4. De geadresseerden 
 

 Het merendeel van de brieven is gericht aan zusters of salesianen. 
Een minderheid werd geschreven naar leken, zowel mannen als vrouwen. 

 Van de drieënveertig brieven die gericht zijn aan de zusters zijn er 
vijfentwintig geschreven naar missionarissen die naar Uruguay en Argentinië 
vertrokken waren. Soms is de brief verstuurd naar één persoon, maar is hij 
bestemd voor de hele gemeenschap. En in de brieven aan de gemeen-
schappen vinden we geregeld stukken die bestemd zijn voor de afzonderlijke 
zusters. 

 Van de vijftien brieven aan de salesianen zijn er twee voor don 
Bosco, zes voor don Giovanni Cagliero en zeven voor andere salesianen. 
Eén enkele brief richt zich tot een priester van het bisdom en negen zijn er 
bestemd voor leken. 
 

5. De stijl en de structuur van de brieven 
 

 De schrijfstijl is die van een dialoog met de lezer. Maria Mazzarello 
spreekt met hen op een gemoedelijke, vertrouwelijke wijze zonder zich te 
bekommeren om de vorm. Alleen als ze naar één of andere autoriteit schrijft 
met wensen voor Kerstmis of een naamfeest, bemerken we meer aandacht 
voor de stijl van de brief. Meestal horen we uitdrukkingen uit de gesproken 
taal, weerklinken herhalingen en grammaticale onjuistheden uit het dialect. 
Ze gebruikt afkortingen voor de spontaneïteit van het gesprek en vaak om-

dat Αde trage en weinig volgzame hand≅ van iemand die als volwassene 
leerde schrijven, de snelheid van haar gedachten niet kan volgen. 

 De opbouw van de brieven is heel eenvoudig. Na de typische be-
groeting die in ons Instituut een gewoonte geworden was, volgen de aan-
spreking, de datum en de eigenlijke brief. 

 Als zij zich tot haar medezusters richt geeft Maria Mazzarello vooral 
nieuws door omtrent de gemeenschap waar zij verblijft: over Mornese of 
Nizza Monferrato of over de huizen die ze bezocht heeft. Meestal gebruikt ze 
sobere maar ascetische, besliste aanbevelingen. 

 Het slot is beknopt en essentieel. Meestal is de handtekening van 
haarzelf. Daarbij voegt ze betekenisvolle uitdrukkingen die de sterke band 
tonen tussen haar en de zusters en de eerbied voor don Bosco en de an-
dere salesiaanse directeurs. 
 

6. Registers 
 

 Om het doeltreffend gebruik van de verzameling brieven te bevor-
deren volgen aan het einde van het boek enkele registers. 

 Het eerste geeft de lijst van de teruggevonden brieven in chronolo-
gische volgorde weer. Zo kan men opmerken dat ze het meest geschreven 
heeft in de periode waarin het Instituut verschillende gemeenschappen op-
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richtte in Italië of elders. Op die manier bereikt Maria Mazzarello haar zus-
ters op hun werk en is ze aanwezig bij hun vreugden en zorgen. Ze moedigt 
hen steeds opnieuw aan naar heiligheid te streven.  

 De alfabetische index van namen en plaatsnamen biedt de 
mogelijkheid gemakkelijker de talrijke personen en plaatsen die Maria Maz-
zarello vernoemt, terug te vinden. Zo wordt de context van de brieven duide-
lijker. 

 Dan volgt de alfabetische naamlijst van de zusters die in de brieven 
vermeld worden. Deze werd aangevuld met enkele biografische gegevens 
uit het Register van het Instituut.  

 Elke brief is als een open venster dat ruim zicht geeft op het leven 
van Maria Mazzarello, maar ook op de eerste gemeenschappen die zich 
aanvankelijk op enkele plaatsen inzetten maar al vlug geroepen worden naar 
de verste uithoeken van de wereld. Ze gaan overal waar het nodig is te 
werken aan opvoeding, cultuur, geloof en integrale ontplooiing van de per-
soon. 
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De brieven 
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1. Aan dokter Paolo Parodi 
Ze dankt de geneesheer voor zijn diensten aan de gemeenschap. 

Huis van Maria H.[ulp] [Mornese], 1 januari 1874. 
 
Weledele Heer Dokter,1 
 

1  De dankbaarheid die ik en heel deze gemeenschap u, weledele heer, 
toedragen spoort mij aan u enkele regels te schrijven. In naam van alle zus-
ters druk ik ook onze welgemeende dank uit voor uw vriendelijk en bereidwil-
lig tegemoetkomen aan al onze vragen en voor uw belangeloze edelmoe-
digheid.  

2  Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik om u een heel gelukkig 
nieuwjaar te wensen en u een geschenkje aan te bieden. Wil het aannemen 
als een klein teken van onze erkentelijkheid. 

3  Wil het daarom, waarde heer, met genoegen aanvaarden zoals wij het u 
van ganser harte aanbieden. Terwijl ik u de groeten overbreng van allen, 
verblijf ik met alle waardering,  
 

uw nederige dienares, 
zuster Maria Mazzarello, m.[oeder] v.[icaria]2. 

 
 
 

 
 

                                                
1 Dokter Paolo Parodi oefende zijn praktijk uit te Lerma (Alessandria) en in de 

aangrenzende dorpen, waaronder ook Mornese. Ongeveer veertig jaar lang bleef 
hij actief. Hij onderscheidde zich door zijn bekwaamheid en toewijding. Deze brief 
werd gepubliceerd bij gelegenheid van het honderdjarige bestaan van het Instituut 
van de Zusters van don Bosco (zie L= amico di Lerma, 65 [1972] 1, 4). 

2 Zo werd Maria Mazzarello de eerste jaren na de stichting van het Instituut 
genoemd. Zij liet zichzelf graag aanspreken als vicaria omdat die benaming een 
algemeen gedeelde overtuiging tot uitdrukking bracht, nl. dat Onze-Lieve-Vrouw de 
echte overste van het Instituut was. Als teken daarvan legde Maria Mazzarello de 
sleutels van het huis elke avond aan de voeten van het beeld van Maria Hulp. 
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2. Aan een priester 
Ze legt uit dat het bericht over de religieuze inkleding van een nicht van de priester on-
juist is. Ze verduidelijkt de voorwaarden om tot het Instituut van de ZDB toe te treden. 

Huis van Maria H[ulp, Mornese], 13 juni 1874. 
 
Zeereerwaarde Heer,1 
 

1  Gisteravond hebben wij uw gewaardeerd schrijven ontvangen. Ik vond 
het echter beter uw brief, eerwaarde, nog niet aan uw nicht te geven om 
deze twee dagen voor haar niet te vergallen. Uw nicht heeft immers pas de-
ze morgen gesproken met de heer proost2 die door de parochiepriester van 
Montaldeo was gestuurd. Toen heb ik haar het overlijden van haar oom 
meegedeeld en heb ik besloten om u, eerwaarde, zelf te antwoorden. 

2  Allereerst wil ik u zeggen dat de pastoor van Montaldeo3 zich hier nooit 
heeft aangemeld. Niemand zou hem trouwens verhinderd hebben vrijuit met 
het meisje4 te spreken. 

3  Ik weet niet wat ik moet zeggen over de berichten die zij u via onze arme 
directeur5 zou hebben toegestuurd. Ik denk dat hij het mij gezegd had mocht 

hij zo=n brief ontvangen hebben. 
4  Als uw nicht u, eerwaarde, iets dergelijks heeft geschreven kan ik u 

verzekeren dat ze dat uit vrije wil heeft gedaan. Niemand suggereerde haar 
ooit om religieuze te worden. Integendeel: wij laten niemand toe het religieu-
ze kleed te ontvangen als ze niet de goedkeuring van de bloedverwanten 
heeft, de voorgeschreven leeftijd en een jaar proeftijd heeft gedaan. Zoals u 
ziet is er aan geen van die voorwaarden voldaan. Men zou haar bijgevolg 
nooit hebben toegestaan om die stap te zetten6. Ze is goed, maar tot nu toe 
behoorde ze steeds tot de interne leerlingen7. Toen men haar zei dat ze er 

                                                
1 Men kent de geadresseerde van de brief niet. Waarschijnlijk is het een 

priester uit de omgeving van Mornese. 
2 Don Carlo Valle, pastoor van Mornese. 
3 Don Giuseppe Gallarati. 
4 Hier gebruikt Maria Mazzarello het woord fija wat in het Piëmontese dialect 

meisje, jonge vrouw betekent. 
5 Ze verwijst naar de geestelijke directeur don Domenico Pestarino, overleden 

op 15 mei 1874. 
6 De duidelijkheid en de voorzichtigheid waarmee ze zich als overste van de 

gemeenschap uitdrukt, kenmerkt haar manier van omgaan met mensen en situaties. 
7 Het gaat hier over de meisjes die in het Collegio van Mornese waren 

opgenomen. Enkelen van hen gingen naar de lagere school; anderen bereidden zich 
voor om onderwijzeres te worden. 
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 op het ogenblik niet aan hoefde te denken omdat het onmogelijk was, 
antwoordde ze dat ze de toelating van don Bosco zou krijgen om postulante8 
te worden indien haar oom ermee instemde. Maar ik [ben] er zeker van dat 
don Bosco haar niet zou aanvaard hebben omdat zij niet oud genoeg is.9 
Overigens dacht ik dat u, eerwaarde, haar over twee maanden zou komen 
halen voor de vakantie. Zo zou u haar die thuis kunnen laten doorbrengen 
en rustig kunnen nagaan of ze roeping heeft. 

5  Uit wat tot nu gezegd is kunt u, eerwaarde, gemakkelijk begrijpen dat u 
zich vergist heeft door te geloven dat wij uw nicht tot de inkleding zouden 
hebben toegelaten na een verlangen dat ze slechts twee maand geleden 
zou hebben uitgesproken. Neen, ook met uw instemming zouden we dat niet 
gedaan hebben. Zoals ik al zei is het immers nodig dat men een heel proef-
jaar doet nadat men de leeftijd heeft bereikt. Ik deel u, eerwaarde, nog mee 
dat ik haar de brief morgenavond of maandag zal geven om haar tijdens 
deze dagen niet te storen. 

6  Vergeef me de vrijheid waarmee ik schrijf en wees er zeker van dat het 
alleen was om u aan te tonen dat uw nicht u uit eigen beweging over dat 
voornemen schreef. En als iemand wenst om onder vier ogen te spreken 
met wie dan ook in dit huis, dan heeft iedereen daartoe de volle vrijheid. 

7  Wil mijn eerbiedige groeten aanvaarden en weet me, eerwaarde, 
 

uw nederige dienares, 
zuster Maria Mazzarello, overste. 

                                                
8 Dat zijn meisjes die zuster wilden worden en de door de constituties 

voorgeschreven vormingstijd doorbrengen, voor ze het noviciaat beginnen. 
9 In de constituties, die in die tijd nog niet gedrukt waren, bepaalt men dat de 

vereiste leeftijd om iemand in het noviciaat te aanvaarden Αtussen 15 en 25 jaar≅ 
ligt. Daarenboven moeten de kandidaten de toelating van de ouders hebben (zie 
Costituzioni e Regole dell= Istituto di Maria SS. Ausiliatrice, titolo VI, art. 2 [Quaderno 
nr. 3], in AGFMA). We merken hier ook de zekerheid waarmee Maria Mazzarello 
bevestigt de gedachte van don Bosco, de stichter van het Instituut, te kennen. 
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3. Aan de stichter don Giovanni Bosco 
Wensen voor het naamfeest van don Bosco. 

Huis van M.[aria] H.[ulp], [Mornese], 22 juni 1874. 
 
Zeereerwaarde Algemeen Overste,1 
 

1  Van alle kanten richten zich vele wensen tot de hemel om u te behoeden 
en voorspoed te schenken. Sta mij toe dat ik daaraan ook de mijne toevoeg. 
Ook al worden die niet uitgedrukt in sublieme woorden, ze zijn daarom niet 
minder vurig en oprecht. 

2  Ik zou u op één of andere manier willen tonen hoe dankbaar ik mij voel 
tegenover u, eerwaarde, voor al het goede dat u voortdurend doet, niet al-
leen voor mij, maar voor heel deze gemeenschap. 

3  Hoewel ik niet bekwaam ben om u alles te zeggen wat mijn hart voelt, 
toch bid ik uw machtige patroonheilige met de grootst mogelijke vurigheid 
dat Hij mijn onbekwaamheid zou aanvullen en alle genaden verkrijgen die u 
het meest verlangt. 

4  Ik zal Hem ook bidden dat zijn bijzondere zegen zou mogen rusten op al 
uw werken zodat u al in dit leven de beloning moogt genieten die u verdient 
door uw vele deugden. Mogen uw inspanningen bekroond worden en uw 
werk overvloedig vruchten dragen zodat u verkrijgt waarvoor u zo hard 
werkt. 

5  Sta mij toe, eerwaarde algemeen overste, dat ik mij aanbeveel in uw 
machtige gebeden zodat ik stipt al de plichten kan vervullen die mijn taak 
meebrengen en ik kan beantwoorden aan de vele weldaden van de Heer en 
aan uw verwachtingen. Wil één van die krachtige woorden richten tot de H. 
Maria opdat ze mij zou helpen in praktijk te brengen wat ik moet leren aan 
de anderen. Zo zullen allen de voorbeelden zien die mijn functie mij verplicht 
te geven. De dag van uw naamfeest zal ik iedereen zeggen dat ze voor u, 
eerwaarde, te communie gaan. Wilt u dan aan mij denken en aan heel de 
gemeenschap. 

6  Wil me mijn onbekwaamheid vergeven omdat ik mij niet weet uit te 
drukken. Wil in deze weinige en onsamenhangende woorden alles lezen wat 
mijn hart u wenst te zeggen. Wil mij één van uw bijzondere zegeningen ge-
ven en weet me met hoogachting,  
 

uw geh.[oorzame] dochter in J.[ezus] Christus, 
zuster Maria Mazzarello. 

                                                
1 Ook al is deze brief niet door Maria Mazzarello zelf geschreven, toch is hij 

betekenisvol door het feit dat hij onder de teruggevonden brieven de eerste is die 
aan don Bosco gericht werd. 
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4. Aan de algemeen directeur  
 don Giovanni Cagliero 

Ze verstuurt kerstwensen en vertelt wat er zoal gebeurde in de gemeenschap - in het 
bijzonder i.v.m. enkele zusters die don Cagliero persoonlijk kent. 

Mornese, Huis van M.[aria] H.[ulp], 29 december 1875. 
Leve het Kind Jezus! 

En wie Hem bemint! Waar ze zich ook bevindt! 
 
Eerwaarde Heer Algemeen Directeur en mijn goede Vader,1 
 

1  Mocht u wat dichterbij zijn, dan zou ik u feestwensen aanbieden, maar in 

de >nieuwe wereld= ... als deze wensen aankomen zal Kerstmis al bijna 
vergeten zijn. Dat belet ons echter niet om u toch nog onze beste wensen te 
sturen, en als dat mogelijk was met nog méér vurigheid. O ja! Mocht het 
Kind Jezus uw offers en uw inspanningen zegenen zodat ze overvloedig 
vruchten dragen. Dan zult u bij het binnengaan van de hemel (waarvan we 
hopen dat het slechts op hoge leeftijd zal gebeuren) vergezeld worden door 
duizenden zielen die door u werden gered. Niet alleen tijdens deze genade-
volle dagen, maar elke dag bidden wij de Heer met aandrang voor onze 
broeders-missionarissen en in het bijzonder voor de spoedige terugkeer van 
onze goede vader. 

2  Het komt ons voor dat we u al in geen eeuwigheid meer gezien hebben 
of een brief van u ontvangen hebben.2 Elke dag volgden we uw reis op de 
wereldkaart en we stelden ons voor hoe u, nu hier, dan daar, op het woelige 
water dobberde. Nu denken we echter dat u, met Gods hulp, gelukkig bent 
aangekomen in de haven. We kijken vol verwachting uit naar een lange, heel 
lange brief waarin u ons de wederwaardigheden van uw reis vertelt, hoe het 
daar is, enz. enz. en wanneer de Dochters van Maria Hulp erheen zullen 
gaan. Schrijf ons ook of het u niet vreemd lijkt Kerstmis en Nieuwjaar te vie-
ren in de zomer! Mij lijken die feesten in dat seizoen niet zo mooi te zijn. Is 
dat zo? De sneeuw zien die onze velden bedekt en de stilte [te horen] die 

                                                
1 Don Giovanni Cagliero werd in 1874 door don Bosco benoemd als eerste 

algemeen directeur van de ZDB. Hij was verantwoordelijk voor de organisatie en de 
vorming in het nieuwe religieuze Instituut. Maria Mazzarello schrijft hem vertrouwelijk 
en gemoedelijk. Giovanni Cagliero werd geboren te Castelnuovo d= Asti op 11 
januari 1838. Zijn priesterwijding vond plaats op 14 juni 1872. Hij ging naar 
Argentinië in 1875; werd tot bisschop gewijd in 1884 en tot kardinaal benoemd in 
1915. Hij overleed te Rome op 28 februari 1926. 

2 Don Cagliero was op 11 november naar Argentinië vertrokken, als leider van 
de eerste zending van salesiaanse missionarissen. 
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 overal heerst, geven beter weer hoe het was toen het Goddelijke Kind in de 
stal lag, door allen verlaten en bevend van de kou. Maar als het Gods wil is 
dat iemand van ons de geboorte van het Kind Jezus zou gaan vieren in die 
verre streek die men Amerika noemt, dan zouden we allen graag gaan. 

3  Dan wil ik u nu wat vertellen van het huis. Enkele berichten zijn troos-
tend, andere droevig. Laten we beginnen met de blije: de eerste zondag na 
het feest van de Onbevlekte3, heeft don Rua4 zich gewaardigd tot hier te 
komen en vijftien postulanten het religieuze kleed te geven. Het zijn: Beatri-
ce van Pocapaglia (enige overlevende)5, Maria, Luigia (uit Alessandria), Ce-
lestina Riva, Giustina uit Mornese, Orlandi, Orsola, Lucia e Lucrezia van 
Caramagna, Vincenzina uit S. Margherita, Giovanna Borgna, Mina, Luigia uit 
Lu [Monferrato], Carmela van Ovada, Domenica Roletti ook uit Caramagna.6 
Dezelfde dag spraken bovendien zes zusters hun geloften uit. Het waren: 
zuster Rosalia7, zuster Tamietti, zuster Clara, zuster Nasi, zuster Luigia uit 
Valenza en zuster Giuseppina8. 

4  Nu komen we aan het droevige nieuws: enkele dagen na de inkledingen, 
kwamen de uittredingen: zuster Angela Bacchialoni9 was de eerste. Op 14 

                                                
3 Dat werd gevierd op 12 december 1875. 
4 Don Michele Rua werd door don Bosco gevraagd om naast zijn taak als 

algemeen prefect van de Salesiaanse Congregatie, don Cagliero te vervangen als 
algemeen directeur van de ZDB (zie Cron. II, p. 141, 153-154).  

5 Naar de gewoonte van de tijd werd de familienaam hier vaak vervangen 
door de plaats van afkomst. Het ging immers over mensen die don Cagliero kende. 
In dit geval verwijst men naar zuster Rocco Beatrice. Zij was samen met zeven andere 
meisjes op 17 augustus 1875 vanuit Pocapaglia (Cuneo) naar Mornese gekomen. Ze 
werd >overlevende= genoemd omdat zij de enige van de groep was die haar 
vorming beëindigd had. 

6 De volledige lijst van de novicen is de volgende: Beatrice Rocco, Maria 
Maccagno, Luigia Bagliardi, Celestina Riva, Agostina Calcagno, Paolina Orlandi, 
Orsola Camisassa, Lucia Gallo, Lucrezia Becchio, Vincenzina Razzetti, Giovanna 
Borgna, Domenica Mina, Luigia Rubassa, Carmela Arata, Domenica Roletti. 

7 Maria Mazzarello dicteerde deze brief aan zuster Rosalia Pestarino die onder 
haar naam schreef: Αde schrijfster is een zondares≅. Als nicht van don Domenico 
Pestarino, werd zij opgevoed bij de Madri Pie di Ovada tot op 17-jarige leeftijd. In 
1874 trad zij in te Mornese en op 12 december 1875 werd zij ZDB. Zij behaalde in 
Turijn het diploma van onderwijzeres. Zij gaf les aan de externe leerlingen in het 
Collegio. Vervolgens werd zij gekozen om verschillende huizen van de ZDB te 
openen en te leiden. Haar laatste jaren bracht ze als secretaresse door in het 
algemeen huis. 

8 De geprofesten waren: Rosalia Pestarino, Anna Tamietti, Clara Preda, 
Caterina Nasi, Luigia Giordano, Giuseppina Pacotto. 

9 Angela Bacchialoni was 63 jaar toen ze op 21 april 1875 naar Mornese 
kwam. Op aanbeveling van haar broer Carlo, leraar Grieks aan het salesiaanse 
college van Valsalice, werd zij door don Bosco gestuurd (Nederlandse uitgave MB. 
IX, p. 315 en 488; XI, p. 12 en 93). Van 1863 tot 1874 had Angela een school 
geleid in Turijn. De pedagogische ervaring die zij had opgedaan kon nuttig zijn te 
Mornese. Ondanks haar leeftijd verlangde ze ZDB te worden. De motieven waarom 
zij na enkele maanden het Instituut verliet zijn niet duidelijk (zie Cron. II, p. 132-133, 
143 en 154). 
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 december vertrok ze met don Rua naar Turijn. Dinsdag 21 ll. legde zuster 
Maria Arecco het religieuze kleed af en ging ze terug naar huis. Zuster Fe-
lice is nog hier maar vóór het einde van het jaar gaat ze nog naar haar zus10 
en daarna naar Cottolengo11 als ze haar daar willen aanvaarden. Dat alles 
gebeurde echter in alle rust en zonder grote beroering. De eerste twee gin-
gen in vrede weg en de derde is bereid hetzelfde te doen. Dat was het wat 
de uittredingen betreft. 

5  Omdat het Kind Jezus zoveel van ons houdt, gaf Hij ons buiten de 
vermelde snoepjes, nog twee zwaar zieke zusters. Eén ervan is Teresa Lau-
rantoni die reeds een maand het bed houdt. Elke dag wordt haar toestand 
nog slechter. Dinsdag 21 ll. werd haar het heilig oliesel toegediend. 

6  De andere is zuster Cassini12 die ook erg ziek geworden is. Maar voor 
haar is er nog wat hoop, terwijl we voor de eerste elke dag verwachten dat 
Jezus en Maria haar komen halen. Beide aanvaarden gelaten de wil van de 
Heer en sterven graag. Ze hebben gelijk om tevreden te zijn; wie zou dat 
niet zijn? Voorbereid als ze zijn en dus zeker van het paradijs; wie zou de 
dood vrezen? Het enige wat hun pijn doet is dat ze niet tijdig de Heer heb-
ben bemind. Wil hen in uw goedheid gedenken in de heilige mis. 

7  Enkele dagen geleden is me een mirakel overkomen. Ik was zodanig 
doof geworden dat ik niets kon verstaan van de preek over het Kind, hoe 
dicht ik ook naar het altaar ging. Ik zag er zo van af die troost te moeten 
missen dat ik de heer directeur verzocht mij te zegenen. Nauwelijks had ik 
de zegen ontvangen of ik was van het ongemak bevrijd en kon alle preken 
horen. Wil ook u het Kind Jezus danken voor mij. 

8  Ik begon deze brief vóór Kerstmis. Omdat mij de tijd ontbrak om hem af 
te maken, beëindig ik hem nu de feesten voorbij zijn. Ik verzeker u dat ze 
niet mooier hadden kunnen zijn. De middernachtmis werd gezongen met 
muzikale begeleiding en don Giuseppe Campi13 ging voor. Vijf internen had-
den het geluk hun eerste communie te doen. O, wat hebben we niet allemaal 
aan het Kind Jezus gezegd in die innige nacht. Het is onnodig eraan toe te 
voegen dat we de verhevenste genaden hebben gevraagd voor u en voor 
onze kleine broeders-missionarissen. 

9  De dag van de H. Johannes heeft zuster Felice het religieuze kleed 
afgelegd en verliet ze onze congregatie. Ander nieuws is er niet. Alleen dat 
we twee postulanten hebben uit Castelnuovo: één van hen is de zus van de 

                                                
10 De zussen Maria en Felicita Arecco waren nichten van Angela Maccagno. 

Deze laatste was de overste van de Dochters van Maria te Mornese. [Die vrome 
vrouwenvereniging stelde zich tot doel het religieuze leven in de parochie te 
bevorderen door goede werken.] 

11 Het Kleine Huis van de Goddelijke Voorzienigheid werd in 1832 te Turijn 
gesticht door de H. Giuseppe Benedetto Cottolengo. 

12 Antonia Cassini was een novice die op dat ogenblik nog geen 17 jaar was. 
13 Hij was salesiaan, afkomstig van Mornese. Onder leiding van don Domenico 

Pestarino had hij zich op het priesterschap voorbereid. Toen deze brief geschreven 
werd, was hij slechts enkele dagen geleden tot priester gewijd. Eén van zijn eerste 
missen vierde hij dus in het huis van de ZDB. 
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 arme don Cagliero14 en de andere is Clotilde Turco. 
10  Ik vergat u te zeggen dat de ziekte van zuster Cassini maagkoorts is. Ze 

lijkt aan de beterhand. De ziekte van zuster Teresa weten de dokters niet te 
bepalen. Al twee maand geleden begon ze verschillende keren per dag 
langs de neus te bloeden tot ze zo zwak geworden was dat ze sinds een 
maand als levenloos het bed houdt. 

11  Op die twee na is iedereen gezond; fysiek althans, en naar ik hoop ook 
geestelijk. In deze dagen wakkerde het Kind Jezus de vurigheid aan en ik 
heb er vertrouwen in dat Hij het zo houdt. Ondertussen denkt u er hopelijk af 
en toe aan dat u ongeveer honderd dochters hebt in een zeker dorp dat 
Mornese heet. Onder hen zijn verschillende deugnieten (in het bijzonder 
degene die schrijft). Hopelijk vergeet u niet één van die woorden te zeggen 
die alles verkrijgen als de gehoorzame Jezus in uw handen afdaalt. Vraag 
Hem speciaal om nooit te laten gebeuren dat men Hem in dit huis beledigt, 
niet eens lichtjes als dat zou kunnen. 

12  Terwijl ik schrijf, bent u, eerwaarde, misschien al in bed want hier is het 
tien uur in de voormiddag. De internen lachen als ze dat horen en willen dat 
ik iets schrijf in hun plaats.15 Eerst zeg ik u dat ze met vijfentwintig zijn. Ze 
gedragen zich ongelooflijk goed; dat wil zeggen: dat willen ze! Daarom beve-
len ook zij zich aan in uw gebeden en beloven ze dat ze u niet vergeten in 
de hunne. Bereid ons maar een groot huis voor, want vele internen willen 
missionaris worden. 

13  Nog een mededeling. Omdat we steeds horen spreken over de grote 
goedheid van Zijne Heiligheid de Paus hebben we hem geschreven om hem 
zalig kerstfeest te wensen.16 

14  Wil zo goed zijn ons de Spaanse boeken vlug te sturen zodat we kunnen 
studeren en klaar staan bij de eerste oproep17. Ik zou u een beetje koelte 
willen zenden. Wij hebben dat in overvloed. Maar omdat dit niet kan, wach-
ten we tot u ons vanuit het Instituut van de Engelbewaarder veel warmte 
toestuurt, van die welke het Kind Jezus uitstraalt. 

15  Schrijf ons vlug, kom spoedig, vergeet ons nooit in uw gebeden, wil onze 
eerbiedige groeten aannemen en ze meedelen aan alle kleine missionaris-
sen en weet me in het H. Hart van Jezus, eerwaarde, 
 

uw nederige dochter in Jezus en Maria, 
zuster Maria. 

                                                
14 Don Giuseppe Cagliero stierf te Mornese op 4 september 1874, enkele 

maanden na zijn aankomst. Ook zijn zus, zuster Maria, stierf op jonge leeftijd te 
Turijn op 8 september 1880, na slechts twee jaar professie. 

15 Hier merken we de eenvoud waarmee Maria Mazzarello zich uitdrukt en de 
deelname van de meisjes aan het leven van de religieuze gemeenschap. 

16 Zoals bij don Bosco, beleefde men ook te Mornese een grote liefde voor de 
paus als de vicaris van Christus. Deze brief van de zusters en de meisjes aan paus 
Pius IX is een eenvoudig, maar betekenisvol gebaar van toebehoren aan de Kerk.  

17 In verschillende brieven van Maria Mazzarello vinden wij haar groot 
verlangen terug om naar Amerika te gaan. Later, in 1880, schrijft ze: ΑIk denk dat 
ze me daartoe nooit de toestemming zullen geven≅ (Br. 55,1). De uitdrukking toont 
aan hoe zij eronder lijdt. 
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5. Aan de algemeen directeur  
 don Giovanni Cagliero 

Ze geeft nieuws over de gemeenschap en de eerste stichtingen. Ze drukt het ver-
langen uit naar Amerika te vertrekken. 

Huis van Maria Hulp [Mornese], 5 april 1876.1 
Leve Jezus! 

In Italië, in Amerika en in heel de wereld! 
 
Eerwaarde Vader Provinciaal, 
 

1 Wat zijn we blij ons een beetje te kunnen onderhouden met onze goede 
vader! O, wat zouden we hem niet allemaal willen zeggen! Maar als het hart 
vol is van iets, weet het niet waarmee te beginnen, is het niet? Hebt u de 
brief ontvangen die ik u schreef in het begin van dit jaar? Ik hoop van wel, 
hoewel u niet geantwoord hebt. Die dingen die daarvóór gebeurden vertel ik 
u niet meer. Waarmee moet ik beginnen? Met het blijde of het droevige 
nieuws? ... Omdat het beter is eerst het bittere te drinken en daarna het zoe-

te, zal ik eerst het onaangename vertellen. 1° Op 9 februari is de arme zus-
ter Cassini aan tering gestorven. Haar dood was de dood van iemand die 
naar het paradijs gaat.2  

                                                
1 Dit is één van de brieven die door Maria Mazzarello werd gedicteerd aan 

zuster Emilia Mosca. Emilia behoorde tot het geslacht van de graven Bellegarde van 
St. Lary. Ze werd door don Bosco naar Mornese gestuurd als onderwijzeres. 
Getroffen door de heiligheid van de moeder en door de ijver van de gemeenschap 
vroeg zij later, op 15 maart 1874, om tot het Instituut te mogen behoren. In de kleine 
groep van de ZDB was zij door haar afkomst en studies de deskundigste vrouw. 
Daarom werd haar onmiddellijk de leiding van de kleine school toevertrouwd waar 
zij onderwees, secretaresse was en de rechtstreekse medewerkster van Maria 
Mazzarello bij de vorming van de eerste leerkrachten. In oktober 1876 werd zij als 
eerste assistente in de algemene raad benoemd voor de coördinatie van de 
pedagogische en schoolse activiteiten van het Instituut. 

2 Zie Br. 4,6. In de brieven wordt geregeld het overlijden van jonge zusters 
gemeld. De sterke lucht van Mornese, de voedselschaarste, de ziekten en het 
radicale offerleven waren daar de oorzaak van. Tegelijkertijd gaven zij echter 
heldhaftige getuigenissen van deugdzaamheid, een echte waarborg voor 
toekomstige apostolische vitaliteit. 
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 Nu is het de beurt aan moeder meesteres3. Ze werd getroffen door dezelfde 
ziekte en is reeds opgegeven door de dokters. Als u deze brief ontvangt zal 
ze waarschijnlijk dit ballingsoord al verlaten hebben. Wie zou dat ooit ge-
dacht hebben? Ze leek te blaken van gezondheid en nu bevindt ze zich al 
aan de poort van de eeuwigheid! O, het is echt waar dat de dood is als een 
dief die komt als we hem het minst verwachten! Dat doet ons ernstig naden-
ken. 

2  De arme zuster Teresa Laurantoni ligt nog steeds te bed; de dag van 
St.-Franciscus om 8.00 uur 's avonds trof haar een beroerte zodat ze nu half 
verlamd is. Ze zal misschien nog enkele jaren leven, maar steeds aan haar 
bed gekluisterd.4 Zij en moeder meesteres bevelen zich warm in uw gebe-
den aan, opdat ze geheel en al zouden berusten in Gods' wil. Zuster Luigia 
van Alessandria moest naar huis terugkeren omdat ook zij aan tuberculose5 
leed. Nu laat ze mij schrijven dat ze het heel slecht stelt en de laatste sa-
cramenten ontving. Het is echter niet te verwonderen dat de ziekte haar ge-
troffen heeft, want haar man, met wie ze zeven maanden samenleefde, is 
eraan gestorven.6 

3  Nu geef ik u het droevigste nieuws: op 30 maart zochten alle zusters in 
heel het huis... raad eens naar wie? ... Zuster Angiolina Jandet7... Ze was 
het klooster ontvlucht terwijl wij in de kerk de heilige communie ontvingen. 
Toen ze in Gavi aankwam is ze naar mevrouw Verdona gegaan om geld te 
vragen voor de reis naar Turijn. Maar die hield haar tegen en nam haar bij 
zich in huis.8 De echte reden van die vlucht zou ik u zelfs niet kunnen zeg-
gen. [Waarschijnlijk] die altijd vervloekte hoogmoed die haar altijd parten 
speelt. 

                                                
3 Zuster Maria Grosso. Zij was één van de eerste kinderen die leerden naaien in 

de werkplaats te Mornese die in 1862 door Maria Mazzarello was opgestart. 
Getekend door de apostolische vurigheid van het begin, was zij één van de eerste 
ZDB en novicemeesteres. In de Cronistoria lezen we dat haar ziekbed een school van 
heiligheid was. Zij was gelukkig te lijden in eenheid met haar Bruidegom Jezus om 
genaden te verkrijgen voor het Instituut. Haar enig verlangen ging uit naar de hemel 
(zie Cron. II, p. 180). Zij overleed nog vóór ze 21 jaar werd. 

4 Toch genas zuster Laurantoni. Zij overleed pas op 15 juli 1920 te Mathi 
Torinese na 46 jaar religieus leven. 

5 Maria Mazzarello gebruikt hier het woord etica dat >tuberculose= betekent. 
6 Het gaat hier over Luigia Bagliarde. In de eerste jaren van het Instituut werden 

ook weduwen toegelaten. Toen in 1878 de constituties werden gedrukt veranderde 
dat en mochten enkel Αhuwbare meisjes≅ aangenomen worden (zie Regole o 
Costituzioni delle Figlie di Maria SS. Ausiliatrice aggregate alla Società Salesiana, Tip. 
e Libreria Salesiana, Turijn 1878, titolo I, art. 4). 

7 Angela Jandet was reeds onderwijzeres toen zij zich in 1872 op 24-jarige 
leeftijd bij de eerste groep van de ZDB aansloot. Uit het eerste personeelsregister 
weten we dat zij na vier jaar de congregatie verliet Αomdat zij zich niet kon 
aanpassen aan het reglement van het huis≅. 

8 De Cronistoria beschrijft ons mevrouw Momina (Gerolama) Verdona als een 
betrouwbare vrouw die in Gavi woonde (zie Cron. II, p. 176). 
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 Ondertussen is de heer directeur9 daarheen gegaan voor de vastenpreken 
en hij heeft haar ervan overtuigd terug te keren. Ze is teruggekomen, maar 
zonder spijt over wat ze gedaan had. Om het kort te maken, na enkele da-
gen heeft ze het religieuze kleed afgelegd. Don Bosco werd gevraagd om 
haar te ontslaan van de geloften. Nog voor de toestemming er was, is ze 
naar Turijn vertrokken. In die stad werd ze in Cottolengo aanvaard, waar ze 
maar drie dagen bleef. Ze ging zelf weg, zo zei ze, omdat ze het er niet kon 
uithouden. 

4  Nu vraagt ze om opnieuw in te treden. Don Bosco heeft me opgedragen 
om kapittel10 te houden en wat daar beslist wordt zal gebeuren. Ik vrees er 
echter voor dat het antwoord negatief zal zijn. 

5  Ook Bacchialoni zou willen terugkomen onder de mantel van Maria 
Hulp, maar... er zijn maren! Ook zuster Canale heeft het religieuze kleed 
afgelegd.11 

6  Ander slecht nieuws is er goddank niet. Bid de Heer dat Hij ons allen de 

heilige volharding geeft. Uittredingen zijn er nu genoeg geweest! Arm >huis 

van Maria=12 als dat zo zou doorgaan! In enkele jaren zou het leeg zijn. Zeg 
dus aan Jezus in Amerika dat Hij ons alle nodige deugden geeft om goede 
religieuzen te zijn, in het bijzonder de nederigheid en de gehoorzaamheid. 
Dat Hij met ons doet wat Hij wil, maar niet toelaat dat een zuster, vooral een 

geprofeste, het religieuze kleed aflegt en het >huis van Maria= verlaat. 
7  Dezelfde dag dat zuster Cassini gestorven is, zijn zuster Rosalia, zuster 

Giustina en zuster Orsola van Caramagna naar Bordighera vertrokken. Deze 
laatste is de overste.13 Ze zijn gelukkig dat ze een apostolaatsveld hebben 
waar ze veel goed kunnen doen! Vanaf de eerste dag hadden ze veel leer-
lingen. De mensen zijn blij dat de zusters er zijn en zij zien hen echt graag. 
In Alassio is het huis nog niet klaar en dus gaan de zusters er nog niet naar-
toe. Ik denk dat tegen einde mei alles in orde zal zijn. 

8  Zuster Elisa (overste) en zuster Enrichetta gingen daarentegen beiden 
naar Turijn om te studeren. Na de examens hoop ik dat zuster Enrichetta 

                                                
9 De geestelijke directeur van het huis te Mornese was op dat ogenblik don 

Giacomo Costamagna. Met zijn uitbundig en energiek temperament toonde hij zich 
veeleisend bij de vorming van de zusters. Hij verbleef te Mornese van 6 oktober 
1874 tot 25 oktober 1877. Toen vertrok hij voor enkele jaren naar Argentinië. 
Daarna begon hij een salesiaans werk in Chili. In 1894 werd hij benoemd tot 
apostolisch vicaris van Méndez en Gualaquiza in Ecuador. Met ontroering zou hij 
steeds blijven terugdenken aan Αhet heilige huis van Mornese≅ (zie COSTAMAGNA 
Giacomo, Conferenze alle Figlie di Don Bosco, Tip. Salesiana, Valparaiso 1900, p. 
259-262). 

10 Zo werd de algemene raad genoemd die het beleid en de animatie van het 
Instituut verzorgde. Zij waren de naaste medewerksters van de algemene overste. 

11 Caterina Canale was novice geworden op 13 december 1874. 
12 Het eerste huis van de ZDB wordt hier het >huis van Maria= genoemd. 
13 Bordighera is het huidige Vallecrosia en ligt aan de kust van Ligurië. Het huis 

werd geopend op 10 februari 1876 met als zending een zondagsoratorio en een 
gratis lagere school. De overste was zuster Orsola Camisassa. Zuster Rosalia 
Pestarino gaf les en de novice zuster Agostina [Giustina] Calcagno deed het 
huishouden (zie Cron. II, p.168-169). 
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 naar Mornese terugkeert. Zuster Caterina Daghero en zuster David gaan er 
om les te geven, zuster Carlotta om te koken, zuster Adele Ayra om de kledij 
van de zusters te verstellen, zuster Luiga uit Lu (Monferrato) om toezicht te 
houden op de wasvrouwen.14 Ondertussen is zuster Mina15 bij de internen 
aangekomen in de plaats van zuster Enrichetta. Ze is echt goed en altijd 
opgeruimd en tevreden een dochter van Maria te zijn. Cagliero en Turco zijn 
ook rustig en tevreden.16 Er zijn dus vijfentwintig postulanten, en we hopen 
dat ze zo goed als allemaal zullen slagen. 

9  Nu ik u nieuws gegeven heb over het huis, geef ik u de namen door van 
degenen die spoedig naar Amerika zouden willen vertrekken: ik zou er al 
willen zijn, moeder vicaria, moeder econome, zuster Mina, zuster Maria Bel-
letti, zuster Giuseppina, zuster Giovanna, zuster Emilia (echt waar), zus-
ter...17 Mocht ik iedereen noemen die er heen zou willen gaan, dan zou ik 
bezig blijven. Maak voor ons dus maar vlug een plaatsje klaar. Kom ons 
daarna halen, want alleen kunnen we er niet geraken. Als we alleen zijn dan 
zou het kunnen gebeuren dat een zeemonster zich van ons bedient om zijn 
honger te stillen. Denk erom dat we u verwachten voor de retraite. Stel ons 
niet teleur. Tijdens deze dagen is don Ghivarello18 hier als buitengewoon 
biechtvader, maar deze zomer is het echt nodig dat onze oude vader provin-
ciaal komt. 

10  Ik vergat u te zeggen dat zuster Maddalena Martini het dorpsschooltje 

                                                
14 Het huis in Turijn werd geopend op 29 maart 1876. Elisa Roncallo, Enrichetta 

Sorbone en Caterina Daghero zullen in het Instituut belangrijke taken vervullen: de 
eerste wordt algemeen raadslid en organisatrice van de oratorio=s en de eerste 
jeugdverenigingen; de tweede wordt novicemeesteres van 1881 tot 1892 en alge-
mene vicaria gedurende ongeveer zestig jaar; de derde volgde Maria Mazzarello 
op aan het hoofd van het Instituut. De andere zusters van de gemeenschap waren 
Carlotta Pestarino en drie novicen: Adele David, Adele Ayra en Luigia Rubassa. 

15 Domenica Mina was novice. 
16 Het gaat over de novicen Clotilde Turco (zie Br. 4,9) en Maria Cagliero, de 

zus van de salesiaan don Giuseppe Cagliero. 
17 De vicaria was Petronilla Mazzarello, de econome Giovanna Ferrettino. 

Daarna volgen de namen van de zusters Domenica Mina, Maria Belletti, Giuseppina 
Pacotto, Giovanna Borgna en Emilia Mosca. Wat cursief werd afgedrukt was in de 
oorspronkelijke tekst door de schrijfster onderstreept. 

18 De salesiaan don Carlo Ghivarello was de buitengewone biechtvader van de 
gemeenschap. Dat hield in dat hij enkele keren per jaar naar Mornese ging [om de 
zusters de kans te geven zich uit te spreken bij een andere dan de gewone 
biechtvader]. 
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 openhoudt.19 Ze is goed en ze is er dankbaar voor dat de Heer haar tot het 
religieuze leven geroepen heeft. Ook zij verlangt ernaar naar Amerika te 
vertrekken. 

11  In het algemeen zijn ze allemaal goed, blij en rustig. Eén zorg kwelt ons 
een beetje: de heer directeur deed aanvraag om naar Amerika te gaan. Nu 
hij de gang van zaken in huis kent en alle zusters goed kent, komt het wat 
hard aan dat er weer een andere directeur moet komen. Toon ons dat u in 
deze omstandigheden onze vader bent en sta hem niet toe te vertrekken. 
Het is waar dat we het niet waard zijn zo'n goede directeur te hebben, maar 
heb medelijden met ons arme stakkers en neem hem niet van ons af. Wil zo 
goed zijn af en toe aan uw arme dochters te denken. Beveel hen warm aan 
bij Jezus en Maria zodat die van hen echte minnaars van God maken. 

12  Wie weet of u temidden van zoveel werk nog aan Mornese denkt? We 
hopen van wel. Zorg voor uw gezondheid, verspil ze niet nodeloos, denk 
erom dat u vader bent van vele dochters die vol verlangen op u wachten. We 
vragen elke dag aan de goede Jezus dat Hij u nog lange jaren bewaart, u 
kracht en heiligheid geeft om vele zielen naar Jezus te leiden. Ten slotte 
bidden we dat Hij u spoedig terugbrengt, want het lijken ons wel duizend jaar 
dat we u niet meer gezien hebben. 

13  Elk van de zusters zou nog veel willen vertellen, maar om u niet zoveel 
tijd te doen verliezen met lezen stop ik en vraag uw bijzondere zegen voor 
ieder van ons. Ik beveel mij nog eens in het bijzonder in uw gebeden aan. Ik 
verzeker u dat ik ze erg nodig heb nu het aantal zusters elke dag toeneemt. 

14  Zegen mij dus en weet mij 
 

 uw nederige dochter in J.[ezus] C.[hristus], 
 zuster Maria Mazzarello. 

 
14.  Todas las muchachas quieren venir con usted en Buenos Aires [Alle 

meisjes willen met u meegaan naar Buenos Aires].20 De brief die u schreef 
hebben we ontvangen. Als u tijd hebt schrijf ons nog eens. We zijn er echt 
blij mee. 

                                                
19 In Mornese gaven een ZDB en een SDB reeds verschillende jaren les in de 

dorpsschooltjes. In het dorpsschooltje voor de meisjes was Angela Maccagno de 
eerste onderwijzeres. Aan de jongens gaf dhr. Bodrato les. Later waren ook de SDB 
en de ZDB in de dorpsschooltjes ingeschakeld. Bij de meisjes was dat eerst zuster 
Rosalia Pestarino. Later werd zij opgevolgd door zuster Maddalena Martini. Zij was 
een begaafde vrouw op het pedagogische en didactische vlak. Op 16 juli 1875 was 
ze op 26-jarige leeftijd naar Mornese gekomen. In 1877 werd zij als overste 
benoemd te Biella en in 1879 vertrok zij naar Argentinië waar zij de eerste 
visitatrice van de huizen in Amerika werd. 

20 De cursief gedrukte tekst was in het Spaans geschreven. In Mornese 
studeerden de zusters deze taal om zich op die manier voor te bereiden op het 
vertrek naar de missies. Ook Maria Mazzarello begon het te leren. Dat kunnen we 
afleiden uit de brief die zij in december 1878 stuurde naar de eerste Amerikaanse 
novice, Laura Rodriguez. Daarin lezen we ΑUw briefje heb ik begrepen, ook al is het 
in het Spaans geschreven≅ (Br. 18,1). 
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6. Aan de algemeen directeur  
 don Giovanni Cagliero 

Ze vertelt van het huis en het Instituut. Ze beschrijft het verblijf van een vreemd meisje 
te Mornese. 

 Mornese, 8 juli 1876.1 
 Leve Jezus! 

 
Zeereerwaarde en goede Vader, 
 

1  Als u zich goed herinnert, hebben we u bij uw vertrek gezegd: de 
bezigheden in Amerika zullen u zeker de arme dochters van Maria Hulp 
doen vergeten. En het lijkt erop dat we goed geraden hebben want u beant-
woordt onze brieven nooit; en we hebben er al verschillende geschreven! Als 
u eens wist hoe we ernaar verlangen iets van u te vernemen, dan zou u ons 
zeker niet zo veel doen zuchten. 

2  Ik weet niet hoe, maar we hebben vernomen dat u, eerwaarde, ziek 
geweest bent. Dat te horen deed ons werkelijk leed. We hopen echter dat u 
nu weer hersteld bent. 

3  Wees toch zo goed ons tenminste één keer te schrijven. Gunt u ons 
deze troost? We hopen het. 

4  Ik moet u weer een overlijden meedelen! Het spijt me, maar wat kan ik 
eraan doen? De Heer wil het Vaderhuis vullen. Op 13 april (Witte Donder-
dag) om 6.30 uur 's avonds stierf de lieve moeder meesteres2. Ze sprak bij-
na tot het laatste ogenblik en ze zei stervend: Fiat voluntas tua [uw wil ge-
schiede]. De berusting die ze tijdens haar drie maanden ziekte steeds be-
toonde, heeft ons allen gesticht. 

5  Uittredingen waren er goddank niet, buiten deze die we u al geschreven 
hebben. Er gebeurden echter zo'n eigenaardige en opzienbarende dingen 
dat wij op z'n minst veertien dagen nodig zouden hebben om dat allemaal te 
vertellen. Het is dus onmogelijk u dat te schrijven.  

                                                
1 Ook deze brief werd door zuster Emilia Mosca geschreven. 
2 Zuster Maria Grosso (zie Br. 5, 1). 
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 U zou het moeten meegemaakt hebben...3  

6  Genoeg hierover. Zo goed als mogelijk zal ik proberen er wat over te 
schrijven. We hebben extases meegemaakt, verrukkingen, openbaringen 
van geheimen die verborgen waren in het diepst van het hart van enkelen - 
echte gewetenszaken, weet u? Dat alles door toedoen van een Romeins 
meisje, door don Bosco gestuurd om haar uit de klauwen van de leeuwen te 
halen. Ik vertel u niet wat ze vanaf het begin deed, het volstaat te weten dat 
ze werd weggestuurd omdat ze veel te kwaadaardig was. Gedurende heel 
de maand mei heeft ze zich van harte aan Onze-Lieve-Vrouw aanbevolen 
zodat ze de genade bekwam terug te keren na slechts een dag afwezigheid 
(hoe dat gekomen is zal ik u later vertellen bij uw terugkeer). Toen begon ze 
te vertellen van een klein meisje dat zij alleen kon zien en dat haar zo goed 
als voortdurend aan haar zijde stond. In het begin dacht men dat ze gek 
was. Vervolgens werd ze erg ziek en dan werd ze plots door Onze-Lieve-
Vrouw genezen (dat zei ze toch).  

7  Na dat mirakel begon ze geheime zaken aan het licht te brengen. En 
men kan niet ontkennen dat ze veel goed deed aan heel wat zielen in dit 
huis. Vervolgens begonnen de extases en het algehele vasten van enkele 
dagen lang. Tijdens die dagen werd ze door het kleine meisje met hemels 
voedsel gevoed. Ze zei dat ze Onze-Lieve-Vrouw zag en verschillende keren 
deed ze ons allemaal knielen (ook de directeur) om haar zegen te ontvan-
gen. Van al die dingen gaf ze zulke sterke bewijzen dat iedereen erin ge-
loofde. Ook don Bosco hechtte er geloof aan. Maar dan veranderde het to-
neel en we merkten dat ze van de duivel bezeten was. We zagen geen an-
dere uitweg dan haar, op bevel van don Bosco, naar Rome te sturen om 
daar enkele mirakels te doen.4 Kom vlug en dan vertellen we u alle details 
van deze komedie. Nu is het zo voldoende. 

8  Ander nieuws is er niet. Op 24 mei waren er inkledingen. Dat schreef ik 
u reeds. Zuster Teresa Laurantoni is helemaal genezen. Nu hebben we zus-
ter Mina met een longziekte. U hoeft er zich niet over te verwonderen. Ze 
vertelde zelf dat ze al drie jaar aan die ziekte lijdt. Zeker: toen ze in de sterke 
lucht van Mornese terechtkwam verergerde het. Ik zond haar naar Turijn. 
Vandaar werd ze door don Bosco naar Pedemonte gestuurd waar de moe-
der van zuster Elisa woont. Ze blijft gekleed als zuster en berust

                                                
3 Het gaat over Agostina Simbeni. Als postulante was ze enkele maanden 

voordien in het Instituut ingetreden. De Cronistoria preciseert dat het meisje door don 
Bosco werd aanbevolen Αals een invloedrijke vrouw aan wie men niet neen kon 
zeggen≅. Men dacht dat ze de dochter was van een politicus die naar Siberië was 
gedeporteerd. Zij was van Romeinse afkomst maar leefde in een Instituut voor armen 
in Turijn (zie Cron. II, p. 188-192). Ze leek verstandig en had een grote begaafdheid 
in het Αomgaan met geestelijke zaken≅. Zonder twijfel betreft het hier een 
geesteszieke vrouw. De vrouw maakte grote indruk op de gemeenschap en slaagde 
er bovendien in om de salesiaanse directeur te bedriegen. Hier blijkt de evenwich-
tige manier waarop Maria Mazzarello deze zaak aanpakt en oplost. 

4 Deze uitdrukking verraadt de fijne zin voor humor van Maria Mazzarello en 
onderstreept ook haar onderscheidingsvermogen bij het beoordelen van mensen en 
situaties. 
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 helemaal in de wil van God.5 Ook zuster Maria Belletti is door dezelfde 
ziekte getroffen. De anderen zijn goddank gezond, zijn blij en voor zover ik 
dat kan weten zijn ze ook deugdzaam. 

9  Begin juni werd in Sestri Levante een huis geopend. Dat wil zeggen: 
eigenlijk geen huis, maar zeven zusters gaan er jongens en meisjes met een 
ernstige klierziekte bijstaan die daar komen baden.6 Bij die zusters is zuster 
Enrichetta en zuster Angiolina (van de secretaris); de andere vijf kent u niet.7 
In september keren ze terug naar het nest. 

10  En u? Wanneer komt u kijken naar het nest? We verwachten u binnen-
kort. Als u zou zien hoe het aantal van de dochters van M.[aria] H.[ulp] is 
toegenomen! Er zijn dertig post.[ulanten], ongeveer tien novicen, ongeveer 
zesendertig geprofesten en dertig internen. U kunt een mooi aantal uitkiezen 
om naar Amerika mee te nemen. Bijna allemaal verlangen ze erheen te 
gaan. Haast u dus, want we verwachten u werkelijk met heel ons hart. 

11  Luister nu naar wat ik u zeggen wil: bewaar voor mij een plaats in 
Amerika, maar echt, hé! Het is waar dat ik nergens goed voor ben, maar 
polenta kan ik klaarmaken. Daarbij, ik zal opletten dat men niet teveel zeep 
gebruikt in de was. En als u wilt zal ik ook een beetje leren koken. Kortom, ik 
zal al het mogelijke doen opdat ze tevreden zouden zijn en mij er naartoe 
zouden laten gaan. 

12  Om de zusters tevreden te stellen zou ik wel voor elk van hen een 
woordje moeten zeggen. Omdat dit onmogelijk is, laat ik u alles raden wat ze 
willen zeggen en beveel ik elk van hen in het bijzonder aan in uw gebeden. 
Alle zusters groeten u en verzekeren u dat ze Maria Hulp smeken uw in-
spanningen te zegenen en u nog lange jaren te bewaren. 

13  Wil echter in het bijzonder voor mij bidden. Ik gedenk u altijd, elke keer 
als ik naar de kerk ga. Gewaardig u ons uw zegen te zenden en weet me, 

 
 uw nederige dochter in Jezus, 

 zuster Maria M.[azzarello]. 
 

14  Ook de internen zouden u willen schrijven, maar deze keer kan het niet. 
Aanvaard hun goede wil en zegen hen. Ze schreven reeds verschillende 
keren, maar hebben net als wij nooit antwoord gekregen. 

                                                
5 De novice Domenica Mina leed aan tuberculose. Daarom werd ze eerst naar 

Turijn gestuurd. Daarna ging ze naar Ligurië bij de moeder van zuster Elisa Roncallo, 
mevrouw Nicoletta Noli, die weduwe was. Ze zal in Turijn sterven op 4 oktober 1876 
na haar religieuze geloften te hebben uitgesproken - zoals Maria Mazzarello in 
oktober aan don Cagliero zal schrijven (zie Br. 7, 3). 

6 De vakantiekolonie van Sestri Levante (Genua) werd beheerd door leken, 
Αheren die heel bekwaam waren en radicaal gekant tegen de godsdienst≅ (zie 
Cron. II, p. 225). Men ving er kinderen op die leden aan een hardnekkige vorm van 
tuberculose met ontsteking van de klieren. 

7 De zeven zusters voor Sestri Levante vertrokken op 5 juni en keerden op het 
einde van september naar Mornese terug. Enrichetta Sorbone was de leidster; 
Angela Cassulo had als meisje in het huishouden gewerkt bij de gemeentesecretaris 
van Mornese, Antonio Traverso. 
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15  Ik geef er de voorkeur aan het briefje voor mevr. Borgna hierbij te 
steken. Vraag haar meteen iets te willen betalen. Ze heeft drie dochters die 
niets hebben. De kleinste is nog geen acht jaar en is dus tot niets in staat. 
Ze zou toch ten minste voor dat kind moeten betalen8. 

16  Hier is het warm. Als u ons wat koelte kon opsturen, dan zouden wij u 
wat warmte sturen!? U moet de vingers warm blazen terwijl wij ons koelte 
toewuiven. Zo gaat het in de wereld! Men zoekt altijd wat men niet heeft, 
maar in het paradijs zal dat niet meer zo zijn, hé? O, wat een genoegen. 
Laten we erheen gaan. Daar zullen we werkelijk van Jezus houden! ... 

                                                
8 Mevr. Antonia Fassio Borgna verbleef te Buenos Aires en had drie kinderen in 

het Collegio van Mornese. Giovanna was novice en de twee anderen, Emilia en 
Giacinta, waren bij de internen. De eerste twee werden ZDB en vertrokken naar de 
missies. De jongste, Giacinta, werd door Maria Mazzarello met buitengewone zorg 
omringd (zie Br. 28, 8). Op 18 maart 1893 stierf ze in Mongardino ten gevolge van 
een pijnlijke ziekte aan de ruggengraat die haar had verlamd (zie MOSCA Emilia, 
Appunti di cronaca 1893, in AGFMA). 
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7. Aan de algemeen directeur  
 don Giovanni Cagliero 

Ze dankt voor de ontvangen brief en geeft nieuws omtrent het huis te Mornese en over 
de nieuwe stichtingen. 

 Mornese, oktober 1876. 
 Leve Jezus! 

 Leve Maria en leve de H. Jozef! 
 
Zeereerwaarde Heer Theoloog en onze goede Vader, 
 

1  Met de hulp van anderen zet ook ik mij aan het krabbelen1. Gisteren heb 
ik eindelijk uw briefje ontvangen. Ik vind het zo jammer te vernemen dat u 
van dit huis zo weinig nieuws wist. Ik heb u nochtans verschillende keren 
geschreven en u geïnformeerd over alles wat er na uw vertrek gebeurde: 
over de inkledingen en de professies en ook over de bijzondere dingen die 
er daarnaast nog gebeurd zijn. Maar als het me enerzijds spijt, anderzijds 
troost het me ook omdat ik zie dat u nog zorg draagt voor uw arme dochters. 
Ik geloofde immers bijna dat u door zoveel bezigheden en verwikkelingen 
nog nauwelijks aan ons dacht. Uw lang stilzwijgen tegenover ons leek me 
dat duidelijk te bevestigen. Nu merk ik dat het een vergissing was en ik ben 
zeer tevreden. 

2  Ik denk dat het goed is u eerst te zeggen dat er tot nu bij allen steeds 
vrede heerste, blijheid en de goede wil om heilig te worden. Ik dank God er 
voor. Om u de waarheid te zeggen: ik ben tegelijk verwonderd en verward 
als ik naar al die dochters kijk die steeds gelukkig en rustig zijn. Daaraan ziet 
u dat onze Lieve Moeder Maria Hulp ons ondanks mijn grote onwaardigheid, 
echt grote gunsten bewijst. Wees zo goed altijd te bidden opdat deze geest 
onder ons behouden mag blijven en steeds mag groeien; en ook opdat de 
deugden die men ziet opbloeien steeds meer innerlijk dan uiterlijk mogen 
zijn. 

3  We hebben nu zes huizen geopend: Mornese, Borgo S.[an] M.[artino]2, 

                                                
1 Dit is de eerste brief die Maria Mazzarello eigenhandig schrijft. Op het einde 

voegen zuster Emilia Mosca en don Giacomo Costamagna er hun wensen en wat 
nieuws aan toe (zie Cron. II, p. 232-234). 

2 Na Mornese was dit het eerste huis dat geopend werd, nl. op 8 oktober 1874. 
Don Bosco zelf wilde de zusters om te koken en te zorgen voor het linnen van het 
salesiaanse college S. Carlo. Tegelijkertijd vroeg hij hun om de meisjes de catechis-
mus te leren en een naaiplaats en zondagsoratorio te openen. 
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 Bordighera, Turijn, Biella3, Alassio4 en binnen een maand of twee zal er nog 
één geopend worden in Lanzo en een ander in Mathi. Ik vergat nog het huis 
dat we hebben in het paradijs. Dat staat altijd open. De Directeur ervan 
houdt geen rekening met de oversten en ook niet met het kapittel. Hij neemt 
wie Hij wil en Hij heeft er al zeven. Na moeder m.[eesteres] nam hij zuster 
Luigia Giordano en zuster Mina. De eerste stierf op 16 augustus aan tyfus 
na zeven dagen ziekte. De tweede ging naar Turijn om te studeren en ook 
om te zien of de lucht ginds haar gezondheid goed zou doen. Op vier okto-
ber, een dag of twee na het uitspreken van haar geloften, stierf ze echter 
aan tuberculose. 

4  Wij zijn hier met ongeveer zestig zusters en postulanten. Hoeveel 
internen we zullen hebben, kan ik u nog niet zeggen omdat de meesten nog 
niet terug zijn uit de vakantie. Vorig jaar waren er negenentwintig. Hopelijk 
stijgt hun getal dit jaar. Maar het gaat langzaam ten gevolge van de afstand 
naar het spoor.5 

5  Moeder v.[icaria], zuster Petronilla, oefent voor het ogenblik de taak van 
moeder meesteres uit. Haar taak als vicaria bezorgde haar immers maar 
weinig werk. Daarom hebben we [zuster Pacotto] als overste naar Alassio 
[gestuurd]. Ze doet het echt goed.6 De gemeenschap is tevreden over haar. 
In het kapittel hebben we wel een assistente meer opgenomen. De eerste is 
nog altijd zuster Emilia en de tweede zuster Enrichetta.7 Als we later ge-
schikte mensen zullen hebben, zullen we alles in orde brengen. 

6  In [Borgo] S.[an] Martino zijn ze met twaalf. De overste is zuster Orsola 
Camisassa van Caramagna, de keukenzuster van het college is zuster An-
gelina (vroeger dienstmeisje bij de secretaris Traverso)8 en men is tevreden 
over haar. In Bordighera zijn ze met zijn drieën: zuster Rosalia is overste,

                                                
3 Dit huis werd op 7 oktober 1876 geopend op vraag van Mgr. Basilio Leto. Hij 

had aan don Bosco om Αzijn≅ zusters gevraagd. De overste van de gemeenschap 
was zuster Felicita, de zus van Maria Mazzarello. Zij deden er de keuken en de was 
van het bisschoppelijke seminarie. Voor de eerste keer werkten de zusters buiten een 
salesiaans huis met een officiële overeenkomst. 

4 Alassio werd door de zusters geopend op 12 oktober 1876. Het huis was 
afhankelijk van het salesiaanse college. De zusters kregen vaak het bezoek van don 
Bosco. Hij was er altijd attent op om de zusters te steunen en te bemoedigen in hun 
lastig werk. Op de achtergrond droegen zij op aanzienlijke wijze bij tot de goede 
gang van zaken in het college. 

5 In werkelijkheid groeide het aantal internen niet aan. Zolang de zusters te 
Mornese woonden waren er nooit meer dan dertig. 

6 Giuseppina Pacotto werd tijdelijk benoemd voor de vorming van de postulan-
ten en de novicen nadat Maria Grosso overleden was. Zij werd opgevolgd door 
Petronilla Mazzarello. Met een onderbreking van enkele maanden zou deze laatste 
die taak op zich nemen tot aan de dood van Maria Mazzarello. 

7 De titel Αassistente≅ werd ontleend aan de constituties van de Zusters van de 
H. Anna van de Voorzienigheid. De tekst van de eerste officiële constituties van de 
ZDB werd voor een groot deel van hen overgenomen. Emilia Mosca was 
verantwoordelijk voor de scholen en Enrichetta Sorbone voor de internen (zie Cron. II, 
p. 234). 

8 Zie Br. 6, 9; zuster Angela Cassulo. 
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 zuster Anna Oberti en zuster Giustina keukenzuster.9 Ze doen er heel veel 
goed. We hebben een postulante die daar vandaan komt.10 De dochter van 
hun huisbaas kwam naar hier voor de retraite. Ons Instituut stond haar aan 
en het is goed mogelijk dat ze bij ons komt.11 In Turijn zijn ze met zeventien, 
onder hen ook zuster Laurantoni. De overste is nog steeds zuster Elisa. 
Maar ocharme! De goede Jezus heeft haar misschien nodig om het huis van 
hierboven te leiden. Ik vrees ervoor dat het best is haar te laten gaan en ons 
te verzoenen met Zijn Wil. Ook zij is getroffen door de ziekte van de ande-
ren: tering.12 

7  In Biella zijn ze met zeven; de overste is mijn zus Felicita.13 In Alassio 
zijn ze ook met zeven; zuster Giuseppina Pacotto is er overste. Naar Lanzo 
gaan waarschijnlijk zuster Angiolina Deambrogio en een zekere zuster 
Margherita Sacco van Caramagna.14 

8  Zuster Tamietti zal als overste naar Mathi15 gaan met zuster Vincenza 
Razzetti als leerkracht in de kleuterschool. Een zekere Maritano van Cumia-
na die in de maand april is teruggekeerd, zal haar helpen.16 Zus-

                                                
9 De overste was Rosalia Pestarino en de zusters waren Anna Oberti en Agostina 

(Giustina) Calcagno. Hun belangrijkste werken waren de school en het zondags-
oratorio. 

10 Het gaat om Vitalina Aprosio, afkomstig van Bordighera-Torrione. Ze treedt in 
bij de ZDB op 21 augustus 1876 en wordt novice te Mornese op 15 april 1877. Na 
een jaar moet ze om gezondheidsredenen naar haar familie terugkeren. Ze sterft er 
op 14 juli 1879. 

11 Het gaat om Letizia, de dochter van Francesco Lavagnino van wie de zusters 
het huis en een kleine plaats voor de scholen huurden (zie Cron. II, p. 171). Letizia zal 
ZDB worden op 24 augustus 1884. 

12 De gemeenschap van Turijn was de grootste na Mornese. In het huis verbleven 
de assistenten en de leerkrachten van het oratorio en de school, en ook een groep 
zusters en novicen die nog studeerden. De overste was Elisa Roncallo. Ze werd ernstig 
ziek, maar niet door tuberculose zoals Maria Mazzarello vreesde (zie MAINETTI 
Giuseppina, Madre Elisa Roncallo fra le prime discepole di S. Giovanni Bosco, Scuola 
Tip. privata FMA, Turijn 1946, p. 81-82). 

13 Felicita Mazzarello was evenals Maria Mazzarello lid geweest van de 
Dochters van de Onbevlekte. Zij was ook één van de eerste ZDB die op 5 augustus 
1872 hun religieuze geloften uitspraken. Zij was twee jaar novicemeesteres te 
Mornese. In 1874 werd ze overste in Borgo San Martino, daarna in Biella en in 1880 
in Sicilië. Ze stierf te Mathi (Turijn) op 1 augustus 1886. 

14 Don Bosco wilde de komst van de zusters niet uitstellen  wegens de dringende 
nood in het salesiaanse college/internaat (zie Cron. II, p. 238). Omdat hun huis echter 
nog niet klaar was, woonden de twee zusters tijdelijk bij een weldoenster. Een jaar 
later, op 1 september 1877, werd een echte gemeenschap opgericht met zes zusters 
en twee novicen. Angela Deambrogio werd de eerste overste te Lanzo. 

15 In werkelijkheid werd het huis pas geopend in 1885. Men ving er nood-
lijdende moeders van salesianen op die alleen waren komen te staan (zie Cron. V, p. 
74-75).  

16 Het betreft Teresa Maritano over wie Maria Mazzarello schrijft in Br. 48. 
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 ter Maria Belletti bereidt zich voor om naar de hemel te vertrekken. Mis-
schien is ze al vertrokken als u mijn brief ontvangt. Er waren twee retraites: 
voor de dames kwam Mgr. Scotton17 en de broer van don Savio18. Jammer 
dat ze zo weinig talrijk waren. Voor ons kwam alleen de theoloog Belasio19. 
Er waren zeventien inkledingen, vijftien professies en geen enkele uittreding. 
Hopelijk zullen die nooit meer plaatsvinden. De zusters die naar Sestri ge-
gaan waren zijn teruggekeerd zonder schade te hebben geleden, noch naar 
lichaam, noch naar ziel. Iedereen was tevreden over hen.20 

9  Zuster David heeft de raad van don Bosco opgevolgd en is [naar huis] 
gegaan.21 Ze verkreeg van Onze-Lieve-Vrouw de genezing en kwam terug 
bij ons. Nu is ze hier te Mornese. Fysiek is ze gezond en geestelijk lijkt het 
me ook goed te gaan. 

10  Denkt u er af en toe aan te bidden voor uw dochters in Mornese? Vooral 
voor mij want ik heb er meer nood aan dan alle anderen. Ik ga u niet al mijn 
kwaad vertellen omdat dit meer dan dit blad papier zou vergen... Bid wat tot 
de Heer dat Hij mij voor één keer laat zijn zoals ik zou willen zijn... Ook wij 
bidden steeds voor u dat de Heer u zegent en u spoedig weer tot bij ons 
brengt! O, als u eens wist hoe we daarnaar verlangen! Groter verlangen be-
staat niet. Er gaat geen dag voorbij zonder dat men hoort zeggen: Wanneer 
komt don Cagliero? O, mocht hij maar vlug komen... en andere gelijkaardige 
uitroepen. Kom dus vlug om ons vurig verlangen te stillen. 

11  Er zijn veel zusters die u vragen hun een plaats te bewaren in één van 
de twee nesten die klaargemaakt zijn. Onder de velen zijn zuster Maddalena 
                                                

17 Andrea Scotton was afkomstig van Bassano del Grappa (Vicenza). Hij werd 
er geboren op 2 maart 1838. In 1860 werd hij tot priester gewijd. Eerst gaf hij 
godsdienstles aan het gymnasium van Vicenza; daarna wijdde hij zich aan de 
verkondiging. In 1881 werd hij tot deken benoemd in Breganze (Vicenza) waar hij 
op 27 november 1915 stierf. 

18 Don Ascanio Savio was de broer van de salesiaan don Angelo. De retraites 
voor juffrouwen en dames werden reeds ingericht vanaf 1872 en steeds door don 
Bosco gestimuleerd en gesteund. Hij wist hoeveel goed er op deze retraites 
gebeurde. Zuster Emilia Mosca herinnert zich dat hij eens gezegd had: ΑAls het 
Instituut van de Dochters van Maria Hulp nog niet gesticht was met andere doel-
einden, dan zou ik het stichten om retraites voor dames in te richten≅ (Cron. II, p. 
102). 

19 Antonio Maria Belasio werd geboren in Sartirana (Pavia) op 20 maart 1813. 
Hij overleed in 1888 te Piacenza. Hij was schrijver en een bekend predikant. Hij had 
zich helemaal toegelegd op de missiepreken in de parochies en had zeer goede 
contacten met don Bosco. 

20 De Cronistoria verwijst naar de bijval die het werk van de zusters kende bij 
de beheerders van de badkolonie. De zusters deden er veel goed aan arme 
kinderen van wie enkelen moreel verwaarloosd waren (zie Cron. II, p. 212 en 225; 
ook Cron. II p. 408 waar de brief van don Costamagna aan don Bosco werd 
overgenomen. Die brief werd op 2 juli 1876 vanuit Mornese geschreven). 

21 Waarschijnlijk per vergissing schreef Maria Mazzarello niet waar zuster 
Adele heen ging. We hebben dat geïnterpreteerd als Αnaar huis≅. De novice was 
immers naar haar familie teruggekeerd om te herstellen. Voordien was ze in het 
nieuwe huis te Turijn leerkracht geweest (zie Br. 5,8). Op 21 augustus 1876 keert ze 
naar Mornese terug. 
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 Martini, zuster Celestina, zuster Turco, zuster David, zuster Cagliero, enz. 
en ook een postulante die onderwijzeres is. Ze is maar enkele dagen hier 
maar ze lijkt van goede wil en ze is jong en sterk. We bereiden haar voor om 
naar Amerika te gaan.22 

12  Genoeg. Wees moedig en zorg voor uw gezondheid. Ik hoop dat u 
spoedig komt, hé! We verwachten u in januari. 

13  De heer directeur23 is gezond, maar korte tijd geleden voelde hij zich 
steeds wat ziek. Hij zou ons allemaal graag heilig zien en wij die daar nog 
ver van af staan ergeren hem en hij is ziek geworden. Daarmee geven wij 
hem echter nog geen toestemming om naar Amerika te gaan. De lucht ginds 
zou hem geen goed doen. U mag zich tenslotte herinneren dat u onze be-
schermer bent en als de heer directeur naar Amerika gaat, zult u naar Mor-
nese moeten komen. Momenteel is alles rustig omdat het personeel dat zal 
vertrekken al aangewezen is, maar we hebben heel wat angst uitgestaan. Hij 
studeerde Spaans. Dan ging hij naar Lanzo en kwam nooit meer terug. 

14  Genoeg. Nu willen we echt veel van onze goede Jezus beginnen te 
houden. U kunt ons helpen door Hem te smeken zijn liefde in ons hart te 
ontsteken. 

15  Aanvaard de groeten van de heer directeur, van heel de gemeenschap 
en in het bijzonder van mij. Verwaardig u om ieder afzonderlijk een zegen te 
sturen en zegen mij als laatste. Met eerbied kus ik uw hand en verblijf ik, 

  eerwaarde, 
 

 uw nederige dochter van Jezus en Maria, 
 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
22 Niettegenstaande gedane opzoekingen is men er niet in geslaagd de 

postulante van wie hier sprake is te identificeren. 
23 Don Costamagna wenste niets liever dan naar Amerika te kunnen vertrekken. 

Aan don Cagliero herhaalt hij dat in het Spaans op een extra bladzijde die hij 
toevoegt aan deze brief (zie Cron. II, p. 233-234). Uit de woorden van de 
salesiaanse directeur kunnen we afleiden dat de brief in de maand oktober werd 
geschreven. Hij begint de brief immers met de mededeling dat hij juist terug is van 
Alassio om de zusters te vergezellen naar hun nieuwe huis. Alassio werd geopend op 
12 oktober van dat jaar.  
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8. Aan de directeur van het huis te Mornese 
 don Giacomo Costamagna 

Met de kerstwensen drukt ze ook haar dankbaarheid uit voor de algehele toewijding 
van de directeur aan het welzijn van de gemeenschap. 

 [Mornese, december 1876.] 
 Leve het Kind Jezus! 

 
Mijn Eerwaarde en zeer beminde Vader,1 
 

1  In deze mooie dagen bieden allen u hun beste wensen aan en ik, die 
meer nog dan de anderen de goedheid van uw vaderhart ken en ervaar, ik 
zou u niets hoeven te zeggen? O ja, ook ik wil u enkele regels schrijven en u 
alles zeggen wat mijn arme hart voelt. Maar kijk, ik ben helemaal in de war. 
Met het beetje talent dat ik heb zou ik u veel willen zeggen, maar hoe zou ik 
u alles kunnen schrijven wat ik voel? 

2  Ik zou u willen zeggen dat ik weet hoeveel goed u doet voor mij en heel 
dit huis; ik zou u mijn dankbaarheid willen tonen; ik zou u vergiffenis willen 
vragen als ik niet heb beantwoord aan uw zorgen en als ik u heb teleurge-
steld in plaats van uw hart te troosten. Nu dit nieuwe jaar begint zou ik u 
willen beloven hieraan beter te beantwoorden. Maar ik weet niet hoe te zeg-
gen wat er in mij leeft.2 

                                                
1 In de vorige uitgaven van de Brieven werd don Giovanni Battista Lemoyne 

vermeld als de geadresseerde. Men nam aan dat de brief in december 1879 
geschreven werd (zie Br. 33, in Lettere 1980). Toch zijn er verschillende redenen die 
ons nu van mening doen wijzigen. Allereerst gebruikt Maria Mazzarello hier papier 
met de hoofding van het huis van Mornese. In 1879 was ze niet meer in Mornese 
maar in Nizza. Ten tweede schreef de salesiaanse archivaris op het origineel het 
jaartal 1876. Bovendien blijkt uit het onderzoek van de inhoud en de vertrouwelijke 
stijl die Maria Mazzarello gebruikt dat de lezer ervan don Costamagna moet zijn. In 
potlood stonden op de brief overigens enkele vraagtekens: ΑWie? Costamagna? 
Cagliero? Bosco?≅. Lemoyne wordt niet eens genoemd als mogelijke geadresseerde. 
We kunnen uitsluiten dat de brief gericht was aan don Cagliero of aan don Bosco. Er 
blijft dus nog de eerste hypothese van de archivaris over die schreef: Costamagna, 
anno 1876. 

2 Maria Mazzarello was gehoorzaam en bereidwillig tegenover de salesiaanse 
directeur. Toch durfde ze openhartig voor haar mening uitkomen als het om het 
welzijn van de gemeenschap ging. Het ging hier dan ook eerder over verschillende 
zienswijzen dan over het feit dat ze hem had >teleurgesteld=. Maccono, de biograaf 
van Maria Mazzarello, gaat hier ook op in (zie MACCONO Ferdinando, Santa Maria 
D. Mazzarello Confondatrice e prima superiora generale delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, Istituto FMA, Turijn 1960, I, p. 374-381; II, p. 280). 
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3  Ik wend mij tot het lieve Kind Jezus en ik zal Hem bidden dat Hij u, mijn 
goede vader, zegent en u alle genaden schenkt die uw vaderhart maar wen-
sen kan. Ik zal het Kind ook vragen dat Hij u beloont voor al het goede dat u 
mij doet en u de troost schenkt de vruchten van uw werk te zien. Hij moge u 
nog vele jaren bewaren en u gezondheid en sterkte geven voor het welzijn 
van deze gemeenschap. En na een lang leven moge Hij u belonen met een 
mooie kroon in het paradijs. 

4  Wees zo goed mij op bijzondere wijze aan het Kind Jezus aan te 
bevelen. U weet wat ik nodig heb, dus is het niet nodig dat ik dat herhaal. 
Het is mij genoeg u eraan te herinneren dat u veel moet bidden zodat ik het 
goede voorbeeld kan geven en uw heilige lessen in praktijk kan brengen. 
Aan de voeten van het Kind Jezus vraag ik uw zegen en kus eerbiedig uw 
hand  

  en weet ik mij, goede vader, 
 

uw nederige dochter in Jezus, 
zuster Maria Mazzarello. 
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9. Aan de algemeen directeur  
 don Giovanni Cagliero 

Ze geeft nieuws over de gemeenschap en de huizen die tijdens de maand december 
werden geopend. Ze drukt opnieuw haar verlangen uit om naar Amerika te gaan en 
vermeldt de namen van de zusters die bereid zijn om te vertrekken. 

 Mornese, 27 december 1876. 
 Leve Jezus en Maria! 

 
Eerwaarde Heer Theoloog en mijn goede Vader, 

 
1  Ik heb gewacht met schrijven om u te vertellen over de feesten rond 

Kerstmis. En eer ik u andere dingen schrijf, zal ik u dat vertellen zo goed als 
ik maar kan. 

2  Op het feest van de Onbevlekte moesten wij novicen het religieuze 
kleed geven, maar wij hebben het niet gedaan omdat de heer directeur naar 
Balangero1 was gegaan om de retraite te preken. Op de vooravond van 
Kerstmis, dat was een zondag, waren er elf inkledingen. In de middernacht-
mis deden vijf meisjes hun eerste communie en allen samen hebben we van 
harte tot het Kind Jezus ook gebeden voor onze beminde salesiaanse missi-
onarissen. We hebben Hem gevraagd hun inspanningen te zegenen en hun 
hart te troosten met de bekering van alle zielen in Amerika. In gezelschap 
van het Kindje Jezus werd de dag in h.[eilige] vreugde doorgebracht.2 Nu ik 
eraan denk, hebben ze het Kind ook in Amerika? Als het er niet is brengen 
wij het mee. 

3  Denk maar niet dat men slechts af en toe voor allen bidt. Ik kan u 
verzekeren dat ik niet één keer naar de Heer ga zonder voor u te bidden, o 
mijn goede vader. En zo zullen al de anderen dat ook doen. En herinnert u 
zich nog uw dochters uit Mornese? We geloofden echt dat u zou komen voor 
de kerstfeesten en dan zeiden ze ons dat... wie weet wanneer hij komt! Het 
wordt tijd dat u eens komt. Het is zolang geleden dat u wegging. Als u eens 
wist hoeveel zusters en postulanten er zijn die u niet kennen! Het is echt 
nodig dat u komt om hen te zien. Als u nog niet komt, wees dan tenminste 
zo goed ons vlug te roepen. Velen [van] ons verlangen er echt naar te gaan, 
maar vooral zeven zijn er al helemaal op voorbereid en dat zijn: zuster 

                                                
1 Een historische plaats, enkele kilometers van Lanzo Torinese vandaan. 
2 Voor de eerste zusters had Kerstmis in Mornese een bijzondere betekenis. De 

liturgische vieringen of Αde gezongen mis≅ zoals men toen zei, de voorbereiding van 
de kerststal door internen en zusters en het winterse landschap zorgden voor 
herinneringen die lang nazinderden. Ook de brieven van Maria Mazzarello die 
geschreven werden na de verplaatsing van de gemeenschap naar Nizza Monferrato, 
bevatten nostalgische verwijzingen naar die tijd. 
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 dalena Martini, zuster Emilia Borgna, zuster Adele David, zuster Celestina 
Riva, zuster Carmela van Ovada3, zuster Turco Clotilde en zuster Maria 
Mazzarello, ik4 dus. 

4  De heer directeur zegt altijd dat we nog veel te jong zijn, maar ik vind dat 
we al erg oud zijn.5 Ik heb al bijna geen tanden meer. Nog twee lange tan-
den heb ik en die jagen angst aan, weet u. En ik heb veel grijze haren. Ge-
lukkig dat de muts die bedekt!! Om mij bang te maken zeiden ze zelfs dat er 
in Amerika mensen zijn die christenen opeten. Maar daar ben ik niet bang 
voor want ik ben zo taai dat ze me zeker niet zullen opeten. Het is waar dat 
we nergens goed voor zijn, maar met de hulp van de Heer en met onze goe-
de wil hoop ik dat we erin zullen slagen toch iets te doen. Roep ons dus 
vlug. Als u ons schrijft wanneer we moeten vertrekken, maken we een mooi 
handwerk voor u om mee te nemen. Nog iets: het zal nodig zijn dat u ons het 
geld voor de reis stuurt, want we hebben echt niets.6 O! Wat een vreugde als 
de Heer ons werkelijk de genade schenkt ons naar Amerika te roepen!! Als 
we niets anders konden doen dan alleen maar één ziel winnen, zouden we 
voldoende hebben teruggekregen voor al onze offers. 

5  Nu is het tijd dat ik u bedank voor uw lieve brief. We hebben hem eind 
november ontvangen. Men kan zich niet indenken hoeveel plezier ons dat 
deed. Wij betreuren slechts dat u zo zelden schrijft. Meer nog, ik kan zeggen 
dat het de enige [brief] is die ik ontvangen heb. Ook don Bosco schrijft ons 
nooit een woord!7 Schrijft u ons af en toe en laat ons niet zo lang op uw brie-
ven wachten. 

6  Begin december hebben we een huis in Lanzo geopend. Er zijn twee 
zusters: zuster Angiolina Deambrogio uit Valenza en zuster Margherita Sac-
co uit Caramagna.8 Ongeveer gelijktijdig werd een huis geopend in Lu [Mon-

ferrato]9. D<<r zijn er drie: zuster Anna Tamietti is overste, zuster Teresina 
Mazzarello en zuster Adelina Ayra geven les aan jongens en meisjes. Het is 
                                                

3 Arata Carmela was afkomstig van Ovada (Alessandria). 
4 Wat in de originele brief werd onderstreept, werd hier cursief afgedrukt.  
5 De humoristische toon waarmee Maria Mazzarello schrijft is opvallend. Zelf 

was ze immers negenendertig jaar oud en don Costamagna negen jaar jonger. 
6De armoede in Mornese was werkelijk groot. Het gebeurde meer dan eens dat 

er op tafel brood ontbrak of dat het voedsel schaars en onvoldoende was voor de 
grote gemeenschap die er leefde. Het strenge leven werd er met blijheid onthaald. 
Tegelijkertijd was de overgave aan de Goddelijke Voorzienigheid kenmerkend voor 
de eerste gemeenschap. 

7 Don Bosco volgde persoonlijk het verloop van het Instituut. Dat kan men 
afleiden uit zijn veelvuldige bezoeken en uit zijn authentieke en genegen 
belangstelling voor de ondersteuning en de verspreiding van de beginnende 
congregatie. Toch heeft don Bosco er om organisatorische redenen voor gekozen zich 
officieel te laten vertegenwoordigen door een algemeen directeur. Dat verklaart ook 
dat Maria Mazzarello aan don Cagliero vraagt om vaker te schrijven. 

8 Zie Br. 7,7 (voetnoot 14). 
9 Op 8 oktober 1876 werd het huis geopend. Het echtpaar Giuseppe en Maria 

Rota had don Bosco om de zusters gevraagd. Ze wilden er een naaiplaats beginnen, 
een privé-school, een oratorio en een kleuterklas. Dit was het eerste huis dat zo'n 
opvoedend werk op zich nam. Het was het begin van het weldoende opvoedings-
werk dat de zusters in het vervolg ten bate van de kinderen zouden verrichten. 
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 eigenlijk geen tehuis, maar het lijkt erop. Ze leren ook werken en hebben 
veel te doen. Zo hebben we bijgevolg acht huizen, dit inbegrepen. Goddank 
gaat het tot nu overal goed. De heilige regel wordt onderhouden en uw 
raadgevingen ook: niet kwetsen en zich niet gekwetst voelen. De christelijke 
liefde heerst overal. Wil God de genade vragen dat wij steeds zo voortdoen 
en dat we vele deugden en vooral zijn H. Liefde mogen verwerven. 

7  Mijn zus10 is niet meer in Biella omdat ze het klimaat niet kon verdragen. 
Ze keerde terug naar [Borgo] S.[an] Martino en zuster Orsola die overste 
was in [Borgo] S.[an] Martino ging [naar Biella]. 

8  We hebben veel postulanten. Meer nog: ze voeren bekende komedies 
op [het podium] op! Eén van hen is onderwijzeres en speelt de rol van harle-
kijn op het toneel en ze brengt ons allemaal aan het lachen.11 Er is nog een 
andere onderwijzeres, maar ze is een ziekelijk mens, bijna zonder [...]12. 

9  Ik moet u weer een ander overlijden melden. Op 11 november, feest van 
de H. Martinus, stierf na een lange ziekte zuster Maria Belletti; ze had ons 
allen gesticht door haar geduld en haar berusting. Nu zijn er geen zieken 
meer. Wie weet wie de eerste zal zijn om naar het huis in het paradijs te 
gaan? Zal ik het zijn? Wat zou ik gelukkig zijn, mocht dat zo zijn! Maar het is 
nog te vroeg voor mij. Ik wil de weg niet verliezen zoals toen ik naar Mortara 
ging.13 Ik wil dadelijk binnengaan in dat verrukkelijke huis. Bid er echt wat 
voor dat ik het waardig word, stervend aan mezelf en aan mijn eigenliefde 
die in grote mate aanwezig is en mij doet struikelen en vallen als een dronk-
aard.14 Bid ook voor alle zusters. Ze bevelen zich allen in uw gebed aan. 

                                                
10 Felicita Mazzarello was bij de eerste ZDB en de eerste novicemeesteres van 

het Instituut.  
11 In het preventief systeem van don Bosco heeft het toneel een onvervangbare 

functie. Het is een kenmerkende keuze in zijn pedagogie en de uitdrukking van de 
salesiaanse vreugde. Door het toneel zorgt men voor ontspanning, onderricht en 
opvoeding. Dat verklaart de waarde die er ook in het huis te Mornese aan gehecht 
werd. In het lesprogramma van het Collegio was Αvoordracht≅ een onderdeel van 
de gemeenschappelijke vakken voor alle meisjes (zie Programma. Casa di Maria 
Ausiliatrice per educazione femminile in Mornese, Tip. dell= Oratorio di S. Francesco di 
Sales, Turijn 1873, p. 1). 

12 In de originele brief staat hier een woord dat onleesbaar is. In de vorige 
uitgave had men het woord ingevuld als Αvroomheid≅ (zie Br. 7,8 in Lettere 1980). 

13 Maria Mazzarello zinspeelt hier op wat haar overkwam toen ze terugkeerde 
van Borgo San Martino nadat ze met Angela Simbeni naar don Bosco gegaan was 
(zie Br. 6, 6-7). Op haar terugweg nam ze de verkeerde trein en pas na een tijdje 
realiseerde ze zich dat ze in de verkeerde richting reed. Ze stapte af in Mortara 
(Pavia) toen het al donker was. Omdat ze geen geld meer had om haar reis voort te 
zetten vroeg ze onderdak bij de pastoor. Die vertrouwde haar echter niet en stuurde 
haar naar het opvanghuis voor de armen van het dorp. Daar bracht Maria 
Mazzarello de nacht biddend door in een apart en veilig hoekje van de kamer (zie 
Cron. II, p. 203-204). 

14 Dit treffend en ruw beeld geeft weer hoe Maria Mazzarello haar eigen 
grenzen kent en die op een serene manier weet te aanvaarden. Tegelijkertijd echter 
is er het voortdurende streven naar heiligheid. 
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Iedereen, van de geprofesten tot en met de leerlingen, iedereen laat u groe-
ten en ze zouden u nog veel willen zeggen. 
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10  Ik vergat u twee dingen te zeggen. Eén: dat we onze schulden aan 
Turijn betaald hebben, namelijk 20.000 lire. Er rest ons nog slechts twee- of 
drieduizend lire.15 Het andere is dat er niemand geloften heeft uitgesproken 
omdat ze nog niet klaar zijn.16 

11  Ik eindig met mijn groeten te verenigen met die van de heer directeur en 
kus uw hand. Ik vraag u uw vaderlijke zegen te schenken en in het Hart van 
Jezus verblijf ik, 

 
uw nederige dochter in Jezus, 

zuster Maria Mazzarello.17 

                                                
15 Alle salesiaanse huizen hingen in die tijd af van Valdocco te Turijn. Ook de 

huizen van de zusters waren eigendom van de stichter, don Bosco. Toch waren ze 
vanuit financieel oogpunt autonoom. Ze moesten ervoor zorgen rond te komen zonder 
ten laste te zijn van het Oratorio van Valdocco. 

16 Deze vaststelling verbaast als men bedenkt dat er in de verschillende huizen 
van het Instituut op dat ogenblik dringend nood was aan personeel. Toch kiest Maria 
Mazzarello met onderscheidingsvermogen en praktische wijsheid ervoor de zusters 
tijd te gunnen voor de vorming. 

17 Zuster Emilia Mosca voegt een kanttekening toe aan de brief waarin ze haar 
persoonlijke groeten overbrengt en haar beschikbaarheid herhaalt om als missionaris 
naar Amerika te vertrekken (zie Cron. II, p. 24). 
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10. Aan de heer Francesco Bosco 
Ze stuurt kerstwensen en geeft nieuws over zijn dochters die in Mornese intern zijn. 

Mornese, 21 december 1877. 
Leve het Kind Jezus! 

 
Zeer achtenswaardige Heer,1 

 
1  Ik wil deze gunstige gelegenheid niet laten voorbijgaan zonder u te 

schrijven over uw dochters. 
2  Clementina2 heeft in het geheel geen hinder ondervonden tijdens de 

reis. Ze stelt het werkelijk goed. Ze is hier graag en ze is blij. Kortom, het lijkt 
erop alsof ze hier altijd geweest is. Zeg aan moeder dat ze niet bezorgd 
hoeft te zijn. Wij nemen heel de zorg op ons zodat ze gezond en heilig uit-
groeit. Zo ook voor Maria en Eulalia.3 Ze zijn gezond, ze studeren en wer-
ken, ze bidden voor hun ouders, ze zijn blij en verwachten een bezoek van 
hen. Als ze alle drie op die manier voortdoen zullen ze op een dag zeker uw 
troost en vreugde zijn. 

3  Ik wens u inmiddels een mooi kerstfeest, een goed einde en een zeer 
goed begin van het nieuwe jaar. Dat het dierbare Kind Jezus u met heel uw 
gezin4 zegene met een lang leven, en dat Hij u bovenal mag plaatsen op 
een schitterende troon van glorie in de hemel. 

  Bid voor mij in deze mooie dagen en weet me  
 

 uw nederige dienares, 
zuster Maria Mazzarello, 

overste. 

                                                
1 Francesco Bosco is de neef van don Bosco, de zoon van zijn broer Giuseppe. 

Hij had drie dochters die intern waren te Mornese. Francesco werd te Castelnuovo d= 
Asti geboren op 25 maart 1841 en overleed in Turijn op 8 maart 1911. 

2 Clementina was op dat ogenblik amper zeven jaar. In 1889 wordt ze ZDB. 
3 Eulalia was elf jaar. Ook zij wordt ZDB in 1884. In 1917 zal ze algemeen 

raadslid worden. Aan haar zus Maria is brief 13 gericht. De brieven van de twee 
zussen aan hun ouders zijn bewaard gebleven. De Cronistoria van het Instituut heeft 
ze overgenomen als een eenvoudig, maar echt getuigenis van het opvoedingsklimaat 
in het huis van Mornese (zie Cron. II, p. 166 en 275-276). 

4 Naast de twee dochters, waren er in het gezin nog Giuseppe, Giuseppina en 
Rosina. Deze laatste wordt ZDB in 1885. Ze zal naar Argentinië vertrekken. Op 21 
januari 1892 sterft ze op jonge leeftijd. 
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11. Aan de directeur van het huis te Mornese  
 don Giovanni Battista Lemoyne 

Ze biedt kerstwensen aan en drukt haar verlangen uit om haar zending trouw te vol-
brengen. 

 Mornese, 24 december 1877. 
 Leve het Kind Jezus! 

 
Mijn Eerwaarde en Goede Vader,1 

 
1  Sta me toe dat ik aan de vele wensen die u in deze mooie dagen 

ontvangt ook de mijne toevoeg. Ze zijn slecht uitgedrukt, maar eerlijk ge-
meend en ze komen recht uit mijn hart. Ik wens dat u met de hulp van de 
Heer van alle Dochters van Maria Hulp, nu en in de toekomst, veel heiligen 
moogt maken. En nadat u verschillende duizenden van hen hebt geholpen 
om heilig te worden, wens ik dat u hen mag gaan begeleiden hierboven in 
het paradijs. U zult er veel moeite voor moeten doen, maar de goede Jezus 
zal u troost en kracht geven. Elke dag bid ik Hem om deze genade te ver-
krijgen. Vannacht en morgen willen zij Hem zoveel smeken dat Hij mij zal 
verhoren en u zal zegenen, o mijn goede vader, en u alle hulp zal schenken 
die u nodig hebt. 

2  Met de hulp van de goede Jezus, beloof ik u van mijn kant al het 
mogelijke te doen om u te helpen en uw werk te verlichten. Eerwaarde va-
der, spaar me nergens in. Doe met mij zoals u denkt te moeten doen. Maak 
mij opmerkingen zonder enig menselijk opzicht. Behandel mij dus zoals een 
vader zijn oudste dochter behandelt.2 Wat ik u het meest aanbeveel is voor 
mij te bidden. Ik heb het zo nodig! Als ik aan de zusters steeds het goede 
voorbeeld geef, gaat alles goed. Als ik Jezus met heel mijn hart bemin, kan 
ik Hem ook door anderen doen beminnen. Bid dus veel tot het Kind Jezus 
voor mij, vooral in deze gelukkige nacht. Zeg Hem één van die woordjes die 
alles verkrijgen. 

                                                
1 Don Giovanni Battista Lemoyne (1839-1916) was sedert 25 oktober 1877 de 

geestelijke directeur te Mornese ter vervanging van don Costamagna die naar de 
missies vertrokken was. Ook te Nizza Monferrato bleef hij directeur tot eind 1883. 
Toen riep don Bosco hem naar Turijn als secretaris van de algemene raad. Hij werd 
tevens redacteur van het Bollettino Salesiano. Tot aan zijn dood werkte hij er voltijds 
om de "Memorie" van de stichter te verzamelen, te ordenen en over te leveren. 

2 Hier toont Maria Mazzarello haar evenwichtige en tegelijk kinderlijke 
afhankelijkheid ten aanzien van de directeur. In dezelfde alinea erkent ze ook haar 
verantwoordelijkheid voor de vorming van de zusters en haar eerlijke inzet tot 
bekering. 
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3  Ik zou u nog veel willen zeggen, maar wat wilt u? Het hart is er vol van, 

maar de handen krijgen het niet uitgeschreven.3 U die zo=n goede vader 
bent, moge alles voor het beste interpreteren en mijn wensen aanvaarden. 
Wees zo goed mij uw vaderlijke zegen te geven. Terwijl ik uw heilige hand 
eerbiedig kus, durf ik me noemen, eerwaarde goede vader,  
 

 uw nederige dochter in J.[ezus], 
 de arme zuster Maria Mazzarello. 

                                                
3 Hieruit kunnen we afleiden dat deze brief door Maria Mazzarello zelf 

geschreven is. Ook Maccono erkent hem als autograaf. Bij de herziening van de 
tweede uitgave van de biografie neemt hij hem over met de kanttekening: ΑDeze 
brief werd helemaal door Moeder Mazzarello geschreven≅ (zie MACCONO, Santa 
Maria D. Mazzarello, I, p. 414). In de onuitgegeven getypte versie van de Cronistoria 
werd onderaan de bladzijde bijgeschreven: ΑDe originele brief bevindt zich bij het 
ASC" (het Centraal Salesiaans Archief). Maar het was helaas nog niet mogelijk om 
hem terug te vinden en te bestuderen. 
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12. Aan de heer Francesco Bosco 
Ze stuurt paaswensen en vertelt hem hoe zijn dochters het maken in het internaat. 

 Mornese, 17 april 1878. 
 
Zeer Achtenswaardige Heer,1 
 

1  Het is reeds lang geleden dat u nog iets hoorde van uw dochters en ik 
stel me voor dat u wel naar hen zult verlangen. Daarom voel ik mij verplicht 
u wat nieuws door te geven.2 

2  Maria is acht of tien dagen te bed gebleven. Nu stelt ze het beter maar 
ze heeft moeite om er weer bovenop te komen. Ze [heeft] geen eetlust en 
voelt zich altijd wat ziek. Eulalia heeft enkele weken geleden roos gehad. Nu 
is ze beter, maar nog niet helemaal genezen. Ze zijn echter alle twee opge-
staan en hebben hun studie en hun werk hernomen. Clementina is gezond 
en blij, ze werkt en studeert. 

3  Wees gerust dat we al het mogelijke voor hen doen, zowel wat het eten 
als wat de verzorging betreft.3 Samen met mij wensen ze u en ook uw echt-
genote een zalig paasfeest en de meest uitgelezen zegeningen van de 
Heer. 

  Weet me intussen in het Hart van Jezus 
 

uw nederige dienares, 
zuster Maria Mazzarello, 

ov.[er]ste van de Dochters van Maria H.[ulp]. 

                                                
1 Zie ook Br. 10 aan dezelfde geadresseerde. 
2 Het ΑProgramma van de school≅ schreef voor geregeld contact te houden met 

de gezinnen van de internen om hen op de hoogte te houden van hun gezondheid, 
hun gedrag en de resultaten op school. Die dialoog versterkte het vertrouwen van de 
ouders in de opvoeding van hun kinderen te Mornese. 

3 Deze uitdrukking getuigt van de grote menselijke en pedagogische bekommer-
nis van Maria Mazzarello voor de integrale opvoeding van de meisjes. Het Αzorg 
dragen≅ van Maria Mazzarello en de eerste zusters te Mornese omvat een 
algemene houding van toewijding, respect, wijsheid en onvermoeilbare liefdevolle 
aanwezig-heid tegenover diegenen die aan hun zorgen werden toevertrouwd. 
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13. Aan het meisje Maria Bosco 
Ze dankt voor de ontvangen brief en geeft korte raadgevingen om christelijk te leven. 

 Mornese, 23 mei 1878. 
 Leve Maria! 

 
Liefste Maria,1 
 

1  O, wat heeft je briefje me plezier gedaan! Onze-Lieve-Vrouw zij gedankt 
dat ze je de gezondheid teruggeeft! Ze is werkelijk een goede Moeder, is het 
niet? Blijf met heel je hart tot haar bidden, zeker in deze mooie dagen. Wij 
zullen ook voor jou bidden en ik hoop dat Maria je de genade schenkt om 
spoedig naar het nest van Mornese terug te keren. Eulalia en Clementina 
zijn gezond en blij. Zeg dat aan je ouders, hé? Ze verwachten je en onder-
tussen gaan ze je elke dag opzoeken in het Hart van Jezus. Zorg ervoor dat 
je je daarbinnen laat vinden. Alle internen roepen je toe met heel hun hart: 

>Leve Maria!=. Antwoord luid zodat ze je kunnen horen. 
2  Je klasgenoten danken je voor de goede herinneringen die je van hen 

bewaart. Ze wachten op je om de breuken op te lossen. De internen zijn nu 
allemaal bezig met gedichten enz. voor het feest van Maria Hulp in te stude-
ren. Ik weet nog niet wanneer het zal plaatshebben.2 

3  Zorg ervoor dat je altijd goed blijft, Maria. Wees goed voor iedereen: je 
ouders, je zussen en broers. Geef het goede voorbeeld aan allen die je ont-
moet en bid van harte. Ga je te communie? Ontvang Jezus liefdevol. Hij 
houdt veel van je. 

4  Wees moedig, zorg voor je gezondheid, genees spoedig zodat je vlug 
kunt terugkeren bij ons. Ik wil je nog iets aanbevelen: wees blij. Als je blij 
bent, zul je ook vlugger genezen. Goede moed dus.3 

                                                
1 Maria Bosco is de achternicht van don Bosco. Ze werd ook genoemd in de 

brieven 10 en 12. Maria werd geboren op 26 januari 1865 en kwam als interne 
naar Mornese in oktober 1874. Zij had een broze gezondheid en overleed in familie 
op 29 augustus 1881 (zie MAINETTI Giuseppina, Madre Eulalia Bosco, pronipote del 
Santo. Memorie biografiche, Colle don Bosco, Istituto salesiano arti grafiche, Asti 
1952, p. 16-17). 

2 Dat jaar werd het feest van Maria Hulp niet gevierd op het einde van mei. Het 
werd verschoven naar een latere datum omdat Maria Mazzarello in Frankrijk was. 
De Cronistoria vermeldt dat het op 19 juni werd gevierd. Er was een lange voorbe-
reiding aan voorafgegaan waarbij de directeur iedere avond een verklaring gaf bij 
een aanroeping van de lauretaanse litanie (zie Cron. II, p. 322). 

3 In dit korte briefje worden de voornaamste elementen van het pedagogische 
systeem van Maria Mazzarello opgesomd. Ze hadden tot doel christelijke vrouwen te 
vormen die open stonden voor God en voor de anderen. 
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5  Doe me het genoegen veel groeten te doen aan je goede ouders. Ze 
mogen gerust zijn dat Eulalia en Clementina het goed maken. Allebei groe-
ten ze hun ouders en vragen ze jou om hun in hun plaats heel veel mooie 
dingen te zeggen. 

6  Zuster Enrichetta en zuster Emilia groeten je hartelijk en vragen je voor 

hen een weesgegroet te bidden en drie voor mij. Het is nu tien uur =s 
avonds. Goede nacht dus.4 Ik laat je in het Hart van Jezus waar ik steeds zal 
zijn 

 
je toegenegen in de Heer, 

zuster Maria Mazzarello a.[lgemene] o.[verste]. 

                                                
4 Deze Αgoede nacht≅ is meer dan een wens, en verwijst naar het salesiaanse 

avondwoordje: de ontmoeting van de overste met de gemeenschap aan het eind van 
de dag. Don Bosco gaf zijn Αavondwoordjes≅ vanaf het begin van het Oratorio te 
Valdocco. Ze waren bedoeld om de jongens inzicht te geven in de dagelijkse 
gebeurtenissen. Ze werden geïnterpreteerd in het licht van de christelijke boodschap. 
De avondwoordjes moedigden de jongens aan tot dagelijkse trouw in het vervullen 
van de plichten. 
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14. Aan de directeur van het huis te Mornese  
don Giovanni Battista Lemoyne 
Beste wensen voor het naamfeest van de plaatselijke directeur. 

 Mornese, 17 juni 1878. 
 Leve de H. Johannes! 

 
Zeereerwaarde en goede Vader,1 
 

1  Mocht het mogelijk zijn, dan zou elke zuster u op deze mooie dag haar 
gevoelens willen laten kennen en uitdrukken wat er in haar hart leeft. 

2  Wij, de zusters van het kapittel, hebben het meest van al contact met u. 
We weten dus beter nog dan de anderen hoeveel goed u doet voor ons huis 
en hoeveel offers en pijn wij van u vragen. We zouden u daarom op één of 
andere manier onze dankbaarheid en onze kinderlijke genegenheid willen 
tonen. Mocht u eens in ons hart kunnen lezen, dan zou u zien dat het niet in 
woorden te zeggen is wat daarin leeft. U zou zien dat we u de offers die u 
voor ons moest brengen, op één of andere manier willen vergoeden door u 
te zeggen dat we u graag zien als onze tedere vader. Deze woorden zijn 
eerlijk, komen recht uit het hart en zijn niet overdreven. Ze zijn slechts een 
klein deel van wat ons hart u allemaal wenst te zeggen. 

3  Onze liefste wens is het dat u in dit huis gelukkig bent, dat er nooit iets is 
dat u verdriet doet. Maar soms zijn wij zelf de eersten om u ongenoegen te 
bezorgen! Vergeef het ons! En geloof dat het gebeurt uit onwetendheid. We 
willen immers helemaal beantwoorden aan uw liefdevolle vaderlijke zorgen. 

4  Moge de Heer u nog vele, vele jaren bewaren en u de troost schenken 
ons allen heilig te zien om daarna ooit een rei te vormen daarboven in de 
hemel waar we allemaal verenigd zullen zijn! Dat is het wat wij u van harte 
toewensen. In deze dagen zullen we te communie gaan om deze genade en 
alle andere die u, eerwaarde, wenst te verkrijgen, samen met alle uitgelezen 
zegeningen van de hemel. 

                                                
1 Zoals reeds werd verduidelijkt in de vorige uitgave van de brieven, is de 

geadresseerde van de brief niet don Bosco, maar de plaatselijke directeur, don 
Lemoyne (zie Br. 12, in Lettere 1980). Een aandachtige analyse van de inhoud leert 
ons dat de uitdrukkingen >ons huis= of >dit huis= betrekking hebben op het huis 
waarin de plaatselijke directeur woonde. De wens Αdat u in dit huis gelukkig zou 
zijn≅ spreekt voor zich. Ook de Cronistoria bevestigt dat: ΑOp dinsdag 18 juni viert 
heel het huis vervroegd het feest van de directeur. Hij had immers laten weten dat hij 
en Maria Mazzarello op het feest van de H. Johannes zelf, 24 juni, in Turijn zouden 
zijn≅ (Cron. II, p. 322). Deze brief werd op 17 juni geschreven, daags voor het feest 
te Mornese. 
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5  Wil onze gemeende gelukwensen en vurige ja=s in uw vaderlijke 
goedheid aanvaarden, ook als ze slecht zijn uitgedrukt. 

6  Sta ons toe dat wij u een gunst vragen, nl. veel voor ons te bidden zodat 
wij een goed voorbeeld kunnen zijn voor allen in huis. Dus, wijst u ons maar 
terecht2 zonder ons te ontzien telkens als u merkt dat het nodig is. 

7  Zegen ons zoals een vader zijn kinderen zegent, want dat zijn wij, en 
laat toe dat wij uw h.[eilige] handen met eerbied kussen. 

  Wij weten ons, goede vader, 
 

uw nederige dochters in Jezus, 
de zusters van het kapittel3: 

zuster Maria Mazzarello, 
zuster Petronilla Mazzarello, 
zuster Giovanna Ferrettino, 
zuster Enrichetta Sorbone, 

zuster Emilia Mosca. 

                                                
2 Maria Mazzarello gebruikt hier een uitdrukking uit het Piëmontese dialect Αci 

parrucchi≅, van pruca of fé na pruca. Die betekent: uitbrander, berisping, bolwassing. 
Ook don Bosco gebruikte de term op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld in een 
brief aan de jongeren van Mirabello schreef hij: ΑIk zou een ernstige berisping 
willen geven...≅ en hij noemt enkele jongens in het bijzonder (CERIA Eugenio [ed.], 
Epistolario di S. Giovanni Bosco, I, SEI, Torino 1954, Brief 382). Ook aan don 
Giovanni Tamietti, directeur van een reeks over Latijnse schrijvers, die te laat 
materiaal doorgaf voor het drukken van het eerste volume, zei don Bosco: ΑIk zou u 
een bolwassing moeten geven, een berisping en een aansporing opdat dit verdomde 
werk zou klaar geraken≅ (Epistolario II, brief 1307). 

3 De brief werd ondertekend door alle zusters van de algemene raad, toen het 
kapittel genoemd: de algemene overste, de vicaria, de econome en de twee 
assistenten. Tot 1890 viel de algemene raad van het Instituut samen met de raad van 
het huis (eerst van Mornese en later van Nizza Monferrato). 
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15. Aan de algemeen directeur don Giovanni Cagliero 
Ze geeft haar mening over enkele gebeurtenissen en personen en ze vraagt raad aan 
de algemeen directeur. 

 Mornese, 27 september 1878. 
 Leve Jezus! 

 
Mijn Eerwaarde en Goede Vader,1 
 

1  Gisteravond heb ik een brief uit Lu [Monferrato] ontvangen waarin zuster 
Orsola2 me zei dat u, eerwaarde, hun een bezoek had gebracht. Terwijl ze u 
de noden van het huis toonde heeft ze u ook meegedeeld dat ze, tenminste 
tijdelijk, een zuster nodig hadden en ze stelde zuster Teresa Laurantoni 
voor. U, goede vader, hebt er niet alleen mee ingestemd, maar haar gezegd 
dat dit het beste was wat ze had kunnen doen. 

2  Nu wil ik u meedelen welke moeilijkheden ik heb om deze zuster naar Lu 
te sturen. Als u me daarna zegt ze toch te sturen, dan zal ik dat doen. 

3  Allereerst zal ik u zeggen dat zuster Teresa niets afweet van een 
prijsuitdeling, noch van examens.3 Daarbij hecht ze zich emotioneel veel te 
gemakkelijk zodat in Lu zou kunnen gebeuren wat in Turijn gebeurd is. 
Daarenboven wil ze teveel opvallen en is ze veel te levendig. Ik zou het niet 
vertrouwen haar naar een huis te sturen waar men steeds met leken moet 
omgaan, zonder dat ze een overste heeft die goed over haar waakt, en die is 
er niet in Lu. Aan de andere kant spijt het me ook haar zoveel in de belang-
stelling te moeten plaatsen. Geloof me, de jonge zusters gaan verloren door 
hen te laten voelen dat ze belangrijk zijn. Als we integendeel langzamer te 
werk gaan, zullen we over enkele jaren zusters hebben op wie we kunnen 
vertrouwen; die we overal naartoe kunnen sturen en met wie dan ook. 

4  Vergeef me dat ik dit zeg. Ik spreek met u zoals ik het met een vader 
zou doen. Nu is ze tamelijk voorbeeldig, maar als ze naar Lu gaat, voorzie ik 

                                                
1 Don Giovanni Cagliero was toen in Turijn. Het jaar voordien was hij uit Amerika 

teruggekeerd om deel te nemen aan het eerste algemeen kapittel van de salesianen. 
Hij bleef in Italië tot einde 1884, toen hem het apostolisch vicariaat van Patagonië 
werd toevertrouwd. 

2 Orsola Camisassa werd overste in verschillende gemeenschappen dankzij haar 
voorzichtigheid en sereen aanpassingsvermogen. 

3 Te Lu Monferrato hadden de ZDB een kleuterschool en een lagere school. 
Daarvoor had zuster Laurantoni geen bekwaamheid en geen ervaring. 





117  

 dat het me daarna, ik weet niet hoeveel tijd zal vergen om haar weer op het 
goede spoor te krijgen.4 

5  Gisteravond is Emmanuela Bonora5 naar huis gegaan. Haar oom6 had 
haar vanuit het Oratorio geschreven dat alles wat haar zus Carolina betreft, 
met don Cagliero geregeld was. Ik weet niet of men van plan is haar naar 
Nizza te laten komen voor niets. In elk geval laat ik u één ding weten, en dat 
is dat het niet betaamt dat we deze twee meisjes voor niets aanvaarden 
(men kan zeggen gratis, want Em.[manue]la betaalt slechts 10 lire). Het is 
waar dat we hen opnemen in de hoop dat ze eventueel religieuze worden. 
Maar ze zijn jong, ze kunnen verliefd geraken, ze kunnen ziek worden, en wij 
zouden met lege handen staan. Als ze niet betalen is er nog een ander on-
gemak: men schaft hun niet eens de nodige kleding aan. Ze kunnen zich dus 
niet netjes houden. Wij kunnen daarbij aan de internen de voeding niet ge-
ven die we zouden klaarmaken mocht iedereen betalen. Zo zullen we nooit 
echte internen hebben.7 

6  Het is maar een bedenking die ik maak. Als u het echter beter vindt haar 
te aanvaarden, ben ik tevreden. Maar ik zou het wel van u willen vernemen. 

7  Wil zo goed zijn mij te schrijven of ik Giuseppina Vergniaud naar Turijn 
moet sturen om Spaans te leren. Ik heb met haar gesproken en ik heb haar 
bereid gevonden naar Amerika te gaan. Het lijkt me dat ze goede hoop 
geeft. Als ze nu naar Turijn zou gaan, kan ze terugkomen voor de inkleding.8 

8  Ik beveel ze u ten zeerste aan opdat u ze nederig zou houden. Dit zeg ik 
u omdat ze nu wellicht al novice zou zijn, mocht men haar toen in Turijn niet 
zo belangrijk hebben geacht.9 

9  Als u postulanten hebt, stuur ze maar, want er is plaats. Ik geloof dat ze 
met vijfentwintig zijn. Eentje is om gezondheidsredenen weggegaan. De 
anderen doen het goddank goed, zowel wat gezondheid als wat goede wil 
betreft. 

                                                
4 De wijze bedenking van Maria Mazzarello is gefundeerd op de persoonlijke 

kennis die zij van de zuster had en op de continuïteit waarmee zij haar gevolgd had 
in haar menselijke en religieuze vorming. 

5 Dit meisje was op dat ogenblik intern. Later zal ze ZDB worden. 
6 Het gaat om de salesiaan don Luigi Nai die in Turijn verbleef, in het Oratorio 

van de H. Frans van Sales. 
7 Om het apostolaatswerk een minimum aan economische veiligheid te 

verzekeren werd aan de ouders van de internen een maandelijkse bijdrage van 
twintig lire gevraagd. Aan arme gezinnen werd vermindering toegestaan. Sommige 
internen mochten helemaal gratis komen. Hier gaat het om een welgestelde familie. 
Daarom wil Maria Mazzarello ook dat men betaalt zoals in het reglement voorzien 
was. 

8 Zuster Vergniaud werd op dezelfde dag ingekleed en geprofest, op 8 
december 1878. Zij vertrok op 1 januari 1878 naar Uruguay. 

9 Maria Mazzarello herhaalt hier wat ze voordien reeds schreef omtrent de 
jonge zusters. Ze had uit ervaring geleerd dat het belangrijk is de jongeren 
stapsgewijze te leren een taak of een functie uit te oefenen. Ze vond het nodig 
vertrouwen te geven, maar tegelijkertijd op te voeden tot ondergeschiktheid en 
religieuze gehoorzaamheid. Indien de kanditate op dat vlak niet voldoende 
gevormd was vond ze het nodig het noviciaat uit te stellen. 
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10  De internen verwachten dat u hen naar Nizza komt begeleiden. U komt 
nietwaar? 

11  De heer directeur draagt me op u te groeten. Bid voor mij want ik heb 
het echt nodig, zeker nu. Bid ook voor al uw zusters. Wil mijn eerbiedige 
groeten overbrengen aan don Bosco en weet me in het Hart van Jezus 
 

uw nederige dochter, 
zuster Maria Mazzarello. 
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16. Aan de zusters van het huis te Borgo San Martino 
Ze nodigt de zusters uit om zich ernstig op het feest van de Onbevlekte voor te berei-
den en zich met nog meer ijver in te zetten voor de taken die ze op zich genomen 
hadden. 

[Mornese, december] 1878.1 
Leve Maria Onbevlekt! 

 
1  We naderen het mooie feest van onze Allerheiligste Onbevlekte Moeder 

Maria. Ik weet dat u sterk verlangt naar een brief van mij en [ben] dadelijk 
klaar om u te gehoorzamen door u op te roepen de noveen goed te doen: 
met alle mogelijke vurigheid en door de heilige regel goed na te leven. 

2  We moeten ons vooral in deze zo mooie dagen allemaal inzetten om 
eerlijk de ware nederigheid te beoefenen, onze eigenliefde tot elke prijs te 
overwinnen en elkaars tekorten met christelijke liefde te verdragen. 

3  Het is belangrijk dat wij onze gebedsoefeningen, vooral de heilige 
communie, ook met ijver en vurigheid verrichten; dat wij er ons op toeleggen 
onze heilige regel nauwkeurig te onderhouden door de geloften van armoe-
de, zuiverheid en gehoorzaamheid beter te beoefenen. Als we dat doen, zal 
Onze-Lieve-Vrouw over ons tevreden zijn en zal ze van de Heer alle gena-
den verkrijgen die we nodig hebben om heilig te worden.2 

4  Denken wij eraan in deze dagen de goede voornemens die wij tijdens de 
retraite gemaakt hebben te hernieuwen. Laten we veel bidden voor onze 
goede oversten, voor de noden van onze geliefde congregatie en vergeten 
we onze beminde overleden zusters niet. 

5  Goede moed dus. Werk graag voor Jezus en wees er gerust in dat alles 
wat u doet en lijdt rijkelijk beloond zal worden in het paradijs. 

6  Wees altijd blij in de Heer. 
 

uw toegenegen moeder, 
zuster Maria Mazzarello. 

                                                
1 Van deze brief wordt een kopie bewaard die door zuster Maria Sampietro 

werd overgeschreven. Vanuit Luik stuurde zij die naar het AGFMA. Er is geen 
zekerheid dat de kopie volledig is omdat de brief begint met de aanduiding ΑHet 
jaar 1878" en geen geadresseerde vermeldt. Het is moeilijk te weten wie de brief 
naar België bracht. Het zou zuster Maria Gastaldi kunnen zijn die in 1878 in Borgo 
San Martino was en naar België gestuurd werd voor de opening van het huis in Luik 
in 1891. 

2 Maria Mazzarello stelt hier voor om ter gelegenheid van het feest van Maria 
Onbevlekt Αbeter te beleven≅ wat reeds dagelijks gedaan moet worden. Zij voegt 
er geen bijzondere devotionele praktijk aan toe, maar roept op tot een sterkere 
beleving van de eigen spiritualiteit van het Instituut. 





123  

17.  Aan de overste van het huis  
 te Montevideo-Villa Colón  
 zuster Angela Vallese 

Ze moedigt de missionarissen aan en geeft hun raad. Ze stelt de eerste visitatrice voor 
van de huizen in Amerika. 

[Mornese, december 1878.] 
Leve Jezus en Maria! 

 
Mijn steeds geliefde zuster Angiolina,1 
 

1  Het is al een jaar geleden dat we elkaar nog gezien hebben, nietwaar?2 
Wat gaat de tijd toch vlug voorbij! Het is echt nodig dat we er goed gebruik 
van maken door veel verdiensten te verwerven. Zo zijn we klaar als de Heer 
ons zal roepen. Ik ben tevreden dat de zusters goed zijn en werken. Het is 
aan ons om ze steeds te doen groeien in de deugd, eerst met het voorbeeld 
en dan pas met woorden. Wat men met het voorbeeld onderricht, blijft dieper 
in het hart gegrift en doet veel meer goed. Spoor ze steeds aan om nederig 
en gehoorzaam te zijn. Leer ze van het werk te houden, te handelen met 
een zuiver inzicht en steeds openhartig en eerlijk te zijn tegenover iedereen. 
Zorg ervoor dat ze altijd blij zijn, wijs ze steeds terecht met christelijke liefde 
maar duld geen enkel tekort. Een tekort dat men onmiddellijk aanpakt heeft 
gewoonlijk geen gevolgen, maar als men het daarentegen wortel laat schie-
ten, dan kost het daarna heel wat moeite om het uit te roeien. 

2  Nu is zuster Maddalena uw provinciale.3 Breng haar altijd verslag uit 

                                                
1 Angela Vallese is de pionierster van de salesiaanse zusters-missionarissen in 

Amerika. Ze was een sterke vrouw, was diep gelovig en ontwikkelde een intense 
apostolische activiteit. Zij was eerst overste in Montevideo-Villa Colón (Uruguay) en 
vervolgens in Argentinië en Chili. Gedurende vijfentwintig jaar was ze visitatrice in 
Patagonië en Vuurland (zie CAPETTI Giselda, Aprendo il solco: Madre Angela Vallese, 
prima tra le prime missionarie di S. Giovanni Bosco, LICE-Berruti, Turijn 1947). 

2 Ze was met de eerste missie-expeditie vertrokken op 14 november 1877. 
Enkele dagen voordien, op 9 november, had ze het geluk in Rome de zegen te 
mogen ontvangen van de paus. Ze was daar samen met Moeder Mazzarello, zuster 
Giovanna Borgna en een groep salesiaanse missionarissen. Don Giovanni Cagliero 
begeleidde de groep (zie Cron. II, p. 282-286). 

3 Zuster Maddalena Martini was de eerste visitatrice van de huizen in Amerika. 
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 over alles wat u4 doet en hoe de zusters zijn. Vraag haar dikwijls raad, mon-
deling of per brief. Ook ik verwacht dikwijls nieuws van u. Schrijf me altijd. 
En bid steeds voor mij, ga dikwijls binnen in het hart van Jezus. Ook ik zal er 
binnengaan en zo zullen we elkaar vaak nabij zijn om elkaar veel te vertel-
len. 

3  Uw ouders maken het goed. Bid altijd voor hen. De moeder van Mariin5 
is gestorven. Bid ook voor deze goede ziel. Uw zus is gezond en altijd 
deugdzaam. Nu is ze in Alassio als keukenzuster. Bid ook veel voor haar.6 
En bid altijd voor iedereen. 

4  Wees blij7 en wees niet zo bang voor uw tekorten. U kunt ze niet 
allemaal ineens verbeteren, maar ze beetje bij beetje bestrijden met goede 
wil. Sluit er nooit vrede mee telkens als de Heer ze u laat kennen. Doe uw 
best om beter te worden en u zult zien dat u ze vroeg of laat allemaal over-
wint! Goede moed dus. Heb groot vertrouwen in God en een flinke dosis 
misprijzen tegenover uzelf en u zult zien dat alles goed gaat. Doe mijn eer-
biedige groeten aan uw goede directeur. Zeg hem dat ik hem niet zo goed 
ken, maar dat ik hem toch hartelijk bedank voor het goede dat hij aan elk 
van u doet. En ik bid de Heer dat Hij hem mag belonen met vele genaden en 
zegeningen. Wil mij heel sterk in zijn vurige gebeden aanbevelen.8 

                                                
4 De beleefdheidsvorm Αu≅ die Maria Mazzarello in die tijd gebruikte was een 

teken van eerbied, niet van afstandelijkheid. Men gebruikte deze aanspreekwijze 
ook voor familieleden en verwanten omdat die de vertrouwelijke toon van het 
gesprek niet verminderde. In de brieven vinden we de beleefdheidsvorm bij Maria 
Mazzarello vaak terug als ze de zusters aanspreekt. 

5 Dit is een verkleinwoordje voor ΑMaria≅ uit het Piëmontese dialect. Ze bedoelt 
er juffrouw Maria Rota mee, een dorpsgenote van zuster Angela Vallese en 
weldoenster van don Bosco (zie Br. 9, voetnoot 9). Angela was deze juffrouw 
bijzonder dankbaar omdat ze haar met don Bosco in contact gebracht had. Dankzij 
haar had ze haar roeping kunnen verwezenlijken in het Instituut van de ZDB. 

6 Het ging over Luigia Vallese die nog novice was. Ze zal haar religieuze 
geloften uitspreken op 9 maart 1879 in Alassio. (zie Br. 20, voetnoot 4). 

7 In bijna al haar brieven keert deze sterke oproep tot blijheid terug. Het is één 
van de thema=s die de voorkeur van Maria Mazzarello wegdragen. In haar 
taalgebruik drukt dit Αwees blij≅ niet slechts een wens uit. Het gaat om een innerlijke 
vreugde die haar oorsprong vindt in de liefde van God en zich voedt met 
vertrouwen en hoop (zie GARRONE Gabriel-Marie, La gioia, frutto dello Spririto. Un 
tema che caratterizza la spiritualità di S. Maria Domenica Mazzarello, in POSADA 
Marìa Esther [ed.], Attuale perché vera. Contributi su S. Maria Domenica Mazzarello, 
LAS, Roma 1987, p. 19-36). 

8 Don Luigi Lasagna was directeur van het salesiaanse college te Montevideo-
Villa Colón. Zowel plaatselijke directeur als provinciaal, was hij heel actief op het 
vlak van de opvoeding, de cultuur en de sociale actie. In 1893 werd hij titulair 
bisschop van Tripoli. De evangelisering van Mato Grosso in Brazilië werd hem 
toevertrouwd. Hij stierf in een tragisch treinongeval in Juiz de Fora op 6 november 
1895 (zie ALBERA Paolo, Mons. Luigi Lasagna, Tip. Salesiana, Turijn 1906). 
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5  Ik laat u in het hart van Jezus en ik bid Hem dat Hij u zegent, u allen tot 
de Zijne maakt en altijd verenigd houdt en blij. Bid veel voor mij die u nooit 
vergeet in mijn zwakke gebeden en weet me in het Hart van het Kind Jezus 
 

 uw toegenegen moeder, 
 de arme zuster Maria Mazzarello. 

 
6.  Het nieuws van deze huizen zullen de zusters9 u geven. Vertel maar 

heel, heel veel en maak allen blij, spreek hun veel moed in. 
Leve het Kind Jezus!! 
En leve Maria!! 
Leve de H. Jozef en leve alle heiligen van het paradijs! 
En leve alle goede dochtertjes van Maria Hulp. 
Moed, moed, mijn goede dochtertjes! 

                                                
9 Deze en ook de twee volgende brieven werden bezorgd door de tweede 

groep missionarissen. Zij waren met tien. Zuster Maddalena Martini leidde de groep. 
Ze hadden het anker gelicht in Genua-Sampierdarena op 1 januari 1879.  
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18. Aan de novice zuster Laura Rodríguez 
Ze bedankt voor het ontvangen briefje en geeft enkele aanbevelingen voor het geeste-
lijke leven. 

 [Mornese, december 1878.] 
 Leve Jezus! en Maria en de H. Jozef! 

 
Mijn goede zuster Laura,1 
 

1  Hoewel uw briefje in het Spaans geschreven is, heb ik het toch verstaan 
en het deed mij zeer veel genoegen. Ook al ken ik u niet, toch houd ik zeer 
veel van u, mijn lieve zuster Laura en bid ik voor u. Ik hoop dat we elkaar in 
het paradijs eens zullen leren kennen. O!! Wat een mooi feest zullen we dan 
vieren. 

2  U bent inmiddels de eerste Amerikaanse Dochter van Maria Hulp. Het is 
dus nodig dat u een grote heilige wordt, zodat vele Amerikaanse meisjes uw 
voorbeeld kunnen volgen. Ook al zijn wij door zo'n grote afstand van elkaar 
gescheiden, toch vormen we één hart om onze geliefde Jezus en de H. Ma-
ria te beminnen. In Hem kunnen wij elkaar steeds ontmoeten en kan de ene 
voor de andere bidden. 

3  Het zal wel nutteloos zijn dat ik u aanspoor om gehoorzaam, nederig, 
liefdevol te zijn en graag te werken. Het is nog maar een paar maanden ge-
leden dat u het religieuze kleed ontving.2 Dus bent u nog één en al vurig-
heid. Ik raad u enkel aan om de vurigheid die de Heer in uw hart deed ont-
branden, nooit te laten uitdoven. Denk erom dat één iets noodzakelijk is: uw 
ziel redden. Maar voor ons, religieuzen, volstaat het niet de eigen ziel te 
redden, wij moeten zelf heilig worden en door onze goede werken veel zie-
len die onze hulp verwachten, helpen heilig te worden. Goede moed dus: na 
enkele dagen van strijd wacht ons voor altijd het paradijs. 

4  Wees altijd blij en heb veel vertrouwen in uw oversten. Verberg niets, 
houd uw hart steeds voor hen open en gehoorzaam hun altijd in alle een-
voud en u zult u nooit vergissen. 

                                                
1 Laura Rodriguez is de eerste Amerikaanse zuster, een tastbaar teken dat de 

zegen van de Heer op het Instituut rustte. Ze leerde de ZDB kennen door haar broer 
die in het college van de salesianen te Montevideo-Villa Colón les volgde. Op 14 
mei 1878 trad ze in. Ze werd gevormd door de eerste schare zusters die als 
pioniersters naar Amerika trokken. Bij hen onderscheidde zich Angela Vallese. 

2 Op 8 september, het feest van Maria=s geboorte, werd zij novice. 
Waarschijnlijk was zij in Buenos Aires toen zuster Laura deze brief ontving. Haar 
novicemeesteres was moeder Maddalena Martini. Op 24 mei 1880 sprak zij haar 
geloften uit en keerde zij naar Uruguay terug. 
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5  Bid voor mij en voor alle zusters. Alle zusters en postulanten danken u 
voor de groeten die u hun stuurde. In Jezus' Hart brengen zij u een hartelijke 
wedergroet. 

6  De Heer zegene u en geve u de heilige volharding en al de genaden die 
noodzakelijk zijn om een goede religieuze en een ware Dochter van Maria 
Hulp te worden. 

  Tot bij God, mijn goede zuster, weet mij in de Heer  
 

 uw toegenegen moeder, 
 zuster Maria Mazzarello. 
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19. Aan de missionaris zuster Giovanna Borgna 
Ze drukt haar genegen belangstelling uit voor de jonge zuster en geeft haar raad en 
praktische aansporingen. 

 [Genova-Sampierdarena,1 1 januari 1879.] 
 Leve Jezus!! Maria! H. J.[ozef]! 

 
Mijn lieve zuster Giovanna,2 
 

1  Je briefje deed me veel deugd en ik ben gelukkig te vernemen dat je van 
goede wil bent om heilig te worden. Maar denk erom dat het niet volstaat te 
beginnen, we moeten ook volharden en er steeds voor vechten, elke dag. 
Onze eigenliefde is heel listig; telkens als het ons toeschijnt dat we in het 
goede een beetje vooruitgang gemaakt hebben, [vallen] we met onze neus 
op de grond. Wat wil je? Dit leven is een voortdurende strijd! We mogen 
nooit moe worden als we het paradijs willen verdienen. Houd dus moed, mijn 
goede zuster Giovanna. Zorg ervoor dat je steeds een voorbeeld van deugd, 
nederigheid, christelijke liefde en gehoorzaamheid bent. Daar de Heer naar 
het hart kijkt, is het nodig die deugden echt met het hart te beoefenen, meer 
nog dan met uiterlijke daden. Als de gehoorzaamheid je wat hard lijkt, kijk 
dan naar het paradijs en denk aan de beloning die je daarboven wacht. 

2  Nu heb je je zus3 wat dichter bij je. Ben je tevreden? Giacinta4 maakt het 
goed. Bid opdat ze deugdzaam zou zijn en wees er gerust in dat ik alle zorg 
aan haar zal besteden. Is het waar dat je wat ziek5 bent? Genees vlug, want 

                                                
1 De brief werd door de Moeder geschreven in Sampierdarena. Ze was erheen 

gegaan met moeder Petronilla om de missionarissen te vergezellen die naar Amerika 
vertrokken (zie Cron. II, p. 374). 

2 Giovanna Borgna kwam in 1874 als interne naar Mornese. Als 17-jarige trad 
ze in bij de ZDB en vertrok ze met de eerste zending missionarissen op 14 november 
1877. Op het ogenblik van deze brief was zij vicaria van het huis te Montevideo-
Villa Colón. Nadien werd zij visitatrice van Noord-Patagonië en Ecuador. 

3 Haar zus, zuster Emilia, was de jongste van de tweede zending missionarissen 
van het Instituut. Nadat zij eerst een periode in Argentinië had doorgebracht, werd 
zij gevraagd als overste en als provinciale in Uruguay, Paraguay en Brazilië. Overal 
liet zij sporen na van de authentieke geest van Mornese. 

4 Giacinta was de jongste van het gezin (zie Br. 6, voetnoot 8). 
5 Maria Mazzarello gebruikt hier een woord afkomstig van het Piëmontese 

dialect >müfì=: rot, ranzig. In dit geval betekent het: uitgeput, verzwakt, ziekelijk. 
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 je moet nog werken. Zeg aan de Heer dat Hij je de tijd laat om heilig te 
worden en om voor Hem nog andere zielen te winnen. Wees altijd blij, wees 
door en door goed. Werk van harte en altijd voor Jezus. Bid opdat we elkaar 
allemaal eens mogen ontmoeten in het paradijs. 

3  Goede moed, bid voor mij en voor al je zusters. Moge God je zegenen 
en je helemaal tot de zijne maken. 

  Ik blijf in Jezus' Hart 
 

 je toegenegen Moeder, 
 de arme zuster Maria Mazzarello. 

 
  Leve Maria! Antwoord mij! 





137  

20. Aan de directeur van het huis te Mornese 
 don Giovanni Battista Lemoyne 

Ze stuurt brieven door, afkomstig uit Amerika. Ze informeert over haar kortstondig 
verblijf in Alassio en zij deelt verschillende andere berichten mee. 

 Alassio, 17 maart 1879.1 
 Leve Jezus! 

 
Eerwaarde Heer Directeur,2 
 

1  Ik ben weer in Alassio.3 Ik werd door don Cerruti hier gehouden voor de 
professie die drie novicen nog deze morgen zullen doen.4 

2  Hij overhandigde mij deze brieven van don Costamagna, die een man 
uit Amerika meebracht. Die had tot nu gewacht om ze te geven. Beter laat 
dan nooit, nietwaar? 

3  Morgenvroeg vertrek ik naar Nizza en enkele dagen later denk ik naar 
Biella te gaan. Als u, eerwaarde, ook zou kunnen komen, zou u me werkelijk 
genoegen doen. Ik zal u in Nizza opwachten zodat we samen kunnen 

                                                
1 Maria Mazzarello schrijft op de vierde bladzijde van een brief die door don 

Costamagna vanuit Buenos Aires verstuurd werd op 30 december 1878. De brief 
was gericht aan de directeur van het huis van Mornese, don Lemoyne. Hij werd 
toevertrouwd aan iemand die naar Italië terugkeerde en bereikte de directeur van 
het huis te Alassio, don Francesco Cerruti. Op zijn beurt overhandigde hij de brief 
aan Moeder Mazzarello opdat zij hem aan de geadresseerde zou bezorgen. 

2 Don Lemoyne woonde nog te Mornese waar nog enkele zusters, postulanten en 
een groep meisjes verbleven. Moeder Mazzarello was al sedert februari met het 
grootste deel van de gemeenschap naar Nizza Monferrato verhuisd. 

3 Maria Mazzarello was enkele dagen tevoren reeds in Alassio geweest toen zij 
op doorreis was naar Bordighera, Nice en La Navarre. Na haar bezoek aan de 
huizen van Ligurië en Frankrijk werd zij op de terugweg in Alassio opgehouden. Don 
Cerruti nodigde haar uit om er aanwezig te zijn bij de professie van drie novicen. De 
Cronistoria noteert dat Αniemand van hen de normale tijd van het noviciaat 
voleindigde. Maar de directeur had al de machtiging van don Bosco ontvangen om 
hun geloften te aanvaarden. Daarom bleef men bij de beslissing, ook al is de 
Moeder er meer toe geneigd te wachten dan de datum te vervroegen. Dat vooral 
wegens de twijfels ten overstaan van zuster Caterina Lucca≅ (Cron.III, p. 21). Zuster 
Caterina zal op 3 februari 1881 als missionaris naar Argentinië vertrekken, maar in 
datzelfde jaar zal zij het Instituut verlaten om naar haar familie terug te keren. 

4 De novicen waren Barbero Domenica, Caterina Lucca en Vallese Luigia. 
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 vertrekken. Kom toch a.u.b.5 
4  En hebt u het huis van de M.[eesteres] Maccagno verkocht? O! Mocht u 

me het geld kunnen meebrengen, dat zou echt een werk van barmhartigheid 
zijn. 

5  Deze novicen zullen bij het uitspreken van hun geloften veel voor u 
bidden. Bent u tevreden? Ook de anderen bidden voor u en vragen mij u te 
groeten en zij vragen voor hen zelf uw zegen. Doe me het genoegen aan 
zuster Santina te zeggen dat ze de geloften die deze zusters vandaag uit-
spreken, inschrijft.6 

6  Wil voor mij moeder vicaria groeten, moeder meesteres7 en alle zusters, 
postulanten en meisjes. De heer directeur groet u; zuster Emilia8 beveelt 
zich in uw gebeden aan en ik vraag u nogmaals mij te vergezellen naar Biel-
la.  

  Uw zegen vragend, weet ik mij 
 

 uw nederige dochter, 
 zuster Maria Mazzarello. 

 
7  Als u naar Nizza komt, zeg niet tegen don Chicco dat ik u, eerwaarde, 

uitgenodigd heb naar Biella te komen.9 

                                                
5 De verplaatsing van de overste van het huis van Biella, Maddalena Martini, 

had een negatieve invloed op de gemeenschap. Maria Mazzarello gaat daarom 
persoonlijk ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen, om aan te moedigen 
of te vermanen waar het nodig is (zie Cron. III, p. 24-26). Misschien is dat een reden 
waarom Maria Mazzarello de aanwezigheid van don Lemoyne vraagt. Een tweede 
reden daarvoor zou de ontmoeting met de bisschop, Mgr. Basilio Leto, kunnen zijn. 
Die bevond zich in een bijzonder moeilijke situatie door valse aanklachten en 
ongegronde laster (zie MB. XVII, Ned. versie p. 420-424 en Cron. V, p. 116-117). 

6 Santina Piscioli had de opdracht de namen te noteren van de zusters die hun 
religieuze geloften uitspraken en dus juridisch lid werden van het Instituut. 

7 Petronilla Mazzarello en Giuseppina Pacotto. 
8 Emilia Mosca die Maria Mazzarello vergezelde naar Alassio. 
9 Deze korte notitie tekent het vertrouwen van Maria Mazzarello ten overstaan 

van don Lemoyne en terzelfder tijd haar wijze voorzichtigheid tegenover don 
Stefano Chicco, tijdelijk directeur van het huis in Nizza Monferrato. 
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21. Aan de directeur van het huis te Mornese  
 don Giovanni Battista Lemoyne 

Ze dankt voor de ontvangen brieven. Ze wenst hem een zalig paasfeest toe. Ze geeft 
wat nieuws over de gemeenschap. 

 Nizza [Monferrato], 9 april 1879. 
 Leve Jezus! 

 
Eerwaarde Heer Directeur,1 
 

1  Ik dank u vriendelijk voor de brieven uit Amerika die u mij in uw goed-
heid gestuurd hebt. O! Wat zou ik nog gelukkiger geweest zijn u te zien in 
plaats van een brief te ontvangen! Geduld! Beter een brief dan niets. Ik hoop 
echter u vlug te kunnen spreken. Bid ondertussen veel voor mij, want ik heb 
het hard nodig. 

2  Ik ben blij dat uw moeder2 het beter maakt. Ik koester het vertrouwen dat 
de Heer onze gebeden zal verhoren en haar spoedig weer een sterke en 
langdurige gezondheid zal schenken. 

3  De zusters van alle huizen verenigen zich met mij om u zalig Pasen te 
wensen, met de meest uitgelezen zegeningen die ontspringen aan het Hart 
van de Verrezen Jezus. 

4  Wil, eerwaarde heer directeur, onze feestwensen overbrengen aan don 
Giuseppe3 en de novicemeester. Beveel me aan in hun gebeden. Don Cag-
liero is in Turijn. Ik hoop dat hij vlug komt - ofwel naar hier ofwel naar Morne-
se. 

5  Zuster Maria4 nadert steeds dichter het paradijs. De dokter zei dat ze het 
einde van de week niet meer zal halen. Ik beveel haar in uw gebeden aan. 

                                                
1 Zuster Emilia Mosca schrijft de brief die Moeder Mazzarello dicteert. Ze richt 

zich met gemoedelijk vertrouwen tot de directeur van het huis te Mornese. Dat wordt 
duidelijk door het eigenhandig geschreven naschrift. 

2 De gravin Angela Prasca was een gelovige vrouw met een nobel karakter. 
3 De salesiaan don Giuseppe Campi van Mornese. Aan hem danken we talrijke 

notities en betrouwbare getuigenissen over de eerste jaren van het Instituut en het 
leven van Maria Mazzarello. 

4 Toen Maria Mazzarello deze brief schreef, was Maria Gariglio in feite al 
overleden. De jonge zuster stierf te La Navarre (Frankrijk) op 1 april 1879. 
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6  Godzijdank maken de anderen het lichamelijk goed; wat het geestelijke 
betreft is er altijd wel één of andere dwarsligger die wat lastig doet, maar het 
zijn geen erge zaken. De rest zal ik u mondeling vertellen. We maken hier 
een povere Goede Week door, zonder vieringen, zonder iets5. Van tijd tot tijd 
roepen de zusters uit: Ach! Mornese! Ach! Mornese! De Heer aanvaardt het 
hart, nietwaar? Daarmee troosten we ons dus. 

  Nogmaals wens ik u Zalig Pasen en terwijl ik uw vaderlijke zegen vraag, 
blijf ik 

 
 uw nederige dochter in J.[ezus], 

 Zuster Maria Mazzarello. 
 

7  Mijn goede vader, houd moed, wees blij, ik denk steeds aan u!6 

                                                
5 Dat eerste jaar in Nizza Monferrato waren er in huis geen liturgische diensten 

voor de Goede Week. Dat verklaart het heimwee van de zusters naar de diensten 
zoals ze die in Mornese gekend hadden. 

6 Dit zelfgeschreven postscriptum toont de delicate intuïtie van Maria Mazzarello 
voor de gemoedstoestand van don Lemoyne. Die verbleef nog in het huis te Mornese 
dat weldra gesloten zou worden. 
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22. Aan de overste van het huis  
 te Montevideo-Villa Colón,  
 zuster Angela Vallese 
 Gezamenlijke brief aan de missionarissen van de eerste en de tweede zending. Ze 

geeft nieuws over de gemeenschap en de verhuis naar Nizza. 

 Nizza [Monferrato], 9 april 1879. 
 Leve Jezus! 

 
Liefste zuster Angiolina,1 
 

1  Ik kan mij de troost en de vreugde inbeelden die u ervaren hebt bij het 
zien van de zusters die de Heer u stuurde.2 Die was zeker groot en heeft u 
doen denken aan het grote feest dat we zullen vieren als we allemaal eens 
samen zullen zijn in het paradijs. Het is waar dat de afstand die ons nu van 
elkaar scheidt zeer groot is. Maar laten we ons troosten, dit leven is zeer 
kort! Als we onze heilige regel stipt hebben onderhouden komt weldra de 
dag waarop we elkaar in de eeuwigheid zullen weerzien. Hoewel de onmete-
lijke zee ons scheidt, toch kunnen we elkaar elk ogenblik zien en vinden in 
het Allerheiligste Hart van Jezus. We kunnen steeds voor elkaar bidden, zo 
zullen onze harten altijd verenigd zijn. 

2  Ik zou heel wat nieuws kunnen vertellen, maar om het niet te lang te 
maken, zeg ik alleen dat onze arme zuster Lucrezia3 op 11 maart om 8.00 
uur 's morgens overleden is. Ik was enkele dagen voordien te Mornese ge-
weest en ik verzeker u dat ik gesticht was door haar geduld en berusting. 
Men schreef mij vanuit Mornese dat ze een benijdenswaardige dood gestor-
ven is. Maar het moet gezegd worden dat ze altijd al geduldig en gelaten 
was: daarom kon ze zo mooi sterven. Als we een goede dood willen sterven, 
dan moeten we ons daar nu al op voorbereiden. 

3  Sommigen onder u hebben de schoenlapper (Merlo Carlo) van Mornese 
gekend. Welnu ook hij stierf op 20 maart ll. Hier te Nizza, hebben we zuster 
Maria Cappelletti die op sterven ligt. Hetzelfde geldt voor zuster Maria Ga-
riglio die zich te La Navarre in Frankrijk bevindt. Wanneer u deze brief zult 
ontvangen, is het zo goed als zeker dat beiden zich bij zuster Lucrezia zullen 

                                                
1 Ook al is de brief aan Angela Vallese gericht, toch is hij bestemd voor alle 

missionarissen van de eerste gemeenschap in Uruguay. 
2 Ze bedoelt de zusters die op 1 januari 1879 uit Italië (Sampierdarena) ver-

trokken waren. 
3 Lucrezia Becchio was negenentwintig jaar oud en was twee jaar geprofest. 

Toen ze in Turijn ziek werd, werd ze op aanraden van de dokter naar Mornese 
gestuurd. 
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 vervoegd hebben en bij al onze andere zusters die in het paradijs op hen 
wachten. U zult voor allen bidden, nietwaar? 

4  Van de zusters zult u al vernomen hebben dat ik niet meer in Mornese 
ben, maar hier in Nizza. Zolang we in deze wereld zijn, moeten we offers 
brengen. Laten we het vrijwillig en met vreugde doen. De Heer zal met alles 
rekening houden en er ons op zijn tijd rijkelijk voor belonen.4 

5  Ik ben in Alassio geweest en ik heb er uw zus5 gezien. Haar gezondheid 
is uitstekend en ze is ingoed. Ze vroeg mij u te groeten en u een heleboel 
dingen van haar te schrijven. Nu zou ik graag aan iedere zuster een woordje 
willen schrijven, maar ik weet niet met wie te beginnen, met de nieuw aan-
gekomenen of met de eersten. Wat zegt u daarvan? Ik zal beginnen met 
degenen die pas aangekomen zijn. 

6  Ik ben in Nizza aan deze brief begonnen en nu moet ik hem beëindigen 
in Turijn.6 De zusters hier zijn gezond en vragen me u de hartelijkste groeten 
over te brengen. Zuster Mariuccia Mazzarello voelt zich niet al te goed. Te 
Chieri vond ik zuster Carmela7 een beetje ziek, de anderen zijn allemaal 
gezond en blij, net zoals in Lanzo en Biella. Allen vragen ze mij u een massa 
groeten te doen. Zuster Rosina groet heel in het bijzonder haar zus.8 

7  Nu ben ik terug in Nizza en hier beëindig ik de brief. Aan zuster Virginia9 
schrijf ik niets, omdat ik haar brief afzonderlijk beantwoord. 

8  Ik begin met zuster Filomena.10 Bent u gelukkig? Dat moet u altijd zijn, 
hé. Verenig u intens met Jezus en werk om Hem alleen genoegen te doen. 
Span u in om elke dag wat heiliger te worden en u zult altijd blij zijn. Leve 
Jezus! Vergeet niet voor mij te bidden. 

                                                
4 Moeder Mazzarello leed erg onder de verplaatsing van het algemeen huis 

van het Instituut naar Nizza. Die verplaatsing bracht voor haar de totale ontworteling 
mee van haar geboortegrond, van de mensen die haar dierbaar waren en van de 
plaatsen waar haar apostolaat begonnen was. In weinig woorden laat Maria 
Mazzarello hier toch aanvoelen dat ze de nieuwe situatie moedig en in serene 
overgave wil aanpakken. 

5 Zuster Luigia Vallese. 
6 In enkele van haar brieven komt sterk tot uiting welke intense activiteit de 

algemene overste aan de dag legt om alle zusters in de verschillende huizen te 
bezoeken en hen te steunen in hun zending. Met deze brief begon ze in Nizza 
Monferrato; ze schrijft hem verder in Turijn en maakt hem af als ze terug in Nizza is. 

7 Carmela Arata had een broze gezondheid. Als bekwame en actieve novice 
leidde ze de naaiplaats. Na haar professie werd ze naar Chieri gezonden als 
verantwoordelijke voor de huishoudelijke taken. 

8 Zuster Teresa Mazzarello was in 1877 naar Uruguay vertrokken. De twee 
zussen, Rosina en Teresa, werden in het dorp >Barone= genoemd om hen te onder-
scheiden van de vele Mazzarello=s afkomstig van Mornese. 

9 Virginia Magone had op 2 februari 1879 een lange brief aan Moeder 
Mazzarello geschreven. Die werd na de dood van de jonge zuster gepubliceerd in 
het Bollettino Salesiano 5 (1881), 3, p. 7-8. Later werd hij ook opgenomen in de 
Cronistoria van het Instituut (zie Cron. III, p. 27 - 29). 

10 Filomena Balduzzi was sinds enkele maanden in Uruguay. Ze was met de 
tweede zending missionarissen meegegaan. In datzelfde jaar werd ze verplaatst 
naar Las Piedras en in 1884 verliet zij het Instituut van de ZDB (zie Br. 23, 5). 
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9  Zuster Vittoria, men heeft mij geschreven dat u altijd goedgezind bent11 
en daar ben ik heel tevreden over. Werk veel om voor u het paradijs te win-

nen. Wees nooit ontmoedigd en zeg nooit één enkele Αmaar≅. U bent ge-
profest, maar denk erom dat u ook novice moet blijven. De vurigheid van de 
novicen moet u verenigen met de gedegen deugd die de geprofesten moe-
ten hebben. Bid voor mij en wees er zeker van dat ik u nooit vergeet in mijn 
armzalig gebed. 

10  En u, zuster Giuseppina12, herinnert u zich nog de beloften die u deed 
op het feest van de Onbevlekte? Vergeet ze nooit. Begin elke dag opnieuw 
met ware nederigheid, met van harte te bidden en met zuiver inzicht te wer-
ken. Spreek weinig, heel weinig met de schepselen, maar spreek integen-
deel veel met de Heer. Hij zal u de ware wijsheid geven. Bid voor mij. 

11  Zuster Angela Cassulo, bent u nog altijd keukenzuster? Door altijd dicht 
bij het vuur te staan zult u nu zeker ook wel branden van liefde tot God, 
nietwaar? Beoefent u steeds de armoede? Uw zus is werkelijk goed. Ze is 
keukenzuster in Torrione en bidt voortdurend in haar keuken. Ik hoop dat ze 
deze zomer haar geloften zal uitspreken.13 Bid voor haar en voor mij. 

12  Zuster Denegri14, kent u nu al goed de Franse taal? Terwijl u de talen 
van deze wereld studeert, leer dan ook de innerlijke taal met God spreken. 
Hij zal u de kennis bijbrengen hoe u heilig kunt worden en dat is de enige 
ware kennis. Uw familie maakt het goed. Ze gaven mij een worst om naar u 
op te sturen, maar omdat u te ver van hier bent, heb ik gedacht hem voor 
ons te houden. U zult hen wel danken, hé? Schrijf hun maar vlug. Word een 
goede zuster van Maria Hulp en bid voor mij, voor uw medezusters, voor uw 
ouders en voor al uw verwanten. 

                                                
11 Het gaat over Vittoria Cantù die een blij en uitbundig karakter had, zeer 

gevoelig was en een ruim hart had. Maria Mazzarello noemt haar Αgoedgezind” 
(buon tempo) omwille van haar voortdurende beschikbaarheid om het gemeen-
schapsklimaat op te vrolijken. 

12 Giuseppina Vergniaud was op het feest van Maria Onbevlekt van het jaar 
voordien novice geworden en geprofest. Pas aangekomen in Argentinië schreef ze 
Maria Mazzarello een lange brief, rijk aan informatie. De stijl van haar schrijven was 
opgewekt en levendig (zie brief van 9 maart 1879, uitgegeven in Cron. III, p. 42-
44).  

13 De jongste zus Maria was novice en verbleef in het huis van Bordighera-
Torrione. Ze zal haar religieuze geloften uitspreken op 15 augustus 1879. 

14 Angela Denegri studeerde Spaans en geen Frans. Ze werd in Mornese gebo-
ren en als jong meisje toonde zij reeds een vurig verlangen om heilig te worden en 
een grote missieijver. Daarom werd zij, op voorstel van don Bosco, heel jong tot de 
religieuze professie toegelaten en samen met de eerste groep missionarissen naar 
Amerika gestuurd. 
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13  Zuster Teresina Mazzarello15, bent u al heilig? Ik hoop dat u tenminste al 
halfweg bent. Werk altijd en alleen om Jezus genoegen te doen. Denk aan 
het paradijs en geef in alles het goede voorbeeld. Ik heb u reeds gezegd dat 
uw zus gezond is en u laat groeten. 

14  Hoe gaat het met u, zuster Gedda?16 Ik hoop dat u gezond blijft zodat u 
kunt werken en heilig worden. Houd daar alle zusters opgewekt en bid voor 
mij. 

15  Zuster Giovanna17, u studeert nog steeds nietwaar? Ik neem aan dat u 
ook de manier bestudeert om heilig te worden. Denk erom dat het nodig is 
weinig te spreken en veel te overwegen om heilig en wijs te worden. Spreek 
weinig met de schepselen, nog minder over de schepselen en helemaal niet 

over onszelf. Willen wij Jezus= stem horen dan dienen we ingetogen te le-
ven. Wees dus vroom en nederig en u zult een grote heilige worden. Vergeet 
mij niet in uw gebeden. 

16  En nu is er nog mijn lieve zuster Laura18. Wat zal ik haar zeggen? Ik zeg 
haar dat zij als eerste Amerikaanse Dochter van Maria Hulp, door haar ge-
beden dezelfde genade die de Heer haar gaf, voor veel andere Amerikaanse 
meisjes moet verkrijgen. Als wij elkaar in deze wereld niet kunnen ontmoe-
ten, dan zullen wij elkaar zien in het paradijs. Laten we ondertussen ver-

enigd leven in Jezus= Hart en bidden wij altijd voor elkaar. 
17  Hoeveel internen hebt u? Groet ze allemaal van mijnentwege en zeg 

hun dat ik veel van hen houd hoewel ik hen niet ken. Ik bid opdat ze zouden 
opgroeien als goede, volgzame, gehoorzame kinderen. Zo zullen ze de 

troost van Jezus= Hart, van hun ouders en hun meesteressen zijn. 

                                                
15 Ze was op speciaal verzoek van don Cagliero binnengekomen in het Collegio 

van Mornese. Ze werd novice op 28 augustus 1875 en het jaar daarna was ze reeds 
ZDB. Het eerste jaar gaf ze les in de kleuterschool van Lu Monferrato en in 1877 
vertrok ze met de eerste groep missionarissen naar Amerika. Ze was de jongste van 
de groep. Zij werd eerst naar Montevideo-Villa Colón gestuurd (zie Br. 41 en 61). 
Later werd ze voor vele jaren overste en meesteres van de postulanten en de 
novicen. 

16 Teresa Gedda behoorde tot de eerste groep ZDB die naar de missies vertrok. 
Nadat zij gedurende vierentwintig jaar in Uruguay edelmoedig werkzaam geweest 
was, wordt ze overste in Mexico, en later in Nicaragua. Mgr. Cagliero beschouwde 
haar als één van de nederigste en deugdzaamste missionarissen en stelde haar zelfs 
voor als model van religieus leven. 

17 Het gaat om Giovanna Borgna. Zoals even daarvoor aan zuster Vergniaud, 
spoort Maria Mazzarello ook haar aan tot luisterbereidheid en stilte als weg die 
leidt tot wijsheid en heiligheid. Om de echte betekenis van de stilte in de eerste 
gemeenschap te begrijpen is het nodig terug te keren tot het voortreffelijke 
getuigenis van don Giacomo Costamagna. In zijn conferenties beschrijft hij de Αgeest 
van Mornese≅ waarin de stilte nooit mag ontbreken: ΑDe stilte van de zusters te 
Mornese was niet somber of melancholisch zoals de stilte vaak begrepen wordt. Ze 
was  altijd getekend door eenvoudige vreugde. Dat had men moeten schrijven op de 
gezegende muren: Huis van de heilige vreugde!≅ (COSTAMAGNA, Conferenze, p. 
261). 

18 Het gaat om Laura Rodrìguez aan wie ze enkele maanden geleden reeds een 
persoonlijk schrijven richtte (zie Br. 18). 
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18  Bij mijn terugkeer uit Turijn vernam ik dat de arme zuster Gariglio19 op 1 
april gestorven is. Ook zij is in overgave gestorven. 

19  Elke zuster zou willen dat ik in haar plaats een woordje voor u schreef, 
maar omdat zoiets te lang zou worden, laat ik het aan hun engelbewaarders 
over om de boodschappen door te geven en u moet dan het antwoord maar 
met hen terugsturen. 

20  Wees altijd blij, bemin elkaar allemaal in de Heer, bid steeds voor al uw 
medezusters. Het spijt me dat ik niet eigenhandig geschreven heb, maar 
deze keer kon het echt niet. Ik schreef aan zuster Virginia20. Een andere 
keer schrijf ik aan de anderen. Elk van u vraag ik mij af en toe te schrijven. 
Wanneer de overste mij schrijft, voeg er dan een briefje bij.21 

21  Houd goede moed, mijn beste zusters. Jezus moet geheel uw kracht 
zijn. Met Jezus worden de lasten licht om te dragen, de moeiten zacht en de 
doornen veranderen in zoetigheden. Maar u moet uzelf overwinnen, anders 
wordt alles ondraaglijk en de boosheden zouden als zweren in ons hart op-

komen. Bid voor mij, ik ben in Jezus= Hart  
 

 u toegenegen in Jezus, de moeder, zuster Maria. 
 

  Veel eerbiedige groeten aan uw eerwaarde directeur; beveel mij bij hem 
aan. 
 

                                                
19 Maria Gariglio is overleden te La Navarre (Frankrijk). 
20 Het gaat om Virginia Magone. Helaas is er van Maria Mazzarello geen 

enkele brief aan zuster Virginia bewaard gebleven. 
21 Tot hier werd de brief door Emilia Mosca geschreven. Het vervolg en de 

handtekening zijn geschreven door Maria Mazzarello zelf. 
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23. Aan de missionarissen  
 te Las Piedras (Uruguay) 

Ze geeft aanmoediging en raad aan de gemeenschap en aan de zusters afzonderlijk. 

 Mornese, 30 april 1879. 
 Leve Jezus en Maria en de H. Jozef! 

 
Mijn liefste zusters, 
 

1  U bent nu alleen in Las Piedras, nietwaar1? Hoe gaat het? Bent u 
gelukkig? Zijn er veel meisjes? En houdt u van de Heer? Maar dan echt van 

harte? Werkt u voor Hem alleen? Ik hoop dat u allemaal volmondig Αja≅ 
kunt zeggen. Blijf dus altijd blij, houd niet op de Heer te beminnen. Doe het 
zo dat de eigenliefde met de voeten getreden wordt. Rooster ze maar eens 
goed. Zorg ervoor u te oefenen in nederigheid en geduld. 

2  Betoon elkaar veel christelijke liefde. Houd veel van elkaar. 
3  Heb veel vertrouwen in Onze-Lieve-Vrouw. Zij zal u in alles helpen. 

Wees trouw aan de heilige regel, tot in de kleinste dingen - die is voor ons 
de weg die naar de hemel leidt. Bewaar de geest van eenheid met God zo-
veel u kunt. Leef voortdurend in zijn tegenwoordigheid. 

4  Jij zuster Giovanna, wees als vicaria er zeer aandachtig voor dat je het 
goede voorbeeld geeft en de dingen met grote voorzichtigheid doet; met het 
enige doel God te behagen. Dan zullen we later tevreden zijn. 

5  En u, zuster Filomena2, bent u nog altijd even vrolijk als hier? Houdt u 
veel van de Heer? Wordt u boos als het vuur niet wil branden? Heb geduld 
en tracht uzelf aan te steken met goddelijke Liefde. Wees blij en bid voor mij. 

6  En u zuster Vittoria3, kent u nu Spaans? Hebt u er nog last van dat u het 
niet geleerd krijgt. Houd goede moed, want beetje bij beetje zult u het alle-
maal leren. Zorg ervoor dat u leert de Heer te beminnen en uzelf te overwin-
nen. Dan zal al het andere gemakkelijk te leren zijn. Wees altijd nederig, blij 
en bid veel voor mij. 

                                                
1 Het huis van Las Piedras werd geopend op 13 april. De werken bestonden er 

uit een school, een oratorio en de catechese. De verantwoordelijke van de nieuwe 
stichting was de zeer jonge vicaria zuster Giovanna Borgna. Dat verklaart de 
uitdrukking: Αalleen≅: de drie zusters van deze gemeenschap wachtten nog op hun 
overste. 

2 Filomena Balduzzi. 
3 Vittoria Cantù. 





157  

7  Goede moed, mijn beste zusters. Wees blij en word vlug heilig en rijk 
aan verdiensten, want de dood komt als een dief. Op korte tijd zijn er vier 
zusters overleden, namelijk zuster Lucrezia4, zuster Maria Gariglio, zuster 
Maria Cappelletti en zuster Margherita Ricci. Ze zullen reeds in het paradijs 
zijn, maar laten wij voor hen bidden, voor het geval dat ze er nog niet zijn. 

8  Denk altijd aan mij en ook aan uw medezusters, in het bijzonder aan 
degenen die op [het feest van] Maria H.[ulp] zullen ingekleed worden. Het 
zullen er tien of twaalf zijn. Ik vergeet u nooit. Houd u goed. 

9  Zuster Giovanna, je zus5 is gezond en laat je groeten. Bid voor haar. 
Iedereen groet u en bijzonder 

 
 u toegenegen, 

 Moeder Mazzarello. 
 

                                                
4 Lucrezia Becchio (zie Br. 22,2). 
5 Ze verwijst naar haar jongste zus Giacinta die interne was. 
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24. Aan zuster Giuseppina Pacotto 
Ze geeft enkele richtlijnen voor de vorming van de postulanten, aansporingen en raad 
aan de assistente. 

 [Nizza Monferrato, mei 1879.] 
 Leve Jezus en Maria en de H. Jozef!! 

 
Mijn altijd beminde zuster Giuseppina,1 
 

1  Allereerst wil ik u zeggen dat ik altijd uw briefjes [ontvangen] heb, enz. 
Maar vergeef het mij, hé, dat er zoveel tijd over gegaan is, eer ik u een paar 
regels antwoord. Mijn liefste [zuster], ik heb geen ogenblik tijd, ik heb zoveel 
te doen. Heb dus ook nu geduld als ik het kort houd. Een andere [keer] zal ik 
u een langere brief schrijven. 

2  Vertel me dus eens of uw postulanten2 deugdzaam zijn, of ze hoe langer 
hoe meer de vaste wil hebben om heilig te worden en of ze ernaar verlangen 
dat hun leven helemaal wordt opgebruikt voor Jezus. Spoor hen altijd aan 
om na te denken waarom ze religieuze geworden zijn of liever voor welk 
doel ze zijn ingetreden. Zeg hun dat ze er niet alleen op bedacht hoeven te 
zijn zich met een zwart habijt te bekleden, maar dat ze zich moeten bekle-
den met alle deugden die noodzakelijk zijn voor een religieuze die zich bruid 
van Jezus wil noemen. Dat ze ervoor zorgen te leven in een geest van ver-
sterving, offer, gehoorzaamheid, nederigheid en onthechting van alles wat 
God niet is. Genoeg hierover. Moedig allen van mijnentwege aan en dat ze 
altijd voor mij en voor allen bidden. 

3  En u, zuster Giuseppina, wees dankbaar dat ik ver weg ben. Anders zou 
ik u aan de oren trekken!3 Weet u dan niet dat de droefgeestigheid oorzaak 
is van veel kwaad?  

                                                
1 Giuseppina Pacotto was op 11 februari naar Mornese teruggekeerd (zie Cron. 

III, p. 8) als assistente van de postulanten in samenwerking met Petronilla Mazzarello. 
Uit de toon van de brief kan men afleiden dat zuster Giuseppina treurig en bezorgd 
was door de nieuwe vormingsopdracht. 

2 Een kleine groep postulanten was in Mornese gebleven. Waarschijnlijk waren 
alle novicen op dat moment al in Nizza of verbleven ze als hulp in andere gemeen-
schappen. Maria Mazzarello somt de noodzakelijke elementen voor de vorming van 
de postulanten op. Die elementen zullen voor de assistente dienst doen als criteria om 
de roepingen te onderscheiden. 

3 Het gaat hier om een geestige en familiaire uitdrukking. Maria Mazzarello 
zinspeelt op de gemoedsgesteltenis waarover zuster Giuseppina haar in een vorige 
brief had geschreven. 
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4  Om blij te zijn moet u in eenvoud vooruitgaan, geen voldoening zoeken 
noch in de mensen, noch in de zaken van deze wereld. Denk er slechts aan 
uw plicht goed te vervullen uit liefde voor Jezus en denk aan niets anders. 
Als u nederig bent, zult u vertrouwen hebben in Hem. Hij zal de rest doen. 
Dus, ga niet meer zitten wenen in uw bureel. Denk eraan dat de tijd om het 
kleine meisje uit te hangen voorbij is. Nu moet u verstandig zijn en het goede 
voorbeeld geven.4 Wat m.[oeder] vicaria5 betreft, wees gerust: ze kan ten 
volle meeleven met u. Heb het volste vertrouwen. Vertel haar alles en als het 
er soms op lijkt dat ze u niet gelooft, is dat van geen enkel belang. Aanvaard 
gewoon de vernedering: het zal uw ziel ten goede komen. Wees dus blijge-
zind en heb goede moed. Help moeder vicaria en zorg samen voor een goe-
de geest bij de postulanten zodat ze allemaal heilig worden. 

5   Meer schrijf ik u niet, want ik heb werkelijk geen tijd. Groet van mij alle 
zusters, postulanten en meisjes. Dat ze allemaal veel voor mij bidden en blij 
zijn. 

  Een >Leve Jezus= aan allen, van Jezus heel veel zegeningen en weet 
mij 

 
uw toegenegen Moeder Mazzarello. 

 

                                                
4 Maria Mazzarello spoort zuster Giuseppina krachtig aan haar zwaar-

moedigheid en droefheid te overwinnen en kinderachtige houdingen te overstijgen 
door zich als een volwassen vrouw te gedragen. 

5 Dat is Petronilla Mazzarello. De samenwerking tussen de twee zusters verliep 
niet vlot. 





163  

25. Aan de overste van het huis  
 te Montevideo-Villa Colón  
 zuster Angela Vallese 

Ze geeft enkele praktische richtlijnen voor de vorming van de zusters en geeft nieuws 
door vanuit het centrum. 

 Nizza [Monferrato], 22 juli 1879. 
 Leve Jezus en Maria en de H. J.[ozef]!! 

 
Mijn beminde zuster Angiolina, 
 

1  Wees maar niet bang dat uw brieven mij vervelen. Helemaal niet. 
Integendeel, ik ben blij dat u mij uitvoerig nieuws geeft over alles wat uzelf 
en de zusters betreft. Schrijf me maar heel dikwijls en lange, lange brieven. 
Ze doen mij altijd veel genoegen. 

2  Het spijt me dat het niet al te goed gaat in het nieuwe huis van Las 
Piedras. Zuster Giovanna is veel te jong en onvoldoende bezadigd om de 
plaats van de overste in te nemen.1 Maar laat u daarom niet afschrikken, 
overtuig uzelf ervan dat er altijd tekorten zullen zijn. Verbeter en herstel alles 
wat kan, maar doe het rustig en leg de rest in de handen van de Heer. En 
daarbij, let niet te veel op onbenulligheden: het gebeurt dat men te veel be-
zig is met kleinigheden en dan de grote zaken laat voorbijgaan. Hiermee wil 
ik niet zeggen dat u geen acht hoeft te slaan op de kleine fouten. Dat is het 
niet wat ik wil zeggen. Wijs terecht, waarschuw altijd, maar in uw hart moet u 
met allen meevoelen en iedereen christelijke liefde betonen. Kijk, het is no-
dig de temperamenten te bestuderen en ze weten aan te pakken om echt te 
slagen. Men moet vertrouwen inboezemen. 

3  Met zuster Vittoria2 moet u geduld hebben en haar beetje bij beetje in de 
geest van onze congregatie inwijden. Die kan ze nog niet hebben, want ze is 
niet lang genoeg in Mornese geweest. Ik denk dat ze wel zal slagen als u 
haar op de juiste manier weet aan te pakken. Dat geldt ook voor de anderen. 
Elkeen heeft haar tekorten. Men moet ze met liefde terechtwijzen, maar ver-
wacht niet dat ze er geen meer hebben en nog minder dat ze allemaal in-
eens verbeterd kunnen worden. Dat niet, maar met gebed, geduld, 

                                                
1 Giovanna Borgna was goed en edelmoedig, maar amper negentien en dus 

onervaren in de animatie van de gemeenschap (zie Br. 23,4). 
2 Zuster Vittoria Cantù had enkele stappen op de vormingsweg overgeslagen. 

Wegens haar vurige verlangen om missionaris te worden kreeg ze de toelating om 
op 8 december 1878 zowel novice te worden als geloften te doen. Zo kon ze met de 
groep missionarissen naar Argentinië vertrekken. 
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 waakzaamheid en volharding slaagt men geleidelijk in alles. Vertrouw op 
Jezus, leg al uw moeilijkheden in zijn Hart en laat Hem dan begaan. Hij zal 
alles in orde brengen. Wees altijd blij, altijd goedgezind. 

4  Als u niet weet hoe te handelen, richt u dan tot zuster Maddalena.3 Doe 
alles wat ze u zegt en wees gerust. En daarbij, u hebt een goede directeur 
zodat u met geen enkele moeilijkheid last hoeft te hebben.4 Let op dat u hem 
gehoorzaamt, hé zuster Angiolina? 

5  U zegt mij dat u veel werk hebt en daar ben ik heel tevreden over, want 
het werk is de vader van de deugden. Al werkend verdwijnen de grillen5 en 
is men altijd blij. Terwijl ik u het werk aanbeveel, vraag ik u ook zorg te dra-
gen voor uw gezondheid; tevens beveel ik ook allen aan te werken zonder 
ambitie, maar alleen om Jezus genoegen te doen. Ik zou willen dat u in het 
hart van al deze lieve zusters de liefde voor het offer inprent, het misprijzen 
van zichzelf en een absolute onthechting van de eigen wil. Wij zijn religieu-
zen geworden om ons het paradijs te verzekeren, maar om het paradijs te 
verdienen zijn er offers nodig. Dragen wij moedig ons kruis en eens zullen 
we tevreden zijn. 

6  Ik zou aan elke zuster afzonderlijk willen schrijven, maar deze keer heb 
ik werkelijk geen tijd. Het zal voor een andere keer zijn. U moest het huis 
eens zien! Het staat ondersteboven. We zijn alles aan het klaarmaken voor 
de retraite die op 6 augustus begint. Daarop aansluitend is er de retraite 
voor de leken.6 Er is ook de verhuis van Mornese naar hier, in Nizza, enz... 
U kunt zich dus wel indenken dat er gewerkt moet worden. Heb geduld voor 
deze keer. Na de retraites zal ik een langere brief schrijven. 

7  Zeg van mijnentwege een bemoedigend woord aan ieder van mijn 
dierbare zusters. Spreek ze allen veel moed in en dat ze elkaar als goede 
zusters beminnen. Dat ze allen de christelijke liefde echt beoefenen. Wijs 
hun het paradijs waar we allemaal eens samen zullen zijn.  

8  Doe mijn beleefde groeten aan onze eerwaarde, goede directeur en aan 
die van Las Piedras - ik geloof dat het don Beauvoir7 is. Groet de zusters 
één voor één, in het bijzonder de nieuwkomers. U beveel ik nog eens aan 
altijd blij te zijn en eveneens doe ik dat aan zuster Virginia, zuster Giovanna, 
zuster Vittoria, de deugniet zuster Filomena, zuster Teresina, zuster Onori-
na, zuster Cassulo, enz. 

                                                
3 Zuster Maddalena Martini was algemene verantwoordelijke voor de eerste 

huizen die door de ZDB in Uruguay en Argentinië gesticht werden. 
4 Don Luigi Lasagna (zie Br. 17, voetnoot 5). 
5 Het werk behoedt de zusters voor eigenaardige grillen en bevordert evenwicht 

en sereniteit in het optreden. 
6 De retraites voor de meisjes en de medewerksters vond voor de eerste keer 

plaats in Nizza Monferrato van 18 tot 27 augustus. Als predikanten kwamen don 
Giovanni Cagliero en Mgr. Antonio Maria Belasio. De Cronistoria vermeldt dat er 
een negentigtal aanwezigen waren (zie Cron. III, p. 69). 

7 Giuseppe Beauvoir was in 1878 naar de missies vertrokken. Na een kort 
verblijf in Uruguay en Buenos Aires, werd hij naar Patagonië en Vuurland gezonden. 
Hij was de missionaris die het langst voor de promotie en de evangelisatie van de 
inheemse volkeren gewerkt heeft. Vele jaren werkte hij rechtstreeks samen met Mgr. 
Fagnano en onderscheidde hij zich door moed en durf in zijn ondernemingen. 
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9  Vergeet in uw gebeden nooit uw medezusters in Italië en Frankrijk. 
Wees ervan overtuigd dat niemand van ons u vergeet. Allen, van de eerste 
tot de laatste, zenden u vele groeten. 

10  Uw ouders en familie zijn allemaal gezond en wij ook, behalve zuster 
Maria Mazzarello die ziek is.8 

  God zegene u allen, samen met mij, 
 

 u toegenegen in J.[ezus], 
 de moeder, zuster Maria Mazzarello. 

 

                                                
8 Naamgenote van de heilige en haar streekgenote. Ze werd ook Mariuccia ge-

noemd (zie Br. 22,6). Ze stierf in Turijn op 6 augustus 1879 na amper vier jaar 
religieus leven. 
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26. Aan de zusters van het huis  
 te Montevideo-Villa Colón 

Ze dankt voor het ontvangen nieuws. Ze legt uit waaruit de echte religieuze geest 
bestaat en geeft nieuws over de gemeenschappen. 

 Nizza [Monferrato], 11 september 1879. 
 Leve Jezus! 

 
Mijn liefste zusters, 
 

1  Angiolina, ik zou nu elk van u afzonderlijk willen schrijven om u te 
troosten en u aan te moedigen. Maar heb geduld voor deze keer, want ik 
kan het werkelijk niet. Wees tevreden met de enkele woorden die mij recht 
uit het hart komen. 

2  Wij hebben onze retraite gehouden en de goede Jezus dankend, zijn wij 
uit elkaar gegaan met de vaste wil heilig te worden. Och arme toch! Hoe 
dikwijls hebben wij aan u gedacht en hebben we zelfs voor u gebeden, op-
dat niet alleen wij, maar ook u allen die vaste wil zoudt hebben. Dat hoop ik. 
Zo kunnen we elkaar ontmoeten hierboven, in het mooie paradijs. 

3  Goede moed dus, mijn liefsten, goede moed. Elke dag gaat er één 
voorbij en we naderen dichter en dichter de eeuwigheid. Alles gaat voorbij 
nietwaar? ... Maar de verdiensten gaan nooit voorbij. 

4  Mijn goede zusters, houd van elkaar... O! Wat een troost voor mij als ik 
nieuws van onze huizen krijg en aanvoel dat er christelijke liefde heerst, dat 
de zusters graag gehoorzamen, dat ze gehecht zijn aan de heilige regel. O, 
dan weent mijn hart van vertroosting, en vraagt het aanhoudend Gods zegen 
over u allen opdat u zich waarlijk mag bekleden met de Geest van onze 
goede Jezus1 en opdat u dus veel goeds mag doen aan uzelf en aan de 
lieve medemens die hulp zo hard nodig heeft. Maar hoe was de Geest van 
de Heer? ... (ik zeg u wat don Cagliero ons zo dikwijls van harte heeft her-
haald) de geest van nederigheid, geduld, overvloedige liefde - die werkelijk 
eigen was aan Jezus, die er nooit genoeg van kreeg voor ons te lijden en die 
wilde lijden tot? ... Goede moed dus. Volgen wij onze beminde Jezus in alles 
na, maar vooral in de nederigheid en in de christelijke liefde, maar dan echt 
hé! ... Bid ook voor mij, dat ook ik het zo kan doen. 

                                                
1 Met deze korte verwijzing naar de belangrijkheid van de christelijke liefde 

(carità), opent Maria Mazzarello een uiteenzetting waarbij ze typische uitdrukkingen 
van Paulus gebruikt. Ze spoort de zusters aan die gezindheid te laten heersen die 
ook in Christus Jezus was (zie Fil. 2,5). 
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5  Wees blij, hé... en altijd blij! Beledig elkaar nooit. Integendeel, zodra u 
merkt dat iemand wat bemoediging nodig heeft, geef ze dadelijk. Troost en 
help elkander, hé! ... 

6  Zuster Filomena, wees blij hé! U en ook zuster Denegri2 hebt mij een 
brief geschreven en nu zou u graag een antwoord krijgen, nietwaar? ... Dat 
komt wel een andere keer. Zorg er intussen voor om altijd goed te zijn, het 
goede voorbeeld te geven en er zal een dag komen waarop u niet alleen 
tevreden zult zijn, maar ook beloond voor alle kleine dingen die u deed en 
leed voor onze liefste Jezus... Laten wij ons dus waarlijk inspannen om heilig 
te worden. Bidden wij voor elkaar om allemaal te mogen volharden in de 
dienst van onze Bruidegom Jezus en [van] onze Lieve Moeder Maria. 

7  Doe veel groeten aan uw goede heer directeur en beveel mij sterk in zijn 
gebeden aan. Alle, alle zusters groeten u van harte en kijken uit naar het uur 
waarop ze u zullen terugzien en omhelzen, daarboven in het mooie paradijs. 
Goede moed dus, mijn liefsten in Jezus, laten wij altijd maar bedenken dat 
alles voorbijgaat. Dat niets ons dus store, want alles kan dienen om het ware 
geluk te verwerven. Wees ervan overtuigd dat wij u nooit zullen vergeten, 
maar dan ook nooit. En ik zal altijd in Jezus en Maria zijn, 

 
 uw toegenegen moeder, 
 zuster Maria Mazzarello. 

 
8  Wilt u nog iets weten dat u zeker zal troosten? ... Raad eens hoeveel 

dames er op de retraite aanwezig waren? Meer dan negentig. Dat heeft ons 
hart getroost. 

9  Op de retraite van de zusters waren we ook talrijker en dan kwamen we 
in de geest tot bij u. U ziet dus dat u niet vergeten wordt. O neen, helemaal 
niet. Wees dus blij, hé, altijd... 

10  Virginia3, goede moed, hé! Word heilig, maar dan één van die heiligen 
die waarlijk nederig zijn, gelukkig met iedereen en vol christelijke liefde voor 
uzelf en de anderen. Zult u altijd voor mij bidden? Kijk, we hebben hier een 
mooi beeld van de Onbevlekte M.[aagd] en dikwijls kniel ik aan haar voeten 
neer om genaden te vragen voor u allen en in het bijzonder voor degenen 
die mij gedenken...  

11  Wees dus altijd vreugdevol. En leve Maria! ... 
12  Don Lemoyne, die op het ogenblik onze directeur is hier in Nizza 

Monf.[errato], laat u allen hartelijk groeten en beveelt zich in uw gebeden 
aan. Hij vergeet u nooit in zijn vurige gebeden, wees daar maar zeker van, 
en wij ook niet. 

 
  P.S. Stuur de hierbij ingesloten brief aan de zusters van Las Piedras.  

Wees de a.[rme] zuster Rosalia4 indachtig. 

                                                
2 Het betreft de zusters Filomena Balduzzi en Angela Denegri. 
3 Zuster Virginia Magone verbleef sedert enkele maanden in Montevideo-Villa 

Colón. 
4 Rosalia Pestarino is de briefschrijfster. 
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27. Aan de overste zuster Angela Vallese  
 en aan de zusters van de huizen  
 te Montevideo-Villa Colón en Las Piedras 

Ze geeft nieuws over de huizen van Nizza en Mornese en nodigt de zusters uit om het 
feest van de Onbevlekte vurig te vieren. 

 Nizza [Monferrato], 20 oktober 1879. 
 Leve Jezus, Maria, de H. Jozef! 

 
Mijn goede zuster Angiolina en zusters allemaal,1 
 

1  Het nieuws uit uw brieven van de maand september heeft mijn hart 
werkelijk getroost. Ik ben bijzonder tevreden dat u retraite gehouden hebt. 
Maar bedenk dat het niet voldoende is een retraite te volgen. De goede 
voornemens die de Heer u toen ingaf, moeten moedig en volhardend in 
praktijk gebracht worden. Ik ben zeer tevreden dat don Costamagna, onze 
vroegere goede directeur, u soms een bezoek brengt. Arme dochters: dan 
lijkt het wel dat u iemand van Mornese ziet, nietwaar? 

2  Mijn goede zuster Angiolina: vat moed, wees blij en maak al mijn 
geliefde zusters daar blij. De Heer houdt veel van u. Het is aan u die liefde te 
willen aanvaarden, nietwaar? 

3  Nu wil ik wat over ons vertellen. Dankzij de goede Jezus maken wij het 
allen goed, behalve dan de twee arme zusters Giustina en Albina die zo 
goed als in doodsstrijd zijn. Zuster Albina is hier in Nizza, zuster Giustina is 
in Mornese.2 Al de anderen zijn opgewekt, [hebben] de goede wil om veel 
goed te doen en ze benijden uw lot. 

4  Wij hebben hier tweeëndertig postulanten, vijftig zusters en dertig 
internen. De gemeenschap van Mornese is hier te Nizza. In Mornese zijn er 
nog slechts vijf zusters en don Giuseppe3, maar we hopen dat wij ze weldra 
allemaal bij ons zullen hebben, want het huis daar wordt nu verkocht. We 
zijn heel tevreden over de verandering van Mornese naar Nizza.4 

                                                
1 Zuster Angela Vallese was de verantwoordelijke van de eerste twee huizen die 

in Uruguay geopend werden. De huizen lagen dicht bij elkaar. Dat verduidelijkt 
waarom deze brief gericht is aan de ZDB van beide gemeenschappen. 

2 Zuster Giustina (Agostina) Calcagno en zuster Albina Frascarolo. Deze laatste 
overleed inderdaad op 28 oktober. 

3 De salesiaan Giuseppe Campi van Mornese. 
4 Deze eenvoudige uitdrukking laat ons de edelmoedige overwinning van het 

lijden van Maria Mazzarello aanvoelen dat gepaard ging met het afscheid nemen 
van deze plaats die haar zo dierbaar was. 
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5  Dus, mijn beste zusters, als u mij wilt komen bezoeken, ga dan niet 
meer naar Mornese, maar kom naar Nizza. Arme dochters, we zijn veel te 
ver van elkaar verwijderd om dat te kunnen doen. Het is beter elkaar te vin-

den in Jezus= Hart. Daar kunnen we elkaar alles zeggen.  
6  Ik verzeker u dat ik elke morgen met u spreek in dat aanbiddelijke Hart 

en dat ik Hem over u spreek in de heilige communie. Ik vraag Hem zoveel 
goeds voor ieder van u. Bent u tevreden dat wij elkaar op die wijze bezoe-
ken? Doet u dat werkelijk ook zo? Ik ben tevreden over iedereen, over de 
goede wil van al deze zusters. Dat ze er zorg voor dragen altijd trouw te vol-
harden. Ik beveel u allen aan groot vertrouwen te hebben in de biechtvader 
en in de overste. Als dit vertrouwen er is zal alles goed gaan. 

7  We naderen het feest van de Onbevlekte. Onze heilige regel wil dat wij 
dat feest heel plechtig vieren. Maar daar bovenop moet het voor ons één 
van de mooiste feesten zijn, wij die Dochters van Maria zijn.5 Bereiden wij 
ons dus voor om Haar werkelijk goed te vieren. We moeten mooie bloemen 
in ons hart planten, om daarna een mooie ruiker te kunnen aanbieden aan 
onze liefste mama, de H. Maria. Daarom is het nodig dat wij ons in de dagen 
die ons nog resten, oefenen in alle deugden, maar vooral in de gehoor-
zaamheid en in de versterving. We mogen geen enkele gelegenheid laten 
voorbijgaan zonder ons in iets te versterven. En laten we vooral onze wil 
versterven en nauwgezet zijn in het onderhouden van onze heilige regel. 
Laten we elke morgen met grote vurigheid te communie gaan. 

8  Tijdens de retraite hebben wij het vuur in ons hart ontstoken, maar als 
wij van tijd tot tijd niet in de as poken en er geen nieuw hout opleggen, zal 
het vuur doven. Nu is het de uitgelezen tijd om het vuur weer te doen opflak-
keren. [Dat] feest van de Onbevlekte en daarna het kerstfeest moeten onze 
vurigheid fel aanwakkeren; zodanig dat wij blijven branden tot aan onze 
dood. Laten wij er ons allemaal met moed en goede wil echt voor inspannen. 
Wie weet of het voor iemand van ons niet de laatste maal is dat we dat 
mooie feest vieren. 

9  Voor iedereen gaat de tijd voorbij en in het uur van onze dood zullen we 
blij zijn [dat feest] goed en vurig gevierd te hebben. [Wat een] troost zullen 
we proeven bij de herinnering aan al die kleine verstervingen die we gedaan 
hebben. Wij moeten vechten tegen onze eigenliefde en haar de kop indruk-
ken. Dan zal ons hart op dat ogenblik gerust zijn. Willen wij er ons dus wer-

kelijk met ijver en echte wil voor inzetten? Antwoord mij allen >ja=! Zuster 
Virginia, zuster Angela Cassulo, zuster Gedda, zuster Denegri, zuster Tere-
sina Mazzarello en de novice zuster Laura, zijn ze er? En zuster Vittoria die 
mij nog nooit geschreven heeft? En zuster Filomena, de deugniet: zal ze 
altijd welgezind blijven? En zuster Giovanna? Zijn ze allemaal te Las Pie-
dras?6 Let op hetgeen ik u het meest aanbeveel: het onderhouden van de 
heilige regel. Want u weet dat dit volstaat om heilig te worden. Jezus wil 
niets anders van ons. Als het waar is dat wij Hem liefhebben, dan moeten wij 

                                                
5 De liefde van Maria Mazzarello voor de Onbevlekte ging terug tot haar 

jeugd. Als jong meisje had zij zich helemaal aan Maria toegewijd als lid van de 
godvruchtige vereniging van de Dochters van de Onbevlekte. 

6 Moeder Mazzarello weet nog niet juist welke zusters voor het nieuwe huis 
bestemd waren dat op 13 april in Las Piedras geopend werd. 
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 Hem dit genoegen doen en zijn Hart, dat ons zozeer bemint, tevreden 
stellen. 

10  Zeg me eens: houdt u van elkaar? Hebt u elkaar daadwerkelijk lief? Ik 
hoop van wel, maar ook in deze dingen zal er nog iets te verbeteren zijn. 
Dus, om onze lieve Moeder Maria genoegen te doen, zal de ene de andere 
geheel en al liefhebben, zult u elkaar helpen in het werk, elkaar terechtwij-
zen met zachtheid en terechtwijzingen grootmoedig aanvaarden, van wie ze 
ook mogen komen. Moed mijn dochters, dit leven gaat vlug voorbij en in het 
uur van onze dood blijven slechts onze werken over. Het voornaamste is dat 
ze goed verricht werden. De grillen, de hoogmoed en de ijdelheid om alles te 
willen weten en zich niet te willen onderwerpen aan wie niet volmaakt is, dat 
allemaal zal ons in het uur van onze dood in grote verlegenheid brengen. 

11  Arme zusters!! Ik zal u nu wel genoeg verveeld hebben. Nog één ding: ik 
beveel u nogmaals aan groot vertrouwen te hebben in de overste en het 
goede voorbeeld te geven onder elkaar en bij de meisjes, veel geduld te 
oefenen en minzaam te zijn zonder maat. En nog iets dat ik u aanbeveel: 
wees steeds blij en opgeruimd; de droefheid is de moeder van de lauwheid. 

12  Nu vraag ik u om een daad van christelijke liefde. Ik bedoel: bid wat voor 

de zielenrust van mijn lieve vader die op 23 september om halfacht >s mor-
gens overging naar het andere leven. Bijna als bij wonder heb ik het geluk 
gehad hem te mogen bijstaan. Ik hoop dat hij reeds in het paradijs is, maar 
bid toch maar wat voor hem, hé?7  

13  Zuster Angiolina, zuster Teresina en zuster Cassulo, ik heb nieuws over 
uw families: iedereen maakt het uitstekend. Ook de familie van zuster Virgi-
nia en zuster Denegri. Ik hoop dat het ook zo is met de ouders van zuster 
V.[ittoria] en van zuster Filomena. 

14  Nu, mijn lieve Angiolina, blijft er mij niets anders over dan u veel moed 
toe te wensen. Leef niet met een klein hart. Uw hart moet edelmoedig zijn, 
groot en zonder veel angsten. Hebt u het begrepen? Groet van mij al die 
lieve zusters daar. Wees allemaal blij. 

15  Veel eerbiedige groeten aan de heer directeur en beveel mij aan in zijn 
gebeden. Ik laat u in het gezelschap van Jezus en Maria. Ik blijf 

 
 u toegenegen in Jezus, de moeder, 

  zuster Maria Mazzarello. 
 

16  U verlangt ernaar dat ik u kom opzoeken, maar als de directeurs me niet 
sturen, kan ik dat niet beslissen: het is aan u de directeurs te doen luisteren. 

                                                
7 Giuseppe Mazzarello was één van de eerste weldoeners van de arme 

gemeenschap van Mornese en was daarom door alle zusters gekend en gewaar-
deerd. Maria Mazzarello ging naar Mornese op 22 september toen haar vader 
reeds ernstig ziek was. Zij stond hem tot het laatste bij en bereidde hem voor op het 
ontvangen van de laatste sacramenten. Op 26 september keerde zij naar Nizza 
Monferrato terug (zie Cron. III, p. 95-96). 
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28. Aan de missionaris zuster Giovanna Borgna 
Ze spoort de jonge vicaria aan tot persoonlijke beleving van de deugd en tot trouw aan 
de regel om een levende getuige te zijn bij de zusters en de meisjes. 

 Nizza [Monferrato], 20 oktober 1879. 
 Leve Jezus, Maria en de H. Jozef! 

 
Mijn liefste zuster Giovanna,1 
 

1  Ik heb met genoegen je lieve brief ontvangen en ik ben gelukkig met het 
goede nieuws dat je me geschreven hebt. Ik vernam dat u retraite gedaan 
hebt. God zij dank voor deze grote genade die Hij u gaf. Ik ben bijzonder 
getroost door het feit dat zoveel meisjes gingen biechten en ook de heilige 
communie ontvangen [hebben]. Dat is zeer goed. Het is niet nodig je te ont-
moedigen als je hoort dat de wereld kwaad spreekt van u of van uw onder-
wijzeressen, de scholen, de religieuzen, de priesters of van wat weet ik 
veel... Als de wereld zo spreekt, is dat een teken dat we aan de kant van 
God staan. De duivel is boos op ons en wij moeten nog moediger zijn.2 

2  Ik zal je het nieuws van dit huis niet vertellen. Dat zal de overste zuster 
Angiolina wel doen. Ik schreef haar een lange brief. Je zegt haar maar dat 
ze hem voorleest, of dat ze hem aan jou geeft. Ik vergat haar één ding aan 
te bevelen; zeg jij haar dat. Zeg haar dat ze veel aandacht moet hebben 
voor de gezondheid van iedereen. Als die ontbreekt, kunnen we niets meer 
doen, noch voor onszelf, noch voor anderen.3 

3  Zeg me eens, mijn lieve zuster Giovanna, ben je altijd vrolijk? Ben je 
nederig? En de zusters, hoe ga je met hen om? Met zachtheid en christelijke 
liefde? 

4  Mijn lieve [zuster], ik beveel je aan, hé, het goede voorbeeld te geven 
aan je medezusters. Als je wilt dat de boot goed vooruitgaat en dat de zus-

                                                
1 Zij was de vicaria van het huis te Las Piedras en in de praktijk de 

verantwoordelijke van de gemeenschap. 
2 In Uruguay wilde men in de jaren >80 de religieuze congregaties wettelijk 

opheffen. Ook de salesianen hadden in het begin daarmee af te rekenen (zie CERIA 
Eugenio, Annali della Società Salesiana. Dalle origini alla morte di S. Giovanni Bosco, I, 
SEI, Torino 1961, p. 441). Op 15 oktober 1879 schreef zuster Giovanna aan don 
Bosco over haar zorgen. Ze informeerde hem over de inspecteur van de publieke 
scholen die zijn gezag ook wilde laten gelden in de privé-scholen. Zij schreef: 
ΑAangezien wij goed willen doen voor de jongeren, hopen wij dat de Heer zich 
onze verdediging zal aantrekken. Daar zijn we gerust in≅. Deze brief werd 
gepubliceerd in het Bollettino Salesiano 4 [1880], I p. 7-9. 

3 Zoals reeds gezegd, werkten zuster Angela en zuster Giovanna samen in de 
leiding van de gemeenschap. 
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 ters je eerbiedigen en je vertrouwen, dan dien je in alles een voorbeeld van 
deugdzaamheid te zijn, bijzonder in het nauwkeurig onderhouden van de 
heilige regel. 

5  Ik zeg dat niet om je een verwijt te maken, integendeel. Ik weet dat je 
alles doet wat je kunt opdat de zaken goed zouden gaan. Maar ik spoor je 
ertoe aan, omdat deze dingen mij heel na aan het hart liggen. Goede moed, 
zuster Giovanna, mijn lieve dochter, laten wij wat goed doen nu we nog wat 
tijd hebben. Dit leven gaat vlug voorbij en in het uur van onze dood zullen we 
tevreden zijn over de verstervingen die we gedaan hebben en over de strijd 
en de weerstand tegen onze eigenliefde en onszelf. Ik beveel je aan je nooit 
te ontmoedigen wanneer je jezelf beladen ziet met zoveel ellende. Laten we 
onze goede wil gebruiken, maar dan écht en beslist. Dan zal Jezus de rest 
doen. Als we met onze goede wil onze tekorten bestrijden, zullen zij het juist 
zijn die ons moeten helpen om in de volmaaktheid vooruit te gaan - als we 
maar echt nederig zijn. 

6  En zijn er veel meisjes? Denk eraan het goede voorbeeld te geven door 

fijne omgangsvormen. Zeg [hun] een >Leve Jezus= van mij en vraag hun 
een weesgegroet voor mij [te bidden]. Elke morgen gedenk ik hen in de hei-
lige communie. 

7  Zeg het ook aan de zusters dat ze veel voor mij bidden, voor heel onze 
congregatie en voor de directeurs die zich zoveel moeite voor ons getroos-
ten. 

8  Je zus is gezond, ze is vrolijk en het ziet ernaar uit dat ze deugdzaam 
wil worden. Veel groeten van haar en ze vraagt je voor haar te bidden. Wees 
gerust, ik ben één en al zorg voor haar.4 

9  Wees blij en bemoedig al de anderen. Draag zorg voor je gezondheid, 
wees nederig. 

10  Groet van mij je goede eerwaarde directeur en beveel mij aan in zijn 
vurige gebeden. Schrijf me bij gelegenheid. Moge God je zegenen en je he-
lemaal tot de zijne maken. In het allerheiligste Hart van Jezus ben ik steeds  

 
 je toegenegen, 

 de arme zuster Maria Mazzarello. 

                                                
4 Maria Mazzarello vertelt zuster Giovanna over haar zus Giacinta. Ze voegt 

eraan toe dat ze het meisje met ijverige en liefdevolle zorg in haar groei volgt (zie 
Br. 6, voetnoot 8). 
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29. Aan de missionarissen van het huis  
 te Buenos Aires-Almagro 

De zusters die ver weg zijn moedigt ze aan om alleen voor God te werken en de een-
heid van geest te bewaren. 

 [Nizza Monferrato, oktober-november 1879.]1 
 

1  Goede moed, mijn lieve dochters, dit leven gaat vlug voorbij en in het 
uur van onze dood zullen we tevreden zijn over de verstervingen die we zul-
len gedaan hebben. Wees nooit ontmoedigd, ook al merkt u dat u tekorten 
hebt. Van onze kant moeten wij onze goede wil inzetten, maar dan een ech-
te vastberaden goede wil en Jezus zal de rest doen. 

2  Stel allemaal groot vertrouwen in de biechtvader en in uw overste. 
3  Geef het goede voorbeeld aan de postulanten en aan de meisjes die de 

Heer u zendt. Werk alleen voor God als u wilt slagen en verdiensten ver-
zamelen van uw werk. Bent u nog altijd één van geest? Wanneer u uit elkaar 
gaat, let er dan op dat er geen geest van verdeeldheid komt, wees altijd één 
van hart. Als u de geest van onze geliefde congregatie wilt bewaren moet 
men ook in het ene huis doen wat men in het andere doet.2 Ik beveel u in het 
bijzonder aan te bidden. Bid veel en van harte en bid voor mij, voor de direc-
teurs en voor al uw zusters. Ik raad aan vaak te communiceren voor u allen. 
En uw medezusters hier doen dat graag en van harte. En u, doet u dat voor 
ons? O, wat zou ik nog veel willen schrijven, maar ik heb geen papier meer. 

Ga naar binnen in Jezus= Hart, daar zult u alles horen wat ik wil zeggen.  

                                                
1 Enkel dit gedeelte van de brief, geschreven door zuster Emilia Mosca, is in ons 

bezit. Er is geen hoofding, geen datum, geen handtekening van Moeder Mazzarello. 
Naar alle waarschijnlijkheid was hij bij een andere brief gevoegd. 

2 De missionarissen van de tweede zending bleven enkele maanden samen. 
Daarna zijn ze uiteengegaan voor nieuwe stichtingen in Argentinië: Buenos Aires-
Boca (2 november 1879) en Carmen de Patagones (19 januari 1880). Maria 
Mazzarello roept de zusters op verbonden te blijven, ook als ze verspreid worden 
over verschillende gemeenschappen. Er leefde bij de zusters werkelijk een groot 
verlangen om verenigd te blijven in de geest en het missionaire vuur van het begin. 
Zuster Vergniaud schreef Moeder Mazzarello toen ze nog maar pas in Argentinië 
was aangekomen: ΑIn dit huis waar missionarissen van de eerste en de tweede 
zending leven, leeft Mornese, leeft Nizza, leeft heel Italië≅ (brief van 9 maart 1879, 
in Cron. III, p. 26). 
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4  U verlangt een foto van mij, nietwaar? Ik zou die heel graag sturen, 
maar hij is niet gemaakt. Uiteindelijk zei Ferrero dat hij er nooit één had ge-
maakt omdat geen enkele directeur hem daartoe de opdracht had gegeven. 
Als hij er een maakt, stuur ik ze mee met de eerste zusters die naar ginder 
gaan.3 

5  De Heer zegene u allen, mijn lieve dochters en Hij make u allen heilig 
zoals ik u wens. Bid voor mij. 

                                                
3 Maria Mazzarello wil de zusters in het verre Amerika een plezier doen. Dat 

toont haar grote menselijkheid, eenvoud en onthechting. 
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30. Aan de heer Carlo Buzzetti 
Ze geeft nieuws over zijn dochter die als postulante te Nizza is ingetreden. 

 Nizza Monf.[errato], 10 nov.[ember] 1879. 
 Leve Maria Hulp! 

 
Waarde Heer,1 
 

1  Hierbij sluit ik de lijst in van de uitzet die u aan uw dochter zuster Angioli-
na gegeven hebt. Indien u dit wilt, zou u er gebruik van kunnen maken voor 
de uitzet van Clotilde2. U zult zien dat erop aangeduid is wat zij al bij zich 
heeft. 

2  U verlangt tevens te weten wanneer uw dochters ingetreden zijn, niet-
waar? Als ik me niet vergis [was] het op 6 juli. Een maand later, op 4 augus-
tus, keerde Marietta terug naar huis. Clotilde is dus al vier maand hier. 

3  Wees er zeker van, mijnheer, dat uw dochter altijd blij is, rustig en 
tevreden in dit heilige huis te verblijven waar ze hoopt zich aan de Heer te 
wijden. Voor zover ik met Gods hulp en mijn ervaring kan onderscheiden 
schijnt het me toe dat het echt haar roeping is het voorbeeld van haar zus 
Ang.[iolina] te volgen.3 Wat haar gezondheid betreft maakt ze het goed en 
voor de rest studeert en werkt ze zonder te vergeten voor haar ouders te 
bidden. Ze heeft alle redenen om erkentelijk te zijn voor de offers die u voor 
haar brengt. 

                                                
1 Carlo Buzzetti is een man die sterk verbonden is met de persoon en de werken 

van don Bosco. Hij kende de heilige reeds in 1841 toen hij als jonge metselaar het 
pas gestichte Oratorio bezocht. Hij werd er één van de trouwste bezoekers. Als 
volwassene was hij de rechterhand van don Bosco bij het bouwen van kerken en 
salesiaanse huizen. Zijn dochter Angiolina, die in september 1879 geprofest was, zal 
later algemene econome van het Instituut worden. 

2 Clotilde was toen achttien jaar en ook zij verlangde ernaar ZDB te worden. Zij 
zal inderdaad haar geloften uitspreken op 20 augustus 1881. Zij was één van de 
eerste ZDB die aan de universiteit van Genua studeerden. Zij behaalde er op 31 
december 1892 het diploma om taalvakken te geven in het secundair onderwijs. 

3 Maria Mazzarello toont een scherp inzicht in het onderscheiden van roepingen 
en terzelfder tijd heeft zij een nederige en discrete houding in haar contacten met de 
families. 
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4  Hieromtrent kunt u dus gerust zijn en geloven dat God hen beloont voor 
hun offers en voor het verlaten van hun familie. 

5  Veel groeten aan uw vrouw en veel liefs voor Maria, ook vanwege zuster 
Ang.[iolina] die voor enkele dagen in Genua is.  

  Wil samen met mijn eerbiedige groeten ook die van de heer directeur 
aanvaarden en weet me 

 
 uw toegewijde dienares, 

 zuster M. Mazzarello. 
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31. Aan de missionaris zuster Vittoria Cantù 
Ze spoort aan blij te zijn en met zuiver inzicht te werken, gehoorzaam en vertrouwvol 
te zijn. 

 [Nizza Monferrato, november-december 1879.] 
 Leve Jezus en Maria! 

 
Zou ik dan niets zeggen aan mijn goede zuster Vittoria?1 

 
1  O toch wel! Ik wil u de vreugde aanbevelen, de gehoorzaamheid en het 

werk zonder angst2, een groot vertrouwen in de overste en de biechtvader. 
En nooit droefheid; die is de moeder van de lauwheid. Wees moedig in alles 
en maak al mijn lieve zusters gelukkig. Zorg voor uw gezondheid en werk 
steeds om Jezus genoegen te doen. Als je dit in gedachten houd, zal alles 
licht en gemakkelijk te doen zijn, hé mijn goede zuster Vittoria. 

2  Ik beveel mij bijzonder in uw gebeden aan en bid ook voor allen, hé! Dat 
Jezus u geheel tot de zijne maakt samen met mij, 
  

u toegenegen in Jezus, de Moeder, 
zuster Maria Mazzarello. 

 

                                                
1 Vittoria Cantù was met de tweede groep missionarissen vertrokken. Die kwam 

begin 1879 in Uruguay aan. In die periode was zuster Vittoria in het huis van Las 
Piedras. Het origineel van dit briefje werd in november 1980 teruggevonden. 

2 De uitdrukking >senza gena= die Maria Mazzarello hier gebruikt, betekent 
letterlijk: zonder onderworpenheid, zonder angst. Ze wil de zuster ermee aan-
moedigen om te werken zonder zich te sparen en zonder zich gedwongen te voelen. 
Ze beveelt daarmee edelmoedigheid en eenvoud aan. 
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32. Aan mevrouw Francesca Pastore 
Ze stuurt haar kerstwensen en dankt de weldoenster voor de hulp aan de gemeen-
schap. 

 Nizza [Monferrato, december] 1879. 
 Leve het Kind Jezus! 

 
Liefste Mevrouw,1 
 

1  Wat een mooie dagen! Ze vullen onze arme harten met een ongewone 
vreugde omdat het Kind Jezus naar ons komt met de handen overvol gena-
de. Hij is niets dan liefde en goedheid om ons te bezielen tot Hem te gaan.2 

2  Hoeveel genade zou ik willen vragen voor u, mijn lieve jonge dame die 
altijd moeite doet om onze arme congregatie te helpen. Ik zal bidden en la-
ten bidden tot die Jezus die elk glas water dat uit liefde gegeven wordt, niet 
zonder beloning laat. Moge Hij uw christelijke liefde reeds honderdvoudig 
belonen in dit leven. Moge Hij u zegenen in al uw werken, al het kwaad van 
u wegnemen en u nog vele jaren in goede gezondheid behouden. 

3  Wilt u ook voor mijn ziel bidden: laten we dat samen doen aan de voeten 
van het Kind Jezus opdat Hij ons hier op aarde steeds in zijn Hart verenigd 
houdt en zich verwaardigt ons in de hemel te herenigen voor heel de eeu-
wigheid. 

4  Alle zusters, vooral degenen die u kent, dragen me op u allerhartelijkst 
te groeten. Aan u en aan alle goede dames die hier de vorige zomer retraite 
gevolgd hebben. Ik wens u de meest uitgelezen zegeningen en in het hart 
van Jezus zal ik altijd zijn 

 
 uw genegen zus, 

 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
1 Mevrouw Francesca Pastore van Valenza (Alessandria) was een weldoenster 

van Nizza en van de werken van don Bosco. 
2 Kerstmis was voor de ZDB in Mornese sterk gekleurd door de volkse vroomheid 

van die tijd. Don Costamagna getuigt in een gesprek met don Ferdinando Maccono, 
de biograaf van de H. Maria Mazzarello: ΑIk bewaar een brief van moeder assis-
tente, zuster Emilia Mosca waarin zij o.a. in lieve bewoordingen uitdrukt wat zij dacht 
van die novenen: ΑO, de kerstfeesten van 1874, 1875, 1876; waar zijn ze geble-
ven? Waarom is het ons niet gegeven er telkens nieuwe uitgaven van te zien? Ze 
hebben ons de zoetheid van het paradijs laten proeven. Slechts in de hemel zullen 
wij vreugden genieten die zuiverder zijn≅ (MACCONO, Santa Maria D. Mazzarello I, 
p. 321). 
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33. Aan de overste van het huis te Bordighera 
 zuster Adele David 

Ze richt zich genegen tot elk van de zusters en spoort hen aan de deugden te beoe-
fenen. 

 Nizza Monferrato, 27 december 18791. 
 Leve het Kind Jezus! 

 
Mijn liefste goede zuster David en zusters, 
 

1  Ik heb uw brief ontvangen en dank voor de wensen en de gebeden die u 
voor mij gedaan hebt. Ik aanvaard ze met heel mijn hart: dat Jezus ze moge 
vergoeden met veel liefdewonden2. In ruil heb ik het tedere kerstekind voor u 
gebeden. Bent u tevreden? Ik heb u allen bij naam genoemd. Ik heb gezegd: 
zuster David, zuster Carlotta, zuster Giuseppina en zuster Marietta3. Ik heb 
gevraagd dat Hij u zijn nederigheid geeft, de onthechting aan uzelf, de liefde 
voor het lijden en de bereidwillige, blinde onderdanige gehoorzaamheid die 
Hij had voor zijn Eeuwige Vader, voor Sint-Jozef en Maria en die Hij beoe-
fende tot aan zijn dood op het kruis. Ik heb Hem gevraagd dat Hij u christelij-
ke liefde schenkt en die totale onthechting van alles wat God niet is, het ge-
duld en een volmaakte onderwerping aan Gods wil. 

2  O mijn lieve zusters, hoeveel voorbeelden van mooie deugden kunnen 
wij putten uit de aanwezigheid van Jezus in de kribbe. Mediteer erover en u 
zult er de vruchten van plukken. Ze zullen groot zijn als u er in alle nederig-
heid over mediteert. 

3  Ik wens u een goed jaar toe, vol zegeningen van de hemel. Mijn lieve 
zusters, begin het jaar goed, denk erom dat het voor iemand van ons het 
laatste jaar kan zijn dat we beginnen en wie weet of we [het] einde ervan 
zullen halen? We moeten altijd voorbereid zijn en de rekeningen in orde ge-
bracht hebben; zo zal de dood ons niet bang maken. 

4  Goede moed in de strijd tegen de eigenliefde. Laten wij die lelijke vijand 
maar bestrijden; hij is het die ons de vruchten van onze goede werken doet 
verliezen.  

                                                
1 De oorspronkelijke door Maria Mazzarello zelf geschreven brief werd in 1981 

in Buenos Aires teruggevonden. Eén of andere missionaris had hem waarschijnlijk 
meegenomen. Tot 1981 beschikte men enkel over een overgeschreven versie. 

2 Dat is een typische uitdrukking uit die tijd. Ze verwijst naar een vurige liefde 
voor Jezus (die ook doet lijden). 

3 De gemeenschap was samengesteld uit de novice Armelonghi Giuseppina en 
drie geprofeste zusters: Adele David (overste), Maria (Marietta) Cassulo en Carlotta 
Negri. 
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5  Heb alle nodige aandacht voor elkaar; wees altijd blij, gezond naar ziel 
en lichaam. Bid met vurigheid ook voor mij, hé, en voor uw medezusters. 
Vergeet hen niet die naar het andere leven overgingen en evenmin degenen 
die in Amerika zijn. 

6  Zuster Carlotta, ik dank u voor uw brief die u me schreef. Ik ben heel 
tevreden dat u blij en rustig bent. God zegene u. Blijf altijd goed en geef het 
goede voorbeeld aan uw medezusters. 

7  Uw zus4 is gelukkig; ze maakt het goed en laat u groeten. Bid voor haar 
en voor mij, hé. Goede moed. Binnenkort kom ik u bezoeken. 

8  En jij, zuster Giuseppina, ben je nog altijd zo’n clown? Weet je, ik ben 
tevreden dat je altijd blij bent. Blijf altijd gehoorzaam en nederig als je vlug je 
geloften wilt uitspreken, weet je?5 Ik geef je de taak om zuster Marietta op te 
vrolijken. Bid voor mij en voor allen. 

9  Zuster Marietta, je zult pruilen omdat ik je als laatste vernoem, nietwaar? 
Maar wees blij, want weet je, ik zie je graag en ik vergeet je nooit. En jij, bid 
je voor mij? Ben je gehoorzaam aan je overste? Ik hoop het. Je zus Angioli-
na maakt het goed.6 

10  Zuster Maddalena Martini heeft mij geschreven dat ze haar nu naar 
Patagonië sturen. Bid voor haar en voor allen. God moge je helemaal tot de 
zijne maken. 

11  Dus, goede moed aan allen en in het bijzonder aan u, zuster Adele. Zorg 
goed voor uw gezondheid. Groet voor mij de heer directeur7 en beveel mij 
aan in zijn vurig gebed. Veel liefs aan de meisjes en [aan] mevr. Letizia8 en 
zeg haar moedig te zijn: ik bid en ik zal voor haar laten bidden. 

12  Wij maken het hier goed, met uitzondering van zuster Angiolina Delodi 
en zuster Maria Stardero die de pokken hebben.9 Bid voor hen en voor mij. 
Ik heb het erg nodig. 

  Nogmaals hartelijk dank en weet mij aan de voeten van het Jezuskind 
 

  uw toegenegen moeder, 
 de arme zuster Maria Mazzarello. 

                                                
4 De zus van Carlotta Negri, Emilia, was novice. Zij zal op 2 september 1880 te 

Nizza Monferrato geprofest worden. Na enkele jaren in Piëmonte als kleuterleidster 
gewerkt te hebben, zal zij in 1894 naar Sicilië gestuurd worden om er het huis van 
Vizzini te openen. Zij sterft op 6 augustus 1909 te Cesarò (Messina). 

5 Zij was de dochter van dokter Giovanni Armelonghi uit Lugagnano (Piacenza). 
Haar moeder was overleden en zij was interne te Mornese waar zij in 1878 in het 
Instituut intrad. Op 2 september 1880 sprak zij haar religieuze geloften uit en ze 
stierf in 1886 op 24-jarige leeftijd. Ook haar zussen Clelia en Marietta zullen ZDB 
worden en hun enige broer Eugenio zal salesiaans priester worden. 

6 Angela Cassulo maakte deel uit van de eerste groep missionarissen die naar 
Uruguay vertrok. Zij was één van de pioniersters in Patagonië. 

7 Don Nicolao Cibrario, directeur van het salesiaans college van Bordighera. 
8 Letizia Lavagnino (zie Br. 7, voetnoot 11). 
9 Dat jaar was het niet alleen erg koud in Nizza Monferrato, maar er heerste 

ook een pokkenepidemie die vele slachtoffers maakte. Niettegenstaande het vaccin 
dat alle zusters toegediend kregen, werden enkele zusters en een postulante door de 
ziekte getroffen (zie Cron. III, p. 126 en 141). 
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34. Aan zuster Virginia Piccono 
Met haar wijze raad en moederlijke interesse moedigt ze de zuster aan bij het begin 
van het nieuwe opvoedingswerk in Sicilië. 

 Nizza [Monferrato], 24 maart 1880. 
 Leve Jezus, Maria en de H. Jozef!! 

 
Mijn goede zuster Virginia,1 
 

1  Bent u blij? En maakt u het goed? Stakker, hebt u veel hinder ondervon-
den op reis? Maar ik hoop dat u nu weer hersteld bent. Vat moed, wees 
steeds blij en maak de moeder2 en zuster Rita ook altijd blij. Wat doet u? 
Geeft u praktische lessen of theoretische vakken?3 Wat uw taak ook moge 
zijn, ik zal nooit verkeerd doen als ik u zeg nederig te zijn, geduldig, liefde-
vol, gehoorzaam en heel stipt in het onderhouden van onze heilige regel. 

2  Ik ben in Ivrea geweest en ik heb er uw lerares, m.[oeder] vicaria, 
gezien. Ze vroeg naar u. Ze liet mij heel veel groeten doen en toonde mij het 
lokaal waar ze u leerde werken.4 Er waren ook vriendinnen van u. Allen 
vroegen naar nieuws en bevelen zich in uw gebeden aan. U schreef me dat 
u veel mooie dingen in Rome hebt gezien5, maar mijn goede zuster Virginia 
in het paradijs zullen we veel mooiers zien, nietwaar? Moed dus, dit leven is 
kort en [in] deze korte tijd moeten we ervoor zorgen schatten voor het para-
dijs te verzamelen. Verlies nooit de moed, welke moeilijkheden u ook mag 
tegenkomen. Vertrouw altijd in Jezus, onze geliefde Bruidegom, en in de H. 
Maria die altijd onze liefste Moeder is. Laten we nergens bang voor 

                                                
1 Virginia Piccono was op 18 februari naar Catania vertrokken, samen met de 

zusters Orsola Camisassa (overste) en Rita Cevennini. Maria Mazzarello beantwoordt 
haar brief met delicate moederlijke zorg. 

2 Ze verwijst naar de overste, Orsola Camisassa. Op voorstel van don Cagliero 
werd de titel Αmoeder≅ in die tijd ook aan de oversten gegeven (zie Cron. III, p. 
160, voetnoot 26). 

3 De ZDB werden naar Catania geroepen door gravin Fernanda Grifes di 
Cárcaci. Zij kregen er het weeshuis voor meisjes toevertrouwd dat de gravin gesticht 
had. Op 26 februari werd het huis geopend. Zo is het begrijpelijk dat Maria 
Mazzarello nog niet op de hoogte is van de taakverdeling van de zusters. 

4 Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier over de Zusters van naastenliefde van 
de Onbevlekte Ontvangenis te Ivrea, bij wie zuster Virginia was opgevoed. 

5 De ZDB werden van Turijn tot Rome vergezeld door don Antonio Sala en van 
Rome tot Catania door de algemeen procurator van de salesianen don Francesco 
Dalmazzo (zie Cron. III, p. 146). 
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 zijn. Doe veel groeten van mij aan de meisjes en vraag hun voor mijn 
intenties te bidden. 

3  De zusters van Chieri6 groeten u. We hebben er zuster Rosa Daghero 
heen gestuurd. Herinner er u altijd aan voor uw zusters te bidden en in het 
bijzonder voor mij. Ik vergeet u nooit in mijn arm gebed. Goede moed en 
wees blij. 

  God zegene u, samen met mij, 
 

 u toegenegen in Jezus, 
 de moeder, 

 zuster Maria Mazzarello. 
 
  Schrijf me vlug terug. 

                                                
6 Zuster Piccono was vroeger in Chieri als assistente en lerares. 
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35. Aan de overste van het huis te Turijn 
 zuster Pierina Marassi 

Ze geeft raad aan de nieuwe overste en richt zich in het bijzonder tot enkele zusters 
van de gemeenschap. 

 Nizza [Monferrato], 31 maart 1880. 
 Leve Jezus!! 

 
Mijn liefste zuster Pierina1 en zusters allemaal, 
 

1  Bent u blij? Ik ben er zeker van dat het vertrek van uw overste2 pijn 
meegebracht heeft. Maar houd goede moed, mijn lieve zusters, u weet goed 
dat dit leven er niet is om altijd samen te blijven. Dat is voor het paradijs. 

2  Wel, zuster Pierina, nu is het uw beurt om het goede voorbeeld te geven 
en ervoor te zorgen dat de zusters de heilige regel onderhouden, dat ze el-
kaar graag zien zonder bijzondere genegenheden te voeden die ons ver 
verwijderen van de Heer en van de religieuze geest. Zorg ervoor dat er geen 
jaloersheid ontstaat. U moet het goede voorbeeld geven aan iedereen zodat 
niemand kan zeggen: van die houdt ze meer, met die praat ze meer, met die 
heeft ze meer medelijden, enz. Spreek met iedereen, houd van iedereen, 
schenk zoveel mogelijk vertrouwen. Maar we moeten er steeds op bedacht 
zijn ons hart aan niemand [anders] dan aan de Heer te hechten. 

3  Vraag altijd raad aan onze goede directeurs en laat uit menselijk opzicht 
nooit na het goede te doen. Waarschuw altijd en breng begrip op voor de 
tekorten van uw medezusters. Wees zo vrij alles te doen waartoe de christe-
lijke liefde oproept.3 

4  Ik beveel u nog iets aan: u moet er niet op letten als de directeurs de 
ene zuster soms meer nodig hebben dan de andere, zoals het zou kunnen 
gebeuren met zuster Maritano of zuster Laurantoni4, enz. Het komt u niet toe 
te oordelen over hun bevelen door te zeggen dat u de overste bent en dat 

                                                
1 Zuster Pierina Marassi was sinds kort de overste van de gemeenschap te Turijn. 
2 Het gaat om zuster Caterina Daghero die naar Saint-Cyr (Frankrijk) gegaan 

was om er het nieuwe huis te openen. 
3 In haar eenvoud vat deze uitdrukking de christelijke boodschap samen: wie de 

christelijke liefde (carità) beleeft, bezit de vrijheid van de kinderen Gods. Maria 
Mazzarello toont haar ruimdenkendheid in het oriënteren van de zusters naar een 
leven en handelen vanuit de ΑechteΑ vrijheid en tegelijkertijd de bekwaamheid de 
christelijke liefde (carità) te nemen als fundamenteel criterium om ons handelen te 
beoordelen. 

4 Het gaat om de zusters Teresa Maritano (zie Br. 49, voetnoot 2) en Teresa 
Laurantoni. Deze laatste was verantwoordelijk voor het oratorio en ze onderscheidde 
zich door haar pedagogsiche bekwaamheid en apostolische inzet. 
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 de zusters van u moeten afhangen. De directeurs zijn altijd onze oversten en 

wat zij doen is altijd welgedaan.5 Mocht u zich dus in zo=n situatie bevinden, 
laat het maar zo en laten we bedenken dat het paradijs niet te verdienen is 
door zelfvoldoening en door hier de uitverkorene te zijn, maar dat men het 
verdient door de deugd en door het lijden. 

5  Mijn goede zuster Pierina, het was niet nodig dat ik dat zei. U weet er 
zelf voldoende over; ik wou u enkel raad geven. 

6  Houd dus goede moed, schrijf me vlug wat nieuws over u en het huis. 
Wees blij en houd de zusters blij. 

7  En u, zuster Teresa, bent u gelukkig? Ik zou het willen zien. Meer nog: 
door uw goed voorbeeld moet u ook de anderen blij maken. 

8  Moed, en help elkaar als goede medezusters te werken voor de Heer. 
Beziel elkaar, zowel voor het geestelijke als voor het tijdelijke welzijn. Bid 
veel voor mij, hé! Ik vergeet niemand van u, wees daar maar zeker van. 

9  Ik zou graag een woordje zeggen tot ieder van u in het bijzonder. Maar 
heb geduld: ik kan echt niet. Een volgende keer, hé. Of anders zal ik u wel-
dra komen opzoeken. 

10  Wees allemaal blij. Ook zuster Adele6: word deugdzaam. Maak er een 
wedstrijd van om het eerst heilig te worden, vooral in nederigheid en christe-
lijke liefde. Vertel mij als ik u kom bezoeken wie de grootste heilige is. Zuster 
Pierina, stuur de uitzet van de nieuwe postulante7 op die meekomt met zus-
ter Caterina. 

  Tot ziens dus, mijn lieve zusters, laten we allen voor elkaar bidden en 
elkaar beminnen in de Heer en weet mij steeds 

 
  uw toegenegen moeder in de Heer, 

 de arme zuster Maria Mazzarello. 

                                                
5 Het Instituut van de ZDB was tot in 1901 totaal afhankelijk van de SDB. Dat 

jaar werden de Normae secundum quas uitgevaardigd waardoor onze congregatie 
zich als een onafhankelijk Instituut moest organiseren. De directeurs van wie in de 
brief sprake is zijn don Bosco en zijn vicaris don Michele Rua. Deze laatste was de 
alter ego van don Bosco en de geestelijke directeur van de ZDB. In haar tijd was het 
begrijpelijk dat Maria Mazzarello tegenover de salesiaanse directeurs een kinder-
lijke dankbaarheid en groot respect toonde, die ze dan ook haar zusters inprentte. 

6 Adele Ayra werd korte tijd voordien verplaatst van Borgo San Martino naar 
Turijn. Zij kwam in 1874 naar Mornese. Voordien had zij het beroep van naaister 
uitgeoefend. Zij sprak haar geloften uit op 15 augustus 1877. Door haar levendig-
heid, haar geduld en rijke intuïtie was zij bij de kinderen in de kleuterschool een 
goede opvoedster. Die taak bleef zij op zich nemen tot aan haar dood in 1918 als 
gevolg van ΑSpaanse griep≅. 

7 Deze uitdrukking laat vermoeden dat het hier gaat om Caterina Quassolo die 
de dag voordien (30 maart) in het Instituut was ingetreden. Ze werd op 7 mei 1861 
in Turijn geboren en was er later interne aan het ΑH. Familie”-instituut. Zij werd op 
23 augustus 1881 in Nizza Monferrato geprofest. 
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36. Aan zuster Maria Sampietro 
Korte aanmoediging om de jonge zuster te helpen moeilijkheden te overwinnen bij het 
zich inschakelen in de nieuwe gemeenschap. 

 [Nizza Monferrato,] april 1880. 
 Leve Jezus en Maria! 

 
Mijn ondeugende zuster Sampietro,1 
 

1  Ben je blij? En ween je niet meer? O neen, integendeel, ik ben blij en 
ben echt van goede wil om heilig te worden. 

2  Zo is het goed; zorg ervoor dat je vooruitgaat en nederig bent. Binnen-
kort zijn we op retraite en dan kan je iedereen terugzien. Wees blij en vat 
goede moed, bid voor mij en voor m.[oeder] econome2. We vrezen er werke-
lijk voor dat de Heer haar van ons komt weghalen. Wat zou ik dat erg vin-
den! Maar ja: wat wil je!! 

3  Ik heb geen tijd meer en eindig. Goede moed en bid met heel je hart. 
Dat Jezus je zegene en je helemaal tot de zijne make, samen met mij 

 
 je toegenegen, de moeder. 

                                                
1 Zuster Maria Sampietro sprak slechts enkele maanden geleden op 4 

september 1879 religieuze geloften uit. Ze was in haar nieuwe gemeenschap van 
Saint-Cyr nog niet goed ingeburgerd. Maria Mazzarello had haar tot in Alassio ver-
gezeld en nu schrijft ze met sympathie en moederlijke tederheid naar de 
Αdeugniet≅. 

2 Giovanna Ferrettino was een dorpsgenote van Maria Mazzarello en lid van de 
Vereniging van de Dochters van de Onbevlekte. Ze werd ZDB op 5 augustus 1872. Als 
eerste, actieve, edelmoedige en blije econome van het Instituut was zij een sterke 
hulp voor Moeder Mazzarello die haar meer dan eens in de volgende brieven met 
waardering en genegenheid zal vernoemen, samen met de vraag om gebed voor 
haar gezondheid. 
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37. Aan de zusters van het huis  
 te Carmen de Patagones (Argentinië) 

Ze troost en bemoedigt de zusters die ver weg zijn en geeft nieuws over het Instituut. 

 Nizza [Monferrato], 4 mei 1880. 
 Leve Jezus, Maria en de H. Jozef! 

 
Altijd geliefde zusters Angiolina, Cassulo, Giovanna, Caterina,1 
 

1  O, wat bent u toch ver van mij, arme dochters, maar houd moed, want 
met het hart zijn we elkaar nabij. Ja, ik verzeker u dat u altijd aanwezig bent 
in mijn hart. Meer nog: ik kan zeggen dat u altijd de eersten bent in mijn ge-
bed. 

2  Ik verneem dat u echt tevreden bent ginds te leven en dat u reeds één 
interne hebt en dat er twaalf meisjes bij u komen, dat u met de feesten veel 
te doen hebt met de meisjes die naar de catechismus komen. Ik ben echt blij 
dat u veel te doen hebt voor Gods glorie en het heil van de zielen. Weet te 
beantwoorden aan de grote genade die God u schonk en zorg door uw goed 
voorbeeld en uw werk dat u veel zielen tot bij de Heer brengt. 

3  Mijn steeds beminde dochters, ik raad u aan elkaar onvoorwaardelijk en 
daadwerkelijk lief te hebben. Heb begrip voor elkaars gebreken, wijs elkaar 
op gebreken, doch steeds liefdevol en minzaam. Draag ook zorg voor uw 
gezondheid. Laten we eraan denken dat het leven ons niet meer toebehoort 
maar dat we het aan de gemeenschap hebben gegeven. Houd daar dus 
rekening mee en gebruik het voor de glorie van God. 

4  U, zuster Angela Cassulo, bent u blij? Uw zus2 maakt het goed en groet 
u. Ze is ingoed. Bid voor haar en voor mij. Goede moed. 

                                                
1 Carmen de Patagones was het eerste huis van de ZDB in Patagonië. Voor dit 

gewaagde pionierswerk werden zusters gekozen die reeds enkele jaren in Amerika 
waren: Angela Vallese, Angela Cassulo, Giovanna Borgna en Caterina Fina. Een 
dagblad van Buenos Aires L=America del Sud schreef erover op 31 januari 1880: 
ΑHet is de eerste keer sedert het ontstaan van de wereld dat er in deze afgelegen 
zuidelijke streken zusters gezien worden≅ (weergegeven in MB. XIV, p. 620 - in de 
ned. uitgave MB. XIV, p. 527). 

2 Zuster Maria Cassulo, die op 15 augustus 1879 te Turijn haar geloften 
uitsprak, was in Nizza Monferrato. Met uitzondering van vier jaar verblijf in Frank-
rijk, was zuster Marietta heel haar leven in Turijn Valdocco waar ze ononderbroken 
in de wasserij werkte. Door haar onvermoeibare werkzaamheid en offerzin, door 
haar nederigheid en haar leven in vereniging met God was zij een voorbeeld voor 
allen. 
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5  En jij zuster Giovanna, ben je al heilig? Doe je al enkele mirakels?3 Bid 
je voor mij? Wees blij, hé! Je zus begint haar best te doen en maakt het 
goed. Houd goede moed en wees steeds nederig. Heb vertrouwen in je 
overste en help haar in alles, weet je! 

6  U, zuster Caterina, bent u blij, nederig en gehoorzaam? Stel altijd 
vertrouwen in uw overste en wees vreugdevol. En geen grillen, hé zuster 
Caterina4. 

7  U, zuster Angiolina V.[allese], bewaar wat druiven want ik kom binnen-
kort om ze op te eten. Zet u mij alleen maar wat druiven voor? Maak mij ook 
enkele perziken klaar. Uw zus, zuster Luigia5 gaat weldra naar Amerika. Ze 
vertrekt bij de eerste gelegenheid. 

8  U wenst ook het algemene nieuws van onze congregatie te vernemen, 
nietwaar? Wel, ik geef het graag door. 

9  Het huis van Mornese is nu volledig leeg: er is alleen nog don Giuseppe 
die uitkijkt om het te verkopen. Arm huis! Wij kunnen er niet aan denken 
zonder pijn in ons hart te voelen...6 Nu zijn we allemaal hier te Nizza 
Monf.[errato]. We zijn met velen: met de internen, de postulanten en de zus-
ters samen zijn we met honderd vijftig. Ik zal het huis maar niet beschrijven, 
dat zou veel te lang duren. Wij hebben een mooie, grote kapel, ze stemt tot 
bidden en is goed ingericht. Op het ogenblik is men een nieuwe huisvleugel 
aan het bouwen voor de internen. We hopen dat die vlug klaar zal zijn. 

10  Voor de rest groeien onze huizen in Europa altijd maar aan. Enkele 
maanden geleden vertrokken drie zusters naar het eiland Sicilië.7 Dan gin-
gen er nog vier een ander huis openen in Frankrijk en één in Ivrea.8 De laat-
ste drie die nu zijn vertrokken, zijn gegaan om onderwijs te geven en voor de 
kleuters te zorgen. Allen gaan graag en werken van harte voor Gods glorie 
en het welzijn van de zielen. Laten we werkelijk de Heer danken om zoveel 

                                                
3 Zij spreekt de jonge zuster Giovanna Borgna op een speelse en liefdevolle 

wijze aan (zie Br. 25,2 en 28). 
4 Caterina Fina had twee jaar voordien haar geloften uitgesproken. Maria 

Mazzarello spoort haar verschillende keren aan om iedere vorm van zwaar-
moedigheid en terugplooien op zichzelf te overwinnen. De zuster zal in 1893 het 
Instituut verlaten. 

5 Luigia Vallese zal op 3 februari 1881 met de derde zending missionarissen 
naar Argentinië vertrekken. Zij verlangt er sterk naar de heidenen te evangeliseren, 
maar moet die wens laten varen want ze krijgt als taak de vorming van de novicen in 
Buenos Aires-Almagro. 

6 Het is begrijpelijk dat Maria Mazzarello lijdt als zij aan het huis van Mornese 
denkt. Alleen don Giuseppe Campi was er nog voor de laatste praktische regelingen 
rond de verkoop. Het huis werd eigendom van markies Doria. De gemeenschap van 
de ZDB was helemaal naar Nizza verhuisd op 12 april toen Maria Mazzarello de 
laatste vier zieke zusters ging halen en op die manier het huis Αsloot≅ (zie Cron. III, 
p. 167-169). 

7 Zie Br. 34 aan zuster Virginia Piccono. 
8 Het gaat om de huizen te Saint-Cyr en Cascinette d=Ivrea. Zij werden respec-

tievelijk geopend op 4 april 1880 en op 20 augustus 1879. In het huis van Ivrea was 
een kleuterschool, een naaiwerkplaats en een zondagsoratorio ondergebracht. Om 
economische redenen werd het huis in 1882 gesloten. 
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 genaden en omdat Hij ons, arme stakkers, wil gebruiken om wat goed te 
doen. 

11  Moed aan allen, goede lieve zusters. Laten wij het goede doen, nu we 
nog de tijd hebben. Laat u nooit ontmoedigen om welke moeilijkheid ook die 
u tegenkomt. Zeg steeds: Jezus moet geheel onze kracht zijn! En met Jezus 
zullen de lasten licht worden, de inspanningen aangenaam en de doornen 
zullen veranderen in zoetheid. Maar opgelet hé: overwin uzelf, anders wordt 
alles zwaar om te dragen, ondraaglijk zelfs, en de boosheid zal in ons hart 
opschieten als zweren. 

12  Zeg me eens: bidt u voor mij en voor al uw medezusters? Hier vergeten 
wij u nooit, nooit. Doet u het net zo. Godzijdank zijn we allemaal gezond. 

13  Wil al die lieve meisjes ginds van mij hartelijk groeten: dat ze deugd-
zaam mogen worden. 

14  Al de zusters, de postulanten en de internen vragen mij u veel groeten te 
doen. Ook de heer directeur groet u. 

15  Wees gelukkig, bid voor mij en schrijf me vlug. Dat God u zegene en 
helemaal tot de zijne make, samen met mij, 

 
 u toegenegen in Jezus, de moeder, 

 zuster Maria Mazzarello. 
 
  Leve Jezus en Maria! 
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38. Aan de algemeen prefect don Michele Rua 
Ze geeft een klacht door van enkele abonnees in verband met ontbrekende zendingen 
van het tijdschrift Bollettino Salesiano. 

 Nizza Monf.[errato], 24 mei [1880]. 
 Leve Maria Hulp! 

 
Eerwaarde Heer Rua,1 
 

1  In zeven haasten enkele regels om u mee te delen dat we 58,50 lire 
hebben ontvangen van mevrouw Malfatto Teresa als kostgeld voor één tri-
mester van haar zoon Giuseppe, denk ik. Ik ben van plan haar daarvoor een 
ontvangstbewijs te geven dat wij deze som zullen overmaken aan het Orato-
rio. 

2  De twee prelaten, Verri, hoofdpastoor te Borgo Madonna en de andere 
Mgr. Onesti Giuseppe, parochiepriester, allebei van Incisa Belbo afkomstig 
en zeer ijverige salesiaanse medewerkers, beklagen zich erover dat ze heel 
het jaar nog geen Bollettino Salesiano ontvangen hebben. Dat spijt hen des 
te meer omdat het naast de vele andere mooie en heilige dingen ook de 
interessante geschiedenis van het Oratorio bevat.2 

3  Ik verzoek u dus, eerwaarde, uw invloed te gebruiken bij de achtens-
waardige directie van het Bollettino om het tijdschrift iedere maand op te 
sturen, temeer omdat ze er altijd voor betaald hebben... Om te schertsen 
zeggen ze dat ze willen proberen of het hun toegestuurd zal worden als ze 
niet betalen. Ik zal hier het adres bijvoegen zodat u het kan doorgeven aan 
wie het moet weten... Het zou goed zijn hun alle nummers van 1880 te stu-
ren. 

                                                
1 De brief getuigt van de rechtstreekse, eenvoudige en gemoedelijke relatie van 

Maria Mazzarello met don Michele Rua, algemeen prefect van de salesiaanse 
congregatie. Hij behartigde verschillende administratieve taken, ook voor de ZDB 
(zie Cron. II, p. 141, waar gesproken wordt over het eerste bezoek van don Rua aan 
het huis van Mornese). 

2 Ze verwijst naar de Geschiedenis van het Oratorio van de H. Franciscus van 
Sales. Ze was samengesteld door don Giovanni Bonetti en werd tussen 1878 en 
1886 in afleveringen gepubliceerd in Bollettino Salesiano. 
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4  Verontschuldig mij voor de last en de durf die ik mij veroorloofde, en sta 
ondertussen toe dat ik mijn nederige wensen aanbied aan u en aan alle 
goede direc.[teurs]. Ik beveel me warm aan in uw en hun gebeden en ik on-
derteken, eerwaarde, 

 
 uw toegewijde dienares, 
 zuster Maria Mazzarello. 

 
 Adressen voor het Bollettino: 

Mons. Onesti Teologo Cav. Giuseppe 
Cameriere di Sua Santità. Prevosto 
Incisa Belbo 

Mons. Verri Carlo, Arciprete 
Borgo Madonna 
Incisa Belbo 

Signora Maestra di Castiglione d=Asti. 
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39. Aan de overste van het huis te Catania 
 zuster Orsola Camissasa 

Ze troost en bemoedigt de zusters die in het nieuwe huis allerlei moeilijkheden onder-
vinden. 

 Nizza [Monferrato], 24 juni 1880. 
 Leve Jezus en Maria! 

 
Mijn goede zuster Orsola en lieve zusters,1 
 

1  Ik heb uw brieven ontvangen en ik dank u van harte voor de goede 
wensen die u mij hebt overgemaakt. Ik dank nog meer voor de gebeden die 
u voor mij doet. De Heer zelf moge u belonen en overladen met zijn rijkste 
zegen. Dat wens ik u van harte. 

2  O ja, mijn goede en lieve zusters, u moest eens weten hoeveel ik aan u 
denk. Er gaat geen ogenblik voorbij dat ik niet in gedachten bij u aanwezig 
ben en dikwijls voel ik hartzeer omdat ik u niet van dichtbij kan zien! Maar 
geduld! Eens komt de zalige dag dat we met geest en lichaam voor altijd 
verenigd zullen zijn. Nu moeten we er ons tevreden mee stellen elkaar 
slechts in de geest te ontmoeten en laten we altijd met elkaar spreken in het 
Hart van Jezus. Bid veel voor mij wanneer u verenigd bent in dit aanbiddelij-
ke Hart; in het bijzonder als u Hem in de heilige communie gaat ontvangen. 

3  Ik verzeker u dat ik Hem altijd voor ieder van u persoonlijk bid, vooral in 
die gelukkige ogenblikken dat ik Hem in mijn hart ontvang. Ik vraag Hem 
altijd dat Hij u de zo noodzakelijke deugden geeft van nederigheid, christelij-
ke liefde, geduld, enz... 

4  Ja, mijn goede dochters in J.[ezus], wees moedig: Jezus ziet u graag. 
Het is waar dat u soms een beetje te veel last en pijn zult hebben2, maar de 
Heer wil dat wij een deel van het kruis in deze wereld dragen. Hij is de eer-
ste geweest om ons het goede voorbeeld in het lijden te geven, dus laten wij 
Hem moedig volgen en berusten in het lijden. Wees er zeker van dat dege-
nen die Jezus meer te lijden geeft, het dichtst bij Hem zijn. Maar als wij de 
beloning willen dan moeten wij alles met een zuiver inzicht doen, om Hem 
alleen te behagen. 

                                                
1 Zuster Orsola Camisassa was overste in de gemeenschap te Catania waar de 

zusters weeskinderen opvoedden (zie Br. 34, voetnoot 3). 
2 Het weeshuis was afhankelijk van de hertogin van Cárcaci en van de beheer-

ders van het conservatorium. Dat bracht aanzienlijke problemen mee voor de zusters. 
Na zeven jaar trekken ze zich dan ook terug als gevolg van bemoeienissen van 
buitenaf die de opvoeding hinderden. 
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5  Wat spijt het me dat het met uw gezondheid niet zo goed gaat. Neem 
voorzorgen en voorzie in alles wat nodig is. Ik verneem dat het ginds erg 
warm is; bescherm u zoveel mogelijk ook daartegen. 

6  Ik heb er veel spijt van gehad dat mevrouw de hertogin een beetje boos 
is geweest op u, arme zusters. Maar dat geeft niet, de rozen bloeien altijd op 
hun tijd. Doch de roos laat eerst haar doornen zien eer ze bloeit. En zo is het 
ook u overkomen, is het niet? O, wees blij dat de dingen van deze wereld 
allemaal voorbijgaan. 

7  Ik vergat u te bedanken voor de honderd lire die u mij toegestuurd hebt. 
U hebt mij werkelijk genoegen gedaan want ik heb ze echt nodig voor de 
vele uitgaven aan de metselaars. Dank. Dank.3 

8  Nu geef ik u wat nieuws over ons, die goddank allemaal gezond zijn, 
met uitzondering van onze arme m.[oeder] econome4. Al ongeveer twintig 
dagen [gaat] het heel slecht met haar. De dokter [heeft gezegd] dat ze een 
ziekte heeft die moeilijk geneest! Arme m.[oeder] econome, bid eens in het 
bijzonder voor haar. Wat zou het me spijten mocht de Heer haar komen ha-
len, maar wat wil je! 

9  Zuster Orsola, schrijf me wat vaker. Ik groet u allen terwijl ik u vreugde 
en moed aanbeveel. Vertel van mijnentwege veel aan die goede meisjes en 
laat ze een weesgegroet bidden voor mijn intenties. 

10  Alle zusters, postulanten en internen groeten u en zenden een >Leve 

Jezus=. Antwoord hun. 
11  Ik zou u nog meer willen schrijven, maar ik ben aan het einde van mijn 

blad. Dus voor deze keer laat ik het hierbij. 
12  Ik weet niet of u deze brief verstaat: ik schreef hem zonder eerst een 

klad te maken. Maar u weet dat ik niet kan schrijven en dus zult u hem een 
beetje moeten bestuderen om hem te begrijpen. 

  Moge God u allen zegenen en troosten. Weet me steeds 
 

 u toegenegen in Jezus, de moeder, 
 de arme zuster Maria Mazzarello. 

 
13  Veel eerbiedige groeten van mij aan mevrouw de hertogin. 

                                                
3 In het contract had de hertogin zich ertoe verbonden jaarlijks duizend lire aan 

de zusters te betalen (zie Brief van de hertogin aan don Giovanni Bonetti, 28 
december 1879, in Cron. III, p. 145). De zusters leefden zelf in extreme armoede. 
Toch deelden zij met de medezusters van het algemeen huis zoveel ze konden. 

4 Giovanna Ferrettino (zie Br. 36, 2; 40, 5; 47, 4). 
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40. Aan de zusters van de huizen  
 te Montevideo-Villa Colón en Las Piedras 

Ze dankt voor de wensen en het nieuws dat ze ontvangen heeft van haar dochters 
veraf. Ze roept hen op als echte religieuzen te leven. Ze geeft nieuws over het alge-
meen huis. 

 Nizza [Monferrato], 9 juli 1880. 
 Leve Jezus, Maria en de H. J.[ozef]!! 

 
Mijn goede dochters en steeds in Jezus beminde dochters,1  
van Colón en Las Piedras, 
 

1  Het doet mij altijd deugd om brieven van de zusters uit de verschillende 
huizen te ontvangen, maar de brieven die ik krijg uit Amerika doen mij iets 
bijzonders ervaren dat ik niet kan uitleggen. Het is alsof de tijd en de afstand 
de heilige en ware genegenheid die ik voor elk van u koester, nog hebben 
doen toenemen in plaats van te verminderen. 

2  U ziet dan hoe aangenaam mij uw genegen wensen zijn.2 Ja, ik durf 
hopen dat de Heer uw gebeden verhoort en mij al de deugden schenkt die 
nodig zijn om mijn opdracht goed te vervullen. 

3  U zegt mij dat u van nu af aan geen flinke zusters meer wilt zijn met de 
naam alleen, maar metterdaad! Zo gaat het heel goed! Ga door met altijd 
goed vooruit te gaan. Denk erom dat de tijd in Amerika voorbijgaat zoals in 
Italië. Weldra staan we voor het uur dat over ons lot zal beslissen. Gelukkig 
zijn we als we echte zusters zijn geweest. Jezus zal ons ontvangen zoals 
een bruidegom zijn bruid. Maar om ware religieuzen te zijn dienen we nede-
rig te zijn in al ons handelen, niet enkel met woorden, maar met daden. We 
moeten onze heilige regel stipt onderhouden. En al onze medezusters met 
echte christelijke liefde beminnen en de overste die God ons geeft eerbiedi-
gen, wie het ook moge zijn... 

4  Maar wat doe ik?3 Zonder mij ervan bewust te zijn gaf ik u een preek in 
plaats van u te bedanken voor uw mooie wensen. Uit dankbaarheid heb ik 
heel de gemeenschap gevraagd om voor u te communie te gaan, bent u 
tevreden? 

                                                
1 Maria Mazzarello spreekt de zusters in Amerika met warme genegenheid aan. 
2 Moeder Mazzarello dankt de zusters voor de wensen ter gelegenheid van 

haar naamfeest, het feest van de H. Domenica dat op 6 juli gevierd wordt (zie Cron. 
II, p. 205, 261, 332; III, p. 209). De heilige Domenica wordt in het Romeins martyro-
logium herdacht als martelares te Nicomedia tijdens de vervolging van Diocletianus. 

3 De vraag maakt duidelijk dat ze zich als overste niet boven de anderen 
plaatst. Zij gaat zoals haar medezusters de weg van voortdurende bekering. 
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5  U verlangt ernaar te weten wanneer ik u zal komen bezoeken.4 Ik zou 
dadelijk willen vertrekken, maar zolang ze me geen opdracht geven kan ik 
niet komen. Don Bosco en don Cagliero hebben me beloofd dat ze me zul-
len laten vertrekken, maar ik weet niet wanneer dat zal zijn. Het is aan u om 
het te schrijven aan de directeurs m.n. don Cagliero of don Bosco. Als het de 
wil van de Heer is, dan kunt u er gerust in zijn dat ik zeker zal komen. Maar 
als de Heer het niet meer zou toelaten dat wij elkaar in dit leven terugzien, 
dan zien we elkaar in het paradijs, nietwaar? Wanneer u deze brief zult ont-
vangen beginnen wij misschien de retraite. Bid opdat we ze allen goed mo-
gen doen. Als u wilt komen, komen we u in Genua tegemoet. Bid ook voor 
een mooi aantal dochters die in die tijd het noviciaat zullen beginnen. Bid 
veel voor m.[oeder] econome die ziek is, zoals u al wel weet. Tot nu is er 
geen beterschap; alleen Onze-Lieve-Vrouw kan haar genezen. Bid haar dus 
van harte. Voor de rest maken wij het goddank allen goed, behalve zij. Ook 
in de andere huizen maakt men het in het algemeen goed. 

6  Ik vertel u niets van de mooie feesten die wij gevierd hebben ter ere van 
Maria Hulp. Ik zeg u alleen in het kort dat we ze met de allergrootste plech-
tigheid hebben gevierd. Er waren zestien inkledingen. We zongen de mis en 
de vespers met muziek. Het leek echt één van die oude feesten uit de tijd 
dat we nog in Mornese waren. Sommigen onder u zullen ze zich nog herin-
neren.5 

7  Ik eindig omdat ik nog een antwoord wil geven aan de zusters die me 
afzonderlijk geschreven hebben. Goede moed, mijn lieve en beminde zus-
ters. Ik vraag u elkaar lief te hebben, vertrouwen te hebben in de overste of 
in wie haar vervangt. En zorg ervoor dat al uw werk slechts gedaan wordt 
om God te behagen. 

8  Breng mijn eerbiedige groeten over aan uw eerwaarde goede directeur 
en beveel mij in zijn vurige gebeden aan. 

9  Alle zusters sturen u vele groeten en ze bevelen zich in uw gebeden 
aan. Zij bidden altijd voor u allemaal. Ik wens u alle zegeningen van de he-
mel en blijf 

 
 uw toegenegen moeder, in J.[ezus], 

 de arme zuster Maria Mazzarello. 

                                                
4 Uit verschillende brieven van Amerika kan men afleiden dat het verlangen van 

de zusters om Moeder Mazzarello terug te zien heel levendig was. Zuster Virginia 
Magone schreef: ΑAlle zusters van Italië en Frankrijk hadden het geluk u dit jaar één 
of twee keer te zien, nietwaar? En de armen van Amerika werden vergeten! Hoe kunt 
u er nog aan weerstaan hun een bezoek te brengen? Heb dus medelijden met uw 
verre dochtertjes; laat uw negenennegentig schapen achter en ga op zoek naar 
degenen die al lange tijd ver van de beminde schaapstal verwijderd zijn...≅ (Brief 
aan Maria Mazzarello in de herfst van 1879; zie Cron. III, p. 111 en ook in de brief 
van zuster Maddalena Martini aan don Bosco, 5 mei 1880, in Cron. III, p. 198-200). 

5 Zij denkt terug aan de feesten in Mornese vol enthousiasme, blijheid, serene en 
zusterlijke mededeelzaamheid. Het is aan Maria Mazzarello en de salesiaanse 
directeurs te danken dat de liturgische feesten en de zang goed verzorgd werden. 
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41. Aan de overste van de huizen  
 te Montevideo-Villa Colón en Las Piedras  
 zuster Teresina Mazzarello 

Korte aanbevelingen aan de missionaris die tijdelijk verantwoordelijk is voor de twee 
gemeenschappen in Uruguay. 

 [Nizza Monferrato, 9 juli 1880.] 
 Leve Jezus, Maria en de H. Jozef! 

 
Mijn lieve zuster Teresina,1 
 

1  Ben je blij? Ben je nog altijd tevreden dat je naar Amerika gegaan bent? 
Maak je het goed? Heb je [geen] koorts meer? Stuur die weg, want je mag 
niet ziek zijn. Je moet veel werken, nietwaar? 

2  Heb je retraite gehouden? Je moet dus vol vuur zijn, een voorbeeld van 
gehoorzaamheid, van christelijke liefde, van stiptheid in alles, nietwaar? 
Wees heel aandachtig en laat het vuur dat de Heer in deze heilige dagen in 
je hart ontstoken heeft, niet uitdoven. Denk erom dat het niet genoeg is 
mooie voornemens te maken, we moeten ze ook beleven als we willen dat 
de Heer ons een mooie kroon klaarmaakt in het paradijs. Moed dus, mijn 
goede zuster Teresina, zorg ervoor altijd nederig en eerlijk te zijn. Bid veel, 
maar met heel je hart. Eerbiedig je directeurs en allen. Doe je werk altijd 
alsof het het laatste werk van je leven was. Dan zul je altijd tevreden zijn. 

3  Je ouders maken het goed, ze groeten je en ze rekenen erop dat je veel 
voor hen bidt. Zo ook voor je zus Rosina2 die nog altijd in Biella verblijft. Bid 
ook veel voor mij die je nooit vergeet. 

                                                
1 Teresa Mazzarello was met de eerste groep missionarissen vertrokken. Ze was 

amper twintig jaar toen ze, na het vertrek van zuster Angela Vallese naar Argen-
tinië, overste werd van de twee gemeenschappen in Uruguay. 

2 Zuster Rosina, haar zus, was tien jaar ouder dan zij. Zij behoorde tot de groep 
van de Dochters van de Onbevlekte en was bij de eersten om Maria Mazzarello te 
volgen in het nieuwe Instituut dat door haar en don Bosco werd gesticht. Op 5 
augustus 1873 werd zij ZDB en heel haar leven vervulde zij nederig, liefdevol en 
sereen haar opdracht als keukenzuster, eerst in Biella en dan in de grote salesiaanse 
colleges van Sampierdarena, Borgo San Martino, Alassio en Lanzo. 
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4  Felicin3, de overste van Borgo S.[an] M.[artino], laat me veel groeten 
overbrengen aan jou. 

5  Wees blij en maak al je zusters blij, maar in het bijzonder de nieuwe 
novice. Ik laat je in het hart van Jezus die jou moge zegenen en ook 

 
 je toegenegen moeder, 

 de arme zuster Maria Mazzarello. 

                                                
3 Zuster Felicita Mazzarello was de zus van de heilige. 
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42. Aan de missionaris zuster Vittoria Cantù 
Ze beantwoordt de brieven die ze ontvangen heeft en geeft met moederlijke fijn-
gevoeligheid enkele geestelijke aanbevelingen. 

 Nizza [Monferrato], 9 juli 1880. 
 Leve Jezus, Maria en de H. Jozef! 

 
Mijn altijd geliefde zuster Vittoria,1 
 

1  Het is de tweede keer dat u mij schrijft. Het is dus absoluut nodig u te 
antwoorden. Denk niet dat ik u vergeten ben, nee. U bent altijd aanwezig in 
mijn hart en ik zie u nog altijd zo graag als toen u bij mij in Mornese was. 
Hoe graag zou ik u komen bezoeken! Ook al zijn we ver van elkaar verwij-
derd, toch kunnen we elkaar elke dag ontmoeten in het Hart van Jezus en 
daar voor elkaar bidden, is het niet zuster Vittoria? 

2  U zegt me dat u tevreden bent en daarover verheug ik mij!2 U bent op 
een plaats waar u zich vele verdiensten kunt verwerven als u de eerste zult 
zijn die de heilige regel stipt naleeft, als u een grote christelijke liefde beoe-
fent tegenover uw medezusters en als u heel nederig bent. 

3  Houd goede moed. Het is waar dat we nergens toe bekwaam zijn, maar 
dankzij nederigheid en gebed houden wij de Heer dicht bij ons. En als de 
Heer bij ons is gaat alles goed. Word het nooit moe de deugd te beoefenen. 
Nog even en dan zullen we allen tezamen in het paradijs zijn! O, wat zullen 
we er dan een mooi feest van maken. Goede moed dus. Doe uw best om blij 
te zijn en al uw medezusters en de meisjes blij te maken. 

4  Is de gezondheid van allen goed? Draag zorg voor uw gezondheid. En is 
zuster Gedda blij?3 Zeg haar dat ik haar de volgende keer ook een briefje zal 
schrijven. Dat ze ondertussen moedig en gehoorzaam is, voor mij bidt en mij 
ook eens schrijft. 

                                                
1 Vittoria Cantù verbleef in het huis van Montevideo-Villa Colòn, waar zij in de 

maand januari van het vorige jaar was aangekomen. 
2 Zoals bij alle missionarissen kunnen we ook bij zuster Vittoria een diepe 

sereniteit opmerken. In werkelijkheid waren er in Montevideo-Villa Colòn ernstige 
moeilijkheden door personeelstekort. Dat schreef zuster Maddalena Martini aan don 
Bosco in de meimaand: ΑWegens een tekort aan zusters in Villa Colòn trekken wij 
ons uit de slag zo goed en zo kwaad als het gaat≅ (Brief vanuit Buenos Aires-
Almagro, 5 mei 1880, in Cron. III, p. 199). 

3 Teresa Gedda (zie Br. 22, voetnoot 15). 
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5  Zuster Vittoria, onthoud dat u vaak moet doen bidden voor onze 
overleden medezusters en vergeet nooit de noden van onze geliefde con-
gregatie. 

6  Veel groeten van allen, in het bijzonder van m.[oeder] vicaria en 
m.[oeder] assistente.4 Bid voor mij. Ik weet mij, in het Hart van Jezus 

 
 u toegenegen in de Heer, 

 zuster Maria Mazzarello, de moeder. 
 
  Leve Maria. 

                                                
4 De vicaria was Petronilla Mazzarello en de eerste assistente was Emilia Mosca. 

Zij werd altijd Αmoeder assistente≅ genoemd om haar kwaliteiten als salesiaanse 
opvoedster in de geest en volgens de methode van don Bosco. 





235  

43. Aan zuster Laura Rodríguez 
Aan de pas geprofeste zuster beveelt ze enkele wezenlijke waarden van het religieuze 
leven aan: nederigheid, vertrouwen in de oversten, vreugde en een goede bedoeling. 

 [Nizza Monferrato, 9 juli] 1880. 
 Leve Jezus! 

 
Mijn goede zuster Laura Rodríguez,1 
 

1  Dankjewel voor het briefje dat je me zond. Ik ken je niet persoonlijk. En 
misschien zullen we in dit tranendal de troost niet kennen elkaar te ontmoe-
ten, maar ik heb de vaste hoop elkaar in het paradijs te leren kennen. O, ja! 
Daarboven zullen we er echt een mooi feest van maken als we elkaar voor 
de eerste keer zien. 

2  Heb je je geloften uitgesproken? Ik hoop dat je dat gedaan zult hebben 
en ik verheug me met jou om die mooie genade die je van Jezus ontving. 

Mijn goede zuster Laura, blijf moedig beantwoorden aan zo=n grote genade. 
Draag er zorg voor de heilige voornemens die je op deze zalige dag van je 
professie gemaakt hebt, standvastig na te komen. Ik spoor je aan altijd ne-
derig te zijn, een groot vertrouwen [te hebben] in je oversten en, zoals de 
Heer het wil, je vreugde nooit te verliezen. Span je in om je bij Jezus geliefd 
te maken.2 

3  Bid voor mij. Al ken ik je niet, toch houd ik heel veel van je. Ik stuur je 
een prentje; bewaar het ter herinnering aan mij. Goede moed dus, wees blij 
en word vlug heilig. Moge God je zegenen en je helemaal tot de zijne ma-
ken. Weet me altijd  

 
 je toegenegen in de Heer, 

 de moeder, zuster Maria Mazzarello. 

                                                
1 Laura Rodríguez had enkele maanden voordien op 24 mei 1880 te Buenos 

Aires haar geloften uitgesproken (zie Br. 18). 
2 Maria Mazzarello steunt de jonge zuster in haar trouw aan de dagelijkse taak. 

Haar raadgevingen geven realistisch weer wat wezenlijk is voor het salesiaans 
religieuze leven, vooral Αu geliefd maken bij Jezus≅.  
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44. Aan de meisjes te Las Piedras (Uruguay) 
Vriendelijke en eenvoudige aanbevelingen aan de meisjes. Ze beklemtoont hoe be-
langrijk het is Maria na te volgen. 

 Nizza [Monferrato], 9 juli 1880. 
 Leve Jezus en Maria!! 

 
Liefste goede meisjes, 
 

1  O, wat heeft uw lieve en mooie brief mij genoegen gedaan! Wat bent u 
goed om aan mij te denken en mij wensen te sturen!1 Ook al ken ik u niet, ik 
zie u heel graag en bid voor u allen opdat de Heer ook u die genade en ze-
geningen zou geven die u mij hebt toegewenst. Bid altijd voor mij. Ik van 
mijn kant, bid altijd voor u opdat de Heer u laat groeien als goede, vrome en 
gehoorzame meisjes.  

2  En ga altijd graag naar de zusters2; zeg hun dat ze u leren van de Heer 
te houden en u de plichten van goede christenen leren kennen. Vermijd 
steeds slecht gezelschap en ga altijd om met goede vriendinnen. 

3  Wees de Maagd Maria, onze tederste Moeder, heel toegewijd. Volg haar 
deugden na, vooral de nederigheid, de zuiverheid en de ingetogenheid. Als 
u dat zo doet, zult u tevreden zijn in leven en in sterven.3 

4  Ik verlang er erg naar om u een bezoek te brengen. Bid; en als het Gods 
wil is, zal ik komen. Anders zullen we elkaar in het paradijs zien en dat zal 
veel beter zijn. Blijf dus allen goed zodat iedereen naar het paradijs kan 
gaan. 

5  Schrijf me af en toe. Uw briefjes doen me plezier. Houd van uw lera-
ressen, uw assistenten; maar houd vooral van Jezus en Maria. 

                                                
1 De meisjes hadden wensen voor haar naamfeest gestuurd. 
2 Naast het zondagsoratorio en de catechismus was er in Las Piedras ook een 

school voor meisjes. In de reeds vermelde brief van zuster Maddalena Martini aan 
don Bosco leest men: ΑIn Las Piedras geeft men ook lessen; maar het aantal meisjes 
is nog niet zo groot als we zouden willen, ook al zijn er reeds meer dan verleden 
jaar≅ (Buenos Aires-Almagro, 5 mei 1880, in Cron. III, p. 199). 

3 Onze-Lieve-Vrouw wordt in verschillende brieven aan de ZDB genoemd. In dit 
schrijven stelt Maria Mazzarello haar aan de jongeren voor als Αonze tederste 
Moeder≅ en voorbeeld van nederigheid, zuiverheid en ingetogenheid. 
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6  Om u te danken voor de mooie wensen, wil ik aan elk van u een mooi 
prentje sturen. Maar hoe kan ik dat? U [bent met velen en] de brief zou te 
zwaar wegen. Deze keer stuur ik er daarom eentje aan degene die de brief 
geschreven heeft. Bent u tevreden? Als ik u een bezoek kom brengen, dan 
zal ik er voor iedereen ééntje meebrengen. Blijf ondertussen deugdzaam en 
bid voor mij. 

  Ik groet u allen en in het Hart van Jezus weet u mij  
 

 uw toegenegen zuster Maria Mazzarello. 
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45. Aan de novice zuster Ottavia Bussolino 
Ze beantwoordt de brief van de novice en stelt haar gerust omtrent de religieuze pro-
fessie. 

 [Nizza Monferrato, juli] 1880. 
 Leve Jezus! 

 
Mijn goede zuster Ottavia,1 
 

1  Je briefje heeft me veel genoegen gedaan. Ik ben blij dat je gezond 
bent, goed werkt en studeert. Maar ik zou willen dat je ook altijd blij bent. Je 
hoeft niet aan de toekomst te denken. Denk er nu slechts aan hoe je je kunt 
vervolmaken in de deugden, in het werk, in de studie. En daarna, als het 
ogenblik er zal zijn om het offer te brengen, wees er gerust in dat de Heer je 
de nodige kracht zal geven om zijn heilige wil te doen. 

2  Ook al ben je in Turijn, toch vergeet ik je nooit en bid altijd voor je. Wees 
daarbij gerust dat ik van mijn kant tevreden ben dat je je heilige geloften uit-
spreekt en ik geloof dat de anderen dat ook zijn. Bereid je dus voor om goed 
je geloften uit te spreken en een echte bruid van de Gekruisigde Jezus te 
worden. Vat moed, wees altijd blij en bid veel - ook voor m.[oeder] econome. 

3  Breng de groeten over aan al de zusters en aan je overste. Ga eens te 
communie voor mij, 

 
 je toegenegen in Jezus, de moeder. 

 
4  Veel groeten van alle zusters, maar heel in het bijzonder van m.[oeder] 

meesteres2 en van m.[oeder] assistente. 

                                                
1 De novice Ottavia Bussolino was één van de zusters die in Turijn studeerden om 

het diploma voor onderwijzeres te behalen. Op 10 augustus van hetzelfde jaar zal 
zij haar geloften uitspreken en het jaar daarna vertrekt zij naar Amerika. Als Maria 
Mazzarello haar schrijft, is ze nog geen achttien jaar, maar ze was zeer vroom, 
apostolisch bezield, deugdzaam en ze hield veel van Jezus en van de anderen. Zij 
had de gelofte van naastenliefde (carità) jegens haar medezusters gedaan. Nadat 
ze eerst in Buenos Aires gewerkt had, werd zij er later overste.  Daarna werd zij 
achtereenvolgens visitatrice in Argentinië, Mexico, Columbië, Peru en Bolivië. Zij stierf 
in Buenos Aires na negenenvijftig jaar religieus leven. 

2 Petronilla Mazzarello was na de dood van Maria Grosso in 1876 tot 
novicemeesteres benoemd. 
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46. Aan een directrice 
Ze antwoordt op de aanvraag om deel te nemen aan de retraite voor meisjes en 
dames die elk jaar plaatsvond in Nizza. 

 Turijn, 7 augustus 1880. 
 L.[eve] J.[ezus], M.[aria], J.[ozef]! 

 
Zeer Gewaardeerde Mevrouw de Directrice,1 
 

1  Met alle zorg laat ik u weten dat ik spijtig genoeg niet volledig kan 
voldoen aan uw vrome verlangens omdat talrijke vragen voor de retraite mij 
bereiken.2 

2  Maar ik deel u wel mee dat we de jonge Marchisio, de Molle, enz. 
aanvaarden met de hoop dat ze op een dag postulanten kunnen worden. 
Deze nieuwkomers vragen wij nochtans om allen ten minste een vijftiental 
lire te betalen... 

3  U kunt natuurlijk niet ontbreken bij de bovenvermelden. We behouden 
voor u een plaats.3 Aanvaard de eerbiedige groeten vanwege mezelf en van 
don Cagliero, die mij heeft opgedragen u te antwoorden omdat hij dat zelf 
niet kon doen. 

  Bid voor ons allen en weet me steeds  
 

 uw toegewijde dienares, 
 zuster Maria Mazzarello. 

 

                                                
1 Het is niet gemakkelijk te achterhalen wie de geadresseerde van de brief is 

(zie Br. 46 in Lettere 1980). Vanaf de stichting van het Instituut waren het vooral 
onderwijzeressen die deelnamen aan de retraite voor dames en meisjes. Daarom zou 
het kunnen dat deze brief niet geschreven werd voor een zuster, maar voor een leek, 
een directrice van een school of een opvoedkundig instituut. Dat kunnen we vooral 
afleiden uit de aanspreektitel: ΑZeer Gewaardeerde Mevrouw≅. De term 
Αdirettrice≅ hoorde in die tijd meer in het schoolmilieu thuis dan in het religieuze. 

2 Er waren ongeveer negentig deelneemsters. Dat waren er zoveel dat de 
zusters hun bed en kamer moesten afstaan en voor zichzelf een plaats dienden te 
zoeken op de zolder (zie Cron. III, p. 223). 

3 Het feit dat de directrice uitgenodigd wordt om deel te nemen aan de retraite, 
zou de hypothese kunnen bevestigen dat het om een leek gaat. De Cronistoria 
vermeldt ons nergens dat religieuzen van andere congregaties voor dergelijke 
retraites ingeschreven werden. 
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4  N.B. Als onder degenen die aan de retraite willen deelnemen enkelen 
zijn die de twintig lire niet kunnen betalen, maar die werkelijk van goede wil 
zijn om heilig te worden, dan maken wij voor hen een uitzondering. Ze beta-
len slechts vijftien lire als er velen komen. Tot ziens weldra, d.w.z. vijftien 
augustus eerstkomend.4 

                                                
4 De retraite begon op 15 augustus en eindigde de 22ste. De predikanten 

waren don Giovanni Cagliero en Mons. Antonio Maria Belasio. Op 16 augustus 
kwam zelfs don Bosco en hij bleef tot de 25ste. Hij onderhield zich gemoedelijk met 
de dames en de zustergemeenschap. 
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47. Aan de overste van het huis  
 te Carmen de Patagones  
 zuster Angela Vallese en de gemeenschap 

Ze geeft nieuws over het algemeen huis en de nieuwe stichtingen Ze richt zich hartelijk 
en persoonlijk tot elk van de missionarissen. 

 Nizza [Monferrato], 21 oktober [1880]. 
 Leve Jezus, Maria en de H. J.[ozef]! 

 
Liefste zuster Angiolina en zusters allemaal,1 

 
1  Ik verzeker u dat uw lieve brief me echt getroost heeft...2 O, de Heer zij 

gedankt dat Hij u blijvend de gezondheid en de vaste wil geeft om altijd 
vooruit te gaan op de weg van de volmaaktheid. 

2  Mijn goede zusters, hoe komt het dat u nog maar één brief van mij 
ontvangen hebt, terwijl ik er al twee andere geschreven heb?3 Dat spijt me, 
mijn goede dochters, omdat ik zou willen dat u ervan overtuigd zoudt zijn dat 
er geen enkele dag voorbijgaat zonder dat ik u allen bij Jezus gedenk. 

3  Ik ben zeer tevreden dat u een directeur4 hebt die erg om uw ziel 
bekommerd is. Daarvoor dank ik in het bijzonder de Heer omdat dit voor 
ons, stakkers, een grote genade is! 

4  Nu wil ik u nieuws geven over ons. Moeder econome is nog altijd wat 
ziek, hoewel ze opstaat en doet wat ze kan in haar kantoor. Al de anderen 
maken het goed. Alleen neemt de Heer van tijd tot tijd iemand bij zich in het 

                                                
1 De eerste vier zusters die naar Patagonië gingen waren Angela Vallese, 

Giovanna Borgna, Angela Cassulo en Caterina Fina (zie Br. 37). De zusters gaven les 
aan een dertigtal meisjes en enkele internen. Zij gaven ook parochiecatechese (zie 
Brief van zuster Angela Vallese aan don Bosco, Carmen de Patagones, 6 oktober 
1880, in Cron. III, p. 277-278). 

2 Er waren ongeveer negen maand voorbijgegaan sinds de missionarissen op 20 
januari 1880 in Patagonië waren aangekomen. De brieven kwamen dus maar bij 
Maria Mazzarello aan na lang en gespannen wachten. 

3 Slechts de brief van 4 mei 1880 werd teruggevonden (zie Br. 37). 
4 Don Giuseppe Fagnano was op 14 november 1875 enthousiast naar de missies 

vertrokken. Hij werd eerst naar San Nicolás de los Arroyos gestuurd als directeur van 
het jongenscollege. In 1879 werd hij verplaatst naar Patagonië als gevolg van een 
ernstige ziekte. Hij werd pastoor te Carmen de Patagones waar hij een vurige 
apostolische ijver aan de dag legde. Daarna werd hij door de H. Stoel benoemd tot 
apostolisch prefect van Zuid-Patagonië en Vuurland. Op 5 september 1880 schreef 
hij don Bosco een brief waarin o.m. stond: ΑDe zusters zullen u ook schrijven. Van hen 
mag ik zeggen dat ze zeer moedig werken en dat ze heel graag gezien worden 
door de bevolking≅ (Cron. III, p. 279). 
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 paradijs. Uit het huis van Turijn bijvoorbeeld vertrokken deze laatste 
maanden de goede zuster Cagliero, zuster Anna Mora en zuster Gusmaroli5 
naar het paradijs. Ze zijn allen een heilige dood gestorven en ik hoop dat ze 
reeds onze voorspreeksters in de hemel zijn. Toch beveel ik u aan [om] hen 
nooit te vergeten in uw gebed. 

5  Onze geliefde congregatie breidt zich goddank altijd maar uit. We 
hebben alsmaar meer postulanten en krijgen veel aanvragen om huizen, 
scholen en kleuterklassen te openen. Maar we hebben een tekort aan ge-
vormd personeel en er is geen voldoende tijd om hen voor te bereiden om 
de eigenlijke taken te vervullen.6  

6  Dit jaar werden er vier huizen geopend: twee in Sicilië en twee in 
Piëmonte (kleuterklassen en scholen) en twee in de colleges van don Bos-
co.7 

7  Op het feest van de heilige Theresia is mijn zus samen met vier zusters 
naar Sicilië vertrokken: Buzzetti, Carolina Sorbone en anderen die u niet 
kent.8 

8  Dank ook Jezus voor de genaden die Hij ons geeft en bid Hem altijd om 
ons met zijn heilige genade bij te staan. 

9  En u, mijn lieve zuster Angiolina, houd altijd moed, bid veel. Door het 
gebed ontvangt u die hulp die u nodig hebt om uw plichten goed te vervul-
len. Geef altijd een goed voorbeeld aan uw dochters door de heilige regel na 
te leven. Wees altijd blij; laat uw blijheid uw verdriet altijd overtreffen. 

10  En jij, mijn goede zuster Giovanna9, ben je gelukkig? Ben je nederig en 
beleef je de heilige regel? Als je heilig wilt worden, doe het vlug. Er is geen 
tijd te verliezen. Zorg ervoor veel zielen voor Jezus te winnen door [goede] 
werken, waakzaamheid en inzet, maar vooral door het goede voorbeeld. 
Prent de meisjes de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw in. Wees altijd blij en als 
u moeilijkheden hebt, leg ze dan allemaal in het hart van Jezus. 

                                                
5 Rosa Gusmaroli was in Turijn op 6 september overleden; Maria Cagliero op 8 

september en Anna Mora op 12 september te Nizza Monferrato. 
6 De vorming van de zusters lag Maria Mazzarello na aan het hart. In een tijd 

waarin het Instituut zich zienderogen uitbreidde, moest men met des te meer inzet 
zorg dragen voor een goede geestelijke en pedagogische voorbereiding van de 
zusters. 

7 Maria Mazzarello maakt een onderscheid tussen de huizen die door de ZDB 
zelf werden geopend en andere die waren verbonden aan de salesiaanse huizen. 
Het gaat hier om zes huizen: Catania, Bronte, Borgomasino en Melazzo waar de 
zusters kleuterscholen en scholen hadden; Penango en Este waar de zusters 
huishoudelijk werk deden voor de salesianen en zondagsoratorio’s voor meisjes 
openhielden. 

8 Op 8 oktober dat jaar werd er in Bronte een lagere school geopend in het 
vroegere ΑCollegio di Maria≅. De overste was zuster Felicita, de zus van Maria 
Mazzarello. De andere zusters van de gemeenschap waren Angiolina Buzzetti, 
Carolina Sorbone en Zoe Bianchi. Er waren ook twee novicen: Battistina Camera en 
Giacinta Morzoni. Het huis had af te rekenen met bittere armoede en onbegrip. 

9 Giovanna Borgna. 
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11  Zuster Ang.[ela] Cassulo, bent u deugdzaam? Houdt u veel van Jezus? 
Zorg ervoor dat u vlug heilig wordt en doe de eigenliefde en de eigen wil 
sterven. Wees blij. Je zus maakt het goed en is hier bij mij. Ze groet u.10 

12  Zuster Caterina11, bent u gelukkig? O, ik hoop het! Want wee ons als we 
ons door de droefgeestigheid laten overmeesteren. Het is een pest die de 
religieuze zielen veel schade berokkent omdat ze vrucht is van de eigenlief-
de. Uiteindelijk leidt ze tot lauwheid in de dienst van God. Wees dus altijd 
blij. Als we eens vallen, laten we ons dan vernederen voor God en onze 
oversten. Laten we daarna weer vooruitgaan met een groot en edelmoedig 
hart. Ik beveel u het vertrouwen aan in de overste en de biechtvader als een 
groot middel om heilig te worden. Uw zus heeft me nooit [geschreven] en 
omdat ik niet weet waar ze is, kan ik u niets over haar zeggen. Bid voor mij 
en wees steeds blij en heel moedig.12 

13  Moed dus aan allen, mijn goede zusters, en bid veel voor mij en voor 

iedereen. Wordt allen vlug heilig. Groet de meisjes van mij en een >Leve 

Jezus= aan iedereen. 
14  Moeder meesteres, m.[oeder] assistente, m.[oeder] econome, zuster 

Elisa, zuster Enr.[ichetta] en allen, iedereen vraagt me u veel te vertellen.13 
Ze groeten u allemaal, ook de heer directeur [stuurt] u zijn groeten. God ze-
gene u en al de meisjes en bid altijd voor haar die ondertekent 

 
 u toegenegen in de Heer, 

 de moeder die veel van u houdt, 
 zuster Maria Mazzarello. 

 
15  P.S. Ik heb uw briefje doorgegeven aan de goede m.[oeder] vicaria die 

nu in Alassio is omdat zuster Caterina Daghero in haar plaats tot vicaria is 
verkozen.14 Bid echter altijd voor haar en schrijf haar.15 En schrijf ook mij 
vlug. 

                                                
10 Zuster Maria bevond zich in Nizza Monferrato (zie Br. 37, voetnoot 2). 
11 Caterina Fina (zie Br. 37, voetnoot 4). 
12 Haar zus was geen ZDB. Aangezien Maria Mazzarello haar kende, was zij 

waarschijnlijk interne geweest te Mornese of te Nizza Monferrato. 
13 Zij voegt er de groeten van alle zusters bij, in het bijzonder van Giuseppina 

Pacotto (overste), Emilia Mosca (assistente), Giovanna Ferrettino (econome) die toen 
heel ziek was, Elisa Roncallo en Enrichetta Sorbone.  

14 Tijdens de laatste verkiezingen voor de algemene raad op 29 augustus, werd 
Caterina Daghero gekozen als algemene vicaria. Petronilla Mazzarello werd als 
overste naar Alassio gestuurd. 

15 De oproep om te bidden voor Petronilla en om haar te schrijven toont de 
genegenheid en de dankbaarheid van Maria Mazzarello voor haar jeugdvriendin. 
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48. Aan de stichter don Giovanni Bosco 
Ze verwoordt haar voorzichtige mening omtrent de ziekte van een zuster en vraagt 
raad daaromtrent. Ze vertelt over de gemeenschappen. 

 Nizza Monf.[errato], 30 oktober 1880. 
 Leve J.[ezus], M.[aria], J.[ozef]! 

 
Eerwaarde Vader Algemeen Overste,1 
 

1  Ik schrijf u enkele regels om u wat te informeren over de gang van zaken 
en bovendien om u raad te vragen betreffende zuster Maritano2. 

2  Zoals u goed weet, werd die arme zuster lange tijd gekweld door 
geestesverwarringen. Nu, na een zegening door don Cerruti, zegt ze mij dat 
ze werkelijk rustig geworden is. Maar in plaats daarvan3 manifesteerde zich 
van toen af een lichamelijke kwaal: een ziekte die haar te bed houdt met een 
beetje koorts, een altijd brandende dorst, keelpijn, stoornissen in de organi-
sche functies, enz. enz. 

3  Maar erger is, dat ze altijd slaapt, dat ze bijna altijd doof en ongevoelig 
is, alsof ze stompzinnig geworden is. De dokter komt elke dag. Hij schrijft 
haar wat voor, maar na ongeveer twintig dagen verzorging weet hij niet meer 
wat te doen omdat hij ziet dat het altijd hetzelfde blijft. De lichamelijke kwaal 
is er, daarvan ben ik overtuigd, maar ik vrees er ook voor dat ze een gevolg 

                                                
1 Deze brief toont de geestelijke verbondenheid en het vertrouwen tussen Maria 

Mazzarello en don Bosco. De intuïtie en de wijsheid van de Moeder komen hier 
duidelijk tot uiting. 

2 Teresa Maritano werd reeds vernoemd in de brieven 4, 7, 8 en 35. Ze was 
introvert van aard en ze leed gemakkelijk aan scrupules en depressies. De 
Cronistoria vermeldt dat Maria Mazzarello in 1879 met zuster Maritano naar het 
heiligdom van Oropa ging om Maria te bidden voor de genezing Αvan veel onnodig 
verdriet≅ (Cron. III, p. 24-25). Uit de Cenni biografici delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
defunte nel 2° decennio dell=Istituto (1883-1892) blijkt dat de zuster bij haar familie 
overleed op 15 januari 1884. Zij was er Αop zoek naar een beetje gezondheid≅ 
(Cron. III, p. 20). 

3 Maria Mazzarello gebruikt hier de oude uitdrukking in quella vece, dat 
eigenlijk Αevenwel≅, Αin plaats daarvan≅ betekent. 
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 is van morele pijn uit het verleden, of een variante van diezelfde ongemak-
ken.4 

4  Zoals velen me reeds zeiden, vraagt de voorzichtigheid dat men er een 
andere dokter bij roept om zijn mening te horen. Maar wat als het geen ech-
te ziekte blijkt te zijn en hij een behandeling voorschrijft die haar gezondheid 
werkelijk ten gronde zou richten? 

5  Omdat men over die dingen niet kan spreken, wend ik mij tot u omdat u 
de voorgeschiedenis al kent. Om zelf gerust te zijn wil ik u vragen mij te 
zeggen of ik een andere dokter moet raadplegen of niet. 

6  Bovendien vraag ik u haar uw bijzondere zegen te willen sturen waarin 
ik veel vertrouwen heb. 

7  We vrezen ook voor zuster Tersilla, maar ik hoop echt dat Onze-Lieve-
Vrouw haar zal genezen.5 

8  De anderen maken het goed, ze zijn blij en vol goede wil. Er zijn veel 
novicen en postulanten, maar allemaal hebben ze veel nood aan vorming en 
toezicht, omdat velen van hen vanuit de wereld vele kleine grilletjes hebben 
meegebracht. Als er geen beterschap intreedt, beletten ze daarna de vol-
maakth.[eid] en steken ze bovendien de anderen aan. 

9  De vicaria, zuster Cat.[erina] is op bezoek gegaan in Saint-Cyr. Daar 
leek het erop dat er een kleinigheid te herstellen was. Maar het ging om iets 
van niets, weet u?6 Ik zou willen dat ze haar vlug laten terugkomen want ik 
heb haar hulp nodig én voor de zusters én voor de scholen. 

10  Over de andere huizen heb ik goed nieuws. Deze dagen opende men 
twee nieuwe kleuterklassen: in Melazzo7 en Borgomasino8. En dinsdag ver-
trekken de zusters naar Este9. 

                                                
4 De diagnose die Maria Mazzarello hier stelt, is uitdrukking van haar goede 

mensenkennis. Het psychische probleem van de zuster noemt ze Αmorele pijn≅ die 
niet mag verward worden met de lichamelijke ziekte, die echter ook aanwezig is. 
Voor een uitgebreide studie van deze brief verwijzen we naar STICKLER Gertrud, 
Personalità religiosa e discernimento del vissuto patologico. Sapere Αprescientifico≅ e 
scientifico a confronto, in POSADA [ed.], Attuale, p. 177-195. 

5 Deze jonge zuster Tersilla zou een jaar later op 2 oktober 1881 te Nizza 
Monferrato sterven. 

6 Caterina Daghero keerde voor een korte periode terug naar de gemeenschap 
van Saint-Cyr (Frankrijk) waar zij overste geweest was. De zusters hadden er hun 
nieuwe overste, Santina Piscioli, niet welwillend aanvaard. We zien dat Maria 
Mazzarello geen drama maakte van de situatie. Ze toonde ook geen angst voor dit 
probleem. (Ze stuurde zuster Caterina Daghero voor een korte periode terug tot het 
probleem opgelost was.) 

7 Het huis van Melazzo ligt in het bisdom Acqui en werd op 15 oktober 
geopend. De zending bestond uit een kleuterklas, een naaiwerkplaats en een 
zondagsoratorio (zie Br. 51 en 52). 

8 Dit huis in het bisdom Ivrea werd op 4 september geopend. Daar hadden ze 
een kleuterklas, een zondagsoratorio en gemeenteschool. 

9 In Este (Padova) werd het huis op 15 oktober 1880 geopend. Volgens de brief 
van Maria Mazzarello zouden de zusters slechts vertrokken zijn op 2 november om 
de huishoudelijke taken in het salesiaanse huis op zich te nemen en een 
zondagsoratorio te beginnen. 
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11  We hebben een goede zestig int.[ernen]. Maar als het getal nog groter 
wordt zou ik ze moeten wegsturen naar andere huizen van zusters om loka-
len te hebben, want de onze zijn nog vochtig10. Maar hoe te werk gaan? Op 
dit ogenblik is het nog nodig dat ze zich geestelijk en praktisch vormen. Dus 
moeten we geduld oefenen.11 

12  We hebben een aangenaam bezoek gehad van de Grav.[in] Corsi die 
me 500 lire bracht. Ze zei me [dat] ze daar voor u, eerwaarde, nog meer zou 
hebben gedaan en ik heb haar aangemoedigd u werkelijk te helpen, want ik 
dacht dat ze voor u ook méér zou doen.12 

13  Ik eindig met u mijn onderdanigheid te betuigen en [deze] van heel de 
gemeenschap. Samen met mijn medezusters beveel ik me in uw vurige ge-
beden aan. 

14  Mocht u mij antwoorden, dan zoudt u een daad van christelijke liefde 
stellen. Indien u dat niet doet, dan spreken we af dat ik voor Marit.[ano] geen 
andere dok.[ter] dan de gew.[one] roep13. 

  Zegen mij, o Vader in J.[ezus] en weet me met de meeste hoogachting, 
eerwaarde, 
 

  uw nederige dochter, 
 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
10 Het gebouw was amper klaar en dus nog niet bewoonbaar.  
11 In Nizza Monferrato is er gebrek aan ruimte door het steeds groeiende 

aantal internen en zusters. Toch kiest Maria Mazzarello er niet voor om de vormings-
tijd van de zusters te verminderen zodat die vlugger naar andere huizen zouden 
kunnen vertrekken. Ze zoekt de oplossing veeleer in het bouwen van ruimere lokalen. 

12 Gravin Gabriella Corsi was een belangrijke en edelmoedige weldoenster van 
don Bosco (zie Cron. V, p. 145-146). 

13 De originele brief bevat het handschrift van don Bosco in de bovenmarge van 
de eerste bladzijde: ΑDon Bonetti, zeg dat ik tevreden ben over de gang van 
zaken; vraag aan de dokter overeen te komen met de andere als hij dat 
goedvindt≅. Don Bosco vraagt hier een betrouwbare salesiaan om op de brief te 
antwoorden. In dit geval gaat het over don Giovanni Bonetti die in 1885 zal 
benoemd worden tot algemeen directeur van de ZDB. 
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49. Aan de zusters van het huis te Saint-Cyr-sur-Mer  
 (Frankrijk) 

Met vastberadenheid en goedheid moedigt ze de zusters aan om de gemeenschap-
pelijke moeilijkheden te overwinnen. Ze animeert hen om de opgenomen taken met 
verantwoordelijkheidszin te vervullen. 

 [Nizza Monferrato, oktober 1880]. 
 Leve Jezus, Maria en de H. J.[ozef]! 

 
Liefste zusters en dochters,1 

 
1  U zoudt mij een genoegen kunnen doen door mijn vicaria zuster 

Caterina2 te laten terugkomen. Nu hoop ik dat u allen vertrouwen geschon-
ken hebt aan uw overste zuster Santina.3 Ze is zo goed, de arme zuster! 
Waarom hebt u haar geen vertrouwen willen schenken? 

2  Kijk, soms laat onze verbeelding ons dingen pikzwart zien, terwijl ze 
helemaal wit zijn. Zo worden we dan onverschillig tegenover onze oversten 
en beetje bij beetje verliest men het vertrouwen dat we in hen hebben. En 
wat komt er dan uit voort? Wijzelf voelen er ons slecht bij en we geven ook 
die arme overste een slecht gevoel. Met een beetje nederigheid komt alles 
weer in orde. Mijn lieve dochters, geef me vlug deze troost: dat u met echte 
christelijke liefde van elkaar en van uw overste houdt. Beschouw haar alsof 
ze Onze-Lieve-Vrouw was en behandel haar met alle eerbied. Ik weet dat ze 
u in de Heer heel graag ziet. Zeg haar alles wat u ook tegen mij zoudt zeg-
gen mocht ik daar zijn. Dat is de grootste troost die u mij kunt geven. 

3  Mijn goede zusters, denk erom dat het paradijs daar is waar de christe-
lijke liefde heerst. Jezus houdt ervan te midden van dochters te vertoeven 
die nederig, gehoorzaam en liefdevol zijn. Handel zo dat Jezus graag in uw 
midden vertoeft. 

                                                
1 In het huis van Saint-Cyr hadden de ZDB een weeshuis voor meisjes, met een 

landbouwkolonie daaraan verbonden. Het huis was gesticht door de priester Jacques 
Vincent die tijdelijk de leiding ervan op zich nam, samen met vijf eigen religieuzen 
(zie Cron. III, p. 161-162, 170-171, 217-219). 

2 De algemene vicaria, Caterina Daghero, was een tijdje in Saint-Cyr. Ze 
bemiddelde bij de zusters opdat ze de nieuwe overste zouden aanvaarden. 

3 Santina Piscioli was in 1876 in Mornese ingetreden. Ze sprak er haar geloften 
uit op 15 augustus 1877. Kort nadien werd zij overste in het huis te Lu Monferrato, 
daarna te Saint-Cyr en vervolgens te Borgo Cornalese (Villastellone, Turijn). Zij 
overleed er op 19 juli 1884 op dertigjarige leeftijd. 
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4  Dus, zuster Sampietro, zuster Alessandrina, zuster Caterina, zuster 
Lorenzale4, u moet elkaar het goede voorbeeld geven. Wijs elkaar met chris-
telijke liefde terecht als iemand zou tekortkomen aan de plicht. U moet niet 
alleen de eersten zijn om de overste vertrouwen te schenken, maar u moet 
het zo aanpakken dat ook de meisjes vertrouwen krijgen. Denk erom dat u 
verplicht bent het goede voorbeeld te geven. 

5  Wees stipt in de naleving van de heilige regel en bestudeer goed wat de 
heilige regel wil. Opgelet mijn lieve [zusters], wees er aandachtig voor be-
reidwillig gehoorzaam te zijn, onthecht u van uzelf, van zoveel dingen die 
voldoening schenken, van alles. Herinnert u de drie geloften die u met zo-
veel vurigheid uitgesproken hebt en ga vaak na hoe u ze beleeft. 

6  De tijd gaat vlug voorbij. Indien wij in het uur van onze dood niet met 
lege handen willen staan, dan moeten wij gegrondvest zijn in de echte en 
standvastige deugd. Het zijn niet de woorden die ons naar het paradijs bin-
nenbrengen, maar wel de daden. Met moed vooruit dus, laten we de deugd 
alleen voor Jezus beoefenen en voor geen enkel ander doel. Het zijn per slot 
van rekening toch maar verzinsels die we ons soms in het hoofd halen. Een 
dochter die werkelijk van Jezus houdt, kan met iedereen overweg. Dus, dat 
is afgesproken, hé. Als u mij die troost geeft, zal ik u vlug komen opzoeken. 
Ik zal langer bij u blijven, bent u tevreden? 

7  Stuur me vlug goed nieuws. Herinner u dat ik graag heb dat u blij bent. 
Wee u als u piekert5. 

8  Veel goeds aan de dochters die al postulante zijn en aan de meisjes die 
ik heel graag zie. Maar ik wil dat ze goed en blij zijn, dat ze springen, lachen, 
zingen, enz. En als ik dan op bezoek kom, zal ik voor iedereen iets moois 
meebrengen. 

9  Dat Jezus u allen zegene en u [heilig] make. Bid voor mij en wees er 
zeker van dat ik altijd voor u bid. Weet me 

 
 uw zeer toegenegen moeder, 

 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
4 De zusters worden hier door Maria Mazzarello allemaal bij name genoemd: 

Maria Sampietro, Alessandrina Hugues, Caterina Pestarino, Marianna Lorenzale. Ze 
wil ieder van hen nabij zijn en verwacht van allen dat ze haar raadgevingen zullen 
opvolgen. Zuster Alessandrina was pas op 10 augustus 1880 geprofest en de ande-
ren hadden nauwelijks één jaar religieuze professie. 

5 Hier gebruikt Maria Mazzarello de uitdrukking Αfare almanacchi≅. Die 
betekent fantaseren, zich steeds weer zorgen maken, pessimistische veronderstel-
lingen maken omtrent de realiteit. Maria Mazzarello moedigt de zusters aan tot 
sereniteit en realisme om het leven met innerlijke sterkte aan te pakken. 
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50. Aan zuster Marianna Lorenzale 
Ze oriënteert de vorming van de jonge zuster met delicate wijsheid. 

 [Nizza Monferrato, oktober 1880.] 
 Leve Jezus! 

 
Mijn goede zuster Lorenzale Marianna,1 

 
1  Is je tuin goed in orde en heb je een goede oogst in het vooruitzicht?2 
2  Kijk, je hart moet je vergelijken met de tuin. Als we die goed verzorgen 

zal hij mooie vruchten dragen. En als we er niet over waken of er niet elke 
dag wat zorg aan besteden, dan komt die vol onkruid te staan, is het niet zo? 
Goede moed dus. We moeten alle dagen kijken of er iets is dat ons hindert, 
één of ander gevoel. En als we dat vinden, laten we het verdorren. 

3  Begrijp je wat ik geschreven heb, zuster Marianna?3 Ik schrijf je, maar ik 
weet niet wat te schrijven; ik heb zoveel te doen. Bid voor mij en wees blij; 
maak ook de anderen blij. 

4  Ik groet je en laat je in het Hart van Jezus. Ben je tevreden dat ik je op 
die mooie plaats laat? Schrijf het me als het niet zo is. 

   Moge God je zegenen en ook mij, 
 

 je toegenegen in de Heer, de moeder, 
 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
1 Marianna was achttien jaar toen zij op 12 augustus 1878 te Mornese intrad. 

Ze werd er gevormd onder leiding van Maria Mazzarello. Daardoor voelde ze de 
verwijdering van Mornese sterk aan. Ze deed nederig en vermoeiend werk, maar zij 
bezat muzikaal talent en een stevige wil. De vrije tijd die ze had, gebruikte ze om 
een talentvolle muzieklerares te worden. 

2 De verwijzing naar de groentetuin betreft zowel haar taak in de gemeenschap 
als haar geestelijke opdracht die dagelijks zorgzame en verantwoordelijke waak-
zaamheid vereist. 

3 Niettegenstaande het feit dat Maria Mazzarello weinig tijd had, liet zij het 
niet na een persoonlijk schrijven aan zuster Marianna toe te voegen aan de brief 
voor de gemeenschap (zie Br. 49). 
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51. Aan de overste van het huis van Melazzo 
 zuster Giuseppina Torta 

Ze deelt nieuws mee en geeft korte aanbevelingen aan elke zuster. 

 Chieri, 21 november 1880. 
 Leve Jezus en Maria! 

 
Mijn goede zuster Giuseppina,1 

 
1  Ik schrijf u enkele regels vanuit Chieri waar ik heen moest om de arme 

zuster Innocenza2 te ontmoeten. Ik heb haar stervend gevonden, maar ze 
heeft me nog herkend, arme zuster! 

2  Zaterdagnamiddag ben ik hier aangekomen. Ik was nog [op tijd] en de 

arme zuster Innocenza vloog naar de hemel om kwart voor twee >s nachts. 
Ze stierf op een manier die werkelijk te benijden is. Wil toch niet nalaten voor 
haar ziel te bidden, mocht ze nog in de wachtkamer van het paradijs weer-
houden worden. 

3  Mijn goede dochters, bent u alle vier blij?3 Gaat het goed met de 
gezondheid? Ziet u elkaar allemaal nog graag? 

4  Neemt het aantal meisjes toe?4 Zijn ze deugdzaam? Groet ze allemaal 
van mij; zeg hun veel mooie dingen van mij. 

5  Zuster Villata, bent u echt blij? Bidt u voor mij? Houd goede moed en 
maak uw overste, zuster Felicina Bezzato en de goede Rosina blij. 

                                                
1 Giuseppina Torta werd te Chieri geboren. Ze kwam naar Mornese op 4 juli 

1879 en sprak op 2 september 1880 haar geloften uit. Toen ze amper 23 jaar was, 
werd ze overste te Melazzo. Maria Mazzarello steunde haar in haar animatietaak 
bij zusters en jongeren. In 1883 vertrok ze als missionaris naar Argentinië waar zij 
zichzelf dertig jaar lang gaf met edelmoedigheid en pastorale ondernemingsgeest. 
Ook na haar terugkeer naar Italië blijft ze haar taak als overste in verschillende 
huizen opnemen. 

2 Ze verwijst naar de zeer jonge zuster Innocenza Gamba die in Chieri overleed 
op 21 november na slechts één jaar professie. 

3 De gemeenschap was samengesteld uit de overste, de geprofeste zuster 
Matilde Villata, de novice Felicita Bezzato en de postulante Rosina Noli. 

4 In dit kleine dorpje van het bisdom Acqui hadden de edelmoedige pastoor don 
Giuseppe Chiabrera en de markies Vittorio Emanuele Scati hun werken aan de 
zusters toevertrouwd. Het ging om een kleuterschool, een oratorio en een naai-
werkplaats (zie MB. XIV, p. 649 - in de Ned. uitgave MB. XIV, p. 556). 
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6  Mijn goede zuster Giuseppina, is het waar dat uw moeder daar geweest 
is? Hier in Chieri zeggen ze allemaal dat uw moeder u is komen bezoeken, 
maar u hebt het me niet geschreven. Schrijf me vlug en vertel me alles over 
uw moeder5 en van al uw scholen. 

7  Volgende donderdag ben ik opnieuw in Nizza en kunt u mij uw brief 
sturen. Hij zal mij heel dierbaar zijn. 

8  Zuster Rosalia6 groet u, verenigd met al onze andere zusters [die] zich 
aan uw gebeden aanbevelen. Toen ik ze in Nizza heb achtergelaten maak-
ten ze het heel goed. 

9  Vanuit Bronte hebben ze geschreven dat de reis voorspoedig verlopen 
is, maar och arme, we moeten veel voor hen bidden want ze zijn zo ver ver-
wijderd; ze wekken werkelijk medelijden op. 

10  Ik schrijf u zo haastig dat u het misschien niet eens begrijpt, maar oefen 
[wat] geduld, ik heb weinig tijd. Voor het feest van de [Onbevlekte] Ontvan-
genis zal ik u opnieuw schrijven7. 

11  Houd intussen goede moed en laat u niet in de war brengen als u één of 

ander offer moet brengen; of beter nog: een bloempje∗ voor de mensen die 
het huis komen bezoeken.8 Ik beveel u aan nederig te zijn en vol christelijke 
liefde en geduld. Zorg ervoor de heilige regel na te leven en hem door ieder-
een goed in acht te doen nemen. Bid altijd van harte. Herinner u er altijd aan 
dat het gebed de sleutel is die de deur opent naar de schatten van het para-
dijs. 

12  Moed dus in de strijd tegen de eigenliefde. Laten we dat kwaad beest 
doden. 

13  Hernieuw vaak uw drie geloften en ook de voornemens die u gemaakt 
hebt tijdens de retraite. 

                                                
5 In dat eenvoudige teken van belangstelling kunnen wij de hartelijkheid 

aanvoelen waarmee Maria Mazzarello de familieleden van de zusters omringde. Zij 
beschouwde hen als leden van de familie en eerste weldoeners van het Instituut. 

6 Rosalia Pestarino was overste van het huis te Chieri. 
7 Zij hield zich inderdaad aan haar belofte en vóór het feest van de Onbevlekte 

schreef zij weer een brief (zie Br. 52). 
∗ Een >geestelijk bloempje= is een klein offer dat gebracht wordt uit liefde voor 

de Heer. 
8 We weten niet welke mensen het waren die vaak het huis van de zusters 

bezochten. We vermoeden dat het hier gaat om verantwoordelijken, burgelijke of 
kerkelijke gezagdragers van Melazzo. Het naschrift van deze brief bevat de 
groeten aan de pastoor, de kapelaan en de markies. Dat waren vooraanstaande 
weldoeners van het werk te Melazzo. 
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14  Wees blij, mijn zeer geliefde dochters in J.[ezus]. Dit leven zal voorbij-
gaan. Goede avond, goede avond.9 Is het goed zo? Komt u met Kerstmis 
naar Nizza om met ons mee te vieren? We zullen zien. 

  God zegent u samen met mij 
 

 u toegenegen in de H.[eer], de moeder, 
 zuster Maria Mazzarello. 

 
15  Veel beleefde groeten aan de heer pastoor, aan de markies10 en aan de 

kapelaan. 

  >Leve Jezus= in naam van alle zusters. 

                                                
9 Maria Mazzarello herhaalt hier een kort volksliedje dat de zusters in Mornese 

hadden geleerd (zie MACCONO, Santa Maria D. Mazzarello I, p. 195). 
10 De markies Scati had edelmoedig bijgedragen tot de stichting van het huis. Hij 

bewonderde de pastorale ijver van de zusters. Datzelfde jaar bedankte hij 
persoonlijk don Bosco voor de komst van de zusters. Hij beschreef het goede dat ze 
er deden, vooral in het zondagsoratorio (Handschrift van de markies, 24 april 1891, 
in het ASC). 
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52. Aan de overste van het huis te Melazzo 
 zuster Giuseppina Torta 

Wensen en geestelijke aansporingen voor het feest van Maria Onbevlekt. 

 Nizza [Monferrato], 30 november [1880]. 
 Leve Jezus en Maria Onbevlekt! 

 
Mijn lieve zuster Giuseppina en M.[atilde] en F.[elicita] en R.[osina],1 
 

1  Ik dank u voor het nieuws dat u allen mij gegeven hebt. U verlangt 
ernaar dat ik u een bezoek kom brengen. Dat zou ik dadelijk en graag doen, 
maar op dit moment [is het niet] mogelijk u tevreden te stellen. Met Kerstmis 
komt u allemaal en dan brengt u een kalkoen mee, nietwaar?2 Als ik echter 
een dag vind waarop ik vrij ben, zal ik eerst komen. Wat de inkleding van 
Rosa betreft, zullen we nog zien hoe we het doen.3 

2  We naderen het feest van onze lieve heilige Moeder Maria, de Onbe-
vlekte. Daarom wil ik u iets zeggen om de noveen goed te beleven. Onze 
heilige regel spoort ons immers aan die met de grootst mogelijke ijver te 
houden. 

3  Zetten wij ons dus allemaal in [om] de ware nederigheid en christelijke 
liefde te beoefenen terwijl we elkaars fouten verdragen. Oefenen wij ons nog 
meer in de werken van barmhartigheid door ijverig en vurig te communie te 
gaan, te bidden en onze heilige geloften van armoede, kuisheid en gehoor-
zaamheid te beleven. Geloof het maar, mijn goede dochters, dat Onze-
Lieve-Vrouw over ons tevreden zal zijn als we het zo doen. Ze zal van Jezus 
alle genaden verkrijgen die zo noodzakelijk zijn om heilig te worden. In deze 
dagen hernieuwen we ook de voornemens die we tijdens de retraite ge-
maakt hebben en tot slot bidden we voor onze eerwaarde directeurs, voor 
onze congregatie, voor onze overleden medezusters en voor alle zusters 
dichtbij en veraf.4 

                                                
1 Deze brief is aan dezelfde gemeenschap geschreven als de vorige (zie Br. 51, 

voetnoot 3); tien dagen na de vorige, zoals Maria Mazzarello had beloofd (Br. 51, 
10). 

2 Maria Mazzarello verlangt ernaar samen met hen het kerstfeest te vieren. 
Daarom nodigt ze de zusters uit hun bijdrage te leveren aan het feestmaal door een 
kalkoen mee te brengen. Omdat Melazzo dicht bij Nizza Monferrato ligt gingen de 
zusters Kerstmis vieren in Nizza. (zie Cron. III, p. 295). 

3 De postulante Rosina Noli wordt met eenentwintig anderen novice op 12 
december. 

4 Maria Mazzarello hechtte veel betekenis aan het feest van de Onbevlekte. In 
haar brieven haalt ze dat feest geregeld aan. Telkens herhaalt ze daarbij dezelfde 
aanbevelingen (zie Br. 16, 1-4 en 27,7). 
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4  Mijn goede zusters, dat was het dus wat ik u moest zeggen omdat het 
mij zo [ter harte] ging. Houd moed, zorg voor uw gezondheid en word heilig. 
Dat is mijn wens voor u en al die goede meisjes. Doe hun vele, vele groeten 
en laat hen af en toe voor mij bidden, hé! Zeg aan zuster Felicina dat ze 
deugdzaam moet zijn. En als ze haar heilige professie nu niet doet, zal ze 
die met de anderen mee uitspreken. Ze hoort ondertussen blij te zijn.5 

5  Vele groeten van de zusters en van de heer directeur en een massa 
groeten van mij. In mijn hart bent u altijd bij mij en ik ben bereid alles te doen 
voor uw goed. 

6  Dat Jezus u zegene en de H. Maria u vervulle met de rijkste genaden, 
samen met mij 

 
 u toegenegen in de Heer, 

 de moeder, zuster Maria Mazzarello. 

                                                
5 Felicita Bezzato zal haar geloften uitspreken op 23 augustus 1881. 





275  

53. Aan de directeur van Bollettino Salesiano 
 don Giovanni Bonetti 

Ze geeft de levensbeschrijving door van zuster Virginia Magone, samen met enkele 
brieven die ze van haar ontvangen had. 

 Nizza Monferrato, 17 december 1880. 
 
Zeereerwaarde Heer,1 
 

1  Met groot genoegen heb ik uw allervriendelijkste brief ontvangen en hier 
ben ik om u vlug te antwoorden.2 

2  Hierbij vindt u enkele brieven van onze zuster Virginia3. Het spijt me dat 
de laatste, die ze me van op haar bed geschreven heeft, verloren is gegaan. 
Daarin vertelde ze mij dat ze de lelies aan het voorbereiden was voor haar 
laatste verschijning... in de katafalk. 

3  Voor de rest mag u zonder vrees schrijven dat zuster Virginia altijd een 
goed dochtertje was, gehoorzaam, eerbiedig, vroom. In 1871 kwam ze bij 
ons in huis wonen met de bedoeling om samen met ons te leven, terugge-
trokken van de wereld.4 

4  Ook al maakte ze in een brief gewag van een ongenoegen dat ze me 
aandeed, toch was het maar een zaak van niets: een leugen die ze me ver-
teld had. Toen ze ontdekt werd, diende ze om zich voor altijd te beteren.5 

                                                
1 Don Giovanni Bonetti was de eerste directeur en hoofdredacteur van het 

Bollettino Salesiano. In december 1880 was hij te Chieri geestelijk directeur van het 
Αoratorio van de H. Theresa≅ voor meisjes. In 1885 zal hij Mgr. Giovanni Cagliero 
opvolgen als algemeen directeur van de ZDB. Hij stierf in 1891 op drieënvijftigjarige 
leeftijd. Zijn wijze en werkzame ijver kenmerkte hem. 

2 Als directeur van het Bollettino Salesiano had hij aan Maria Mazzarello 
gevraagd om hem enkele biografische gegevens te bezorgen over Virginia Magone, 
de eerste ZDB die in Amerika was overleden, nl. te Montevideo-Villa Colón op 25 
september 1880. 

3 Het gaat om drie brieven die aan Maria Mazzarello waren gericht. Ze werden 
gepubliceerd in het Bollettino Salesiano 5 (1880), 2 p. 6-9; 3 p. 7-10; 4 p. 12-14. 
Daarna werden ze opgenomen in de Cron. III, p. 27-29, 55-58, 111-113. 

4 Virginia Magone was één van de eerste meisjes die het naaiatelier van 
Mornese bezocht. Zij behoorde tot de groep jongeren die als eersten in het >Huis 
van de Onbevlekte= in gemeenschap leefde. 

5 Als zuster Virginia naar Moeder Mazzarello schrijft, drukt ze zich zo uit: ΑKunt 
u geloven, Moeder, dat het mij nog overkomt te denken aan het eerste ongenoegen 
dat ik u bezorgde toen we nog in de parochie van Mornese woonden? En dan komen 
ook de andere die ik u daarna bezorgde mij één voor één voor de geest≅ (mei 
1879, in Cron. III, p. 55-56). 
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5  Ze werd novice in 1872. Op 14 juni 1874 deed ze haar geloften voor drie 
jaar en op 27 augustus van het volgende jaar sprak ze haar eeuwige gelof-
ten uit. 

6  Ik blijf niet stilstaan bij haar deugden omdat u, eerwaarde, haar voldoen-
de gekend hebt in het huis van Borgo S.[an] Martino, maar ik kan u verzeke-
ren dat ze altijd zeer ijverig was voor het welzijn van de meisjes. 

7  Ze toonde een uitzonderlijke aanleg om catechismus te onderrichten en 
de arme meisjes les te geven. Zodra ze haar kenden, hechtten ze zich aan 
haar als aan een allerliefste zus. 

8  Ze had bovendien een heel fijngevoelig geweten en hield haar hart open 
voor de overste zoals een dochter doet voor haar eigen moeder. Vanuit Bor-
go S.[an] Martino, deed ze haar aanvraag om naar Amerika te gaan. Gerui-
me tijd later, toen ze er zich niet meer aan verwachtte, werd haar vraag in-
gewilligd. Toen het uur van vertrekken naderde, leed ze er geweldig onder 
dat ze haar geliefden moest verlaten; maar uit liefde voor Jezus bracht ze 
edelmoedig het offer. 

9  Wat ze in Amerika gedaan heeft en welke gevoelens haar daar beziel-
den, kunt u, eerwaarde, afleiden uit haar brieven.6 

10  Ik eindig met u alle goeds toe te wensen voor de komende kerstdagen, 
een goed jaareinde en een gelukkig nieuwjaar. O, ja! Moge het hemelse 
Kind u troosten en beschermen. Dat wenst u toe, 

 
  uw arme en nederige dienares, 

 Zuster Maria Mazzarello. 

                                                
6 Ook don Luigi Lasagna en zuster Maddelena Martini schreven aan don Bosco 

over de heilige dood van zuster Virginia en over haar uitzonderlijke deugden (zie 
Cron. III, p. 267-269). 
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54. Aan mevrouw Emilia Viarengo 
Ze antwoordt een dame die tot het Instituut wenst toe te treden. 

 Nizza [Monferrato], 19 december 1880. 
 Leve Jezus! 

 
Zeer Achtenswaardige Mevrouw!1 
 

1  Ik betreur het erg dat u niet gekomen bent om deel te nemen aan ons 
feest.2 Het zou me echter ook gespeten hebben mocht u gekomen zijn in de 
veronderstelling don Bosco te vinden. Het was don Cagliero die het religieu-
ze kleed aan de nieuwe zusters kwam geven.3 Don B.[osco] kwam alleen 
voor de retraite. Mocht u zijn raad nodig hebben, dan kunt u hem in Turijn 
schrijven. 

2  Ik dank de Heer dat u nog steeds het verlangen voedt om u helemaal 
aan Hem toe te wijden. Blijf trouw, bid en heb vertrouwen. Als de Heer u als 
Dochter van Maria Hulp roept, mag u er gerust in zijn dat Hij u tot hier zal 
leiden als u op zijn genaden ingaat. Het is echter nodig dat u ook uw deel 
doet. Overwin de angst door u te sterken. 

3  Goede moed, mijn lieve zus, vertrouw u toe aan het Kind van Bethle-
hem. Ik zal ook voor u doen bidden. Verlaat u helemaal op Hem en wees er 
zeker van dat Hij zal doen wat voor uw ziel het beste is. 

4  Ik wens u van harte een zalig kerstfeest en een jaar vol genaden van de 
Heer. Bid voor mij, die er voor u ben in het eucharistische Hart van Jezus, 

 
 uw genegen zus, 

 de overste. 

                                                
1 Emilia Viarengo van Agliano d= Asti is een weldoenster van don Bosco. Ze 

verlangt ernaar in het Instituut in te treden. 
2 Zij verwijst naar de zondag na het feest van de Onbevlekte (12 december), 

waarop de postulanten novice werden. 
3 Het waren tweeëntwintig postulanten die novice werden. Op dezelfde dag 

werd een Afrikaans meisje dat bij de zusters in Nizza Monferrato verbleef, gedoopt. 
Zij werd Maria Αla mora≅ (de Moorse) genoemd (zie Cron. III, p. 286). 
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55. Aan de zusters van het huis  
 te Carmen de Patagones  
 (Argentinië) 

Aanbevelingen en raadgevingen aan haar dochters die ver weg zijn. Ze kondigt o.a. de 
derde missiezending aan. Allerlei nieuwsjes 

 Nizza [Monferrato], 20 december 1880. 
 Leve het Kind Jezus! 

 
Liefste zuster Angiolina, zuster Giovanna, zuster Cassulo A. en zuster 
C.[aterina], 
 

1  Ik heb uw lieve brief ontvangen en nu wil ik u, arme dochters die zo ver 
weg bent1, dadelijk antwoorden. Hoe verlang ik ernaar u te zien! Maar we 
zullen samen het offer brengen van deze voldoening. Ik denk dat ze me 
daartoe nooit de toestemming zullen geven.2 Maar houd moed; ook al zien 
we elkaar niet, toch zijn we in de geest verenigd. Wat mijzelf betreft verzeker 
ik u, mijn goede dochters, dat er geen dag voorbijgaat waarop ik niet aan u 
denk! 

2  Het spijt me te horen dat zuster Giovanna en zuster Caterina het niet 
goed stellen wat hun gezondheid betreft, och arme. Spreek hun in mijn 
naam moed in. Zeg aan zuster [Caterina] dat ze goed moge herstellen; dat 
zal het middel zijn om [meer] goed [te doen] en aan zuster Giovanna [dat] ze 
vreugdevol dient te zijn. Er is geen tijd om ziek te zijn, hoor. We hebben veel 
werk. Moedig ze aan. 

3  In het algemeen zijn we hier gezond, behalve zuster Luigia Arecco en 
zuster Tersilla.3 Het lijkt erop dat de dood nadert om hen te strelen, maar de 
arme zusters willen er niets van weten. Maar zij moeten er zich toch mee 
verzoenen, vooral zuster Luigia die er niet meer zo ver van af is. Bid veel 
voor deze twee zusters die het hard nodig hebben. Bid ook voor de ziel van 

                                                
1 Maria Mazzarello schreef verschillende brieven aan de zusters die het verst 

van haar verwijderd waren (zie Br. 37, 47, 68). Zij woonden in het zuidelijkste 
gebied van Amerika, Patagonië. 

2 Ze lijdt eronder dat ze zelf niet naar Amerika kan gaan. Dat levendige 
verlangen had ze reeds verschillende keren in haar brieven uitgedrukt. 

3 Tersilla Ginopro (zie Br. 48, voetnoot 5) en Luigia Arecco. De laatstgenoemde 
werd in Mornese geboren en kwam in het Instituut op zestienjarige leeftijd. Om haar 
talenten en haar mooie stem werd zij bijzonder gevolgd door Moeder Mazzarello. 
Die vreesde ervoor dat de ambitie haar te sterk zou worden waardoor ze al haar 
verdiensten zou verliezen. Zeer jong werd zij ziek en zij stierf op 24 januari 1881. 
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 zuster Carmela4 en [van] zuster Innocenza Gamba die reeds naar de Heer 
zijn gegaan. 

4  Zuster In.[nocenza] is in de maand november gestorven in het huis van 
de zusters te Chieri en zuster Car.[mela] op tien december in het huis van de 
zusters te Turijn. Kijk mijn lieve dochters, af en toe komt de dood op bezoek. 
Vrouwe de dood [komt] ons groeten!5 Laten we bidden, laten we bidden en 
voorbereid zijn. 

5  De zondag daarna, op het feest van de Onbevlekte, kwam don Cagliero 
en gaf het religieuze kleed aan twintig zusters en aan twee boodschapsters6. 
U zult dus zeggen: er zijn zoveel zusters die het noviciaat beginnen en ze 
sturen er ons nooit. Ja, deze keer sturen wij u er wel. Ze zullen op 22 of 26 
januari vertrekken als het niet opnieuw verandert. Maar ik geloof dat ze deze 
keer echt zullen vertrekken. Bid opdat ze een goede reis mogen hebben.7 

6  Ik dank u hartelijk voor de mooie wensen die u mij gestuurd hebt voor 
Kerstmis. En ik zal het Kind Jezus bidden dat Hij ze beantwoordt met zijn 
rijkste zegeningen, dat Hij u de echte nederigheid geeft, de christelijke liefde, 
de gehoorzaamheid en de echte liefde tot Jezus. Ik bid Hem en ik zal er al-
tijd voor bidden dat Hij u die deugden geeft of ze u laat behouden, dat Hij 
ook de geest van versterving en offer van de eigen wil geeft, dat Hij u vurig 
en ijverig houdt en ook aan iedereen een sterke gezondheid [geeft]. Bent u 
tevreden dat Jezus u al die dingen geeft? Ik wens het u echt van harte toe 
en ik zal Hem altijd bidden zolang Hij mij door zijn genade in leven laat! En 
u, mijn geliefde dochters, doe hetzelfde voor mij want ik ben de behoeftigste 
van allen. 

7  Goede moed, wees blij, bemin elkaar, leef mee met elkaar. Laten we 

onze lieve Jezus troosten en al onze werken op zo=n manier doen dat Jezus 
ons kan zeggen: mijn dochters, ik ben tevreden over uw werk. Wat een ge-
noegen deze mooie woorden van Jezus te mogen horen. 

8  Van u, mijn goede zuster Angiolina, heb ik het rendiconto gelezen.8 
Wees maar gerust en denk maar dat onze fouten het onkruid van onze 

                                                
4 Carmela Arata stierf in Turijn op 10 december 1880. 
5 Maria Mazzarello noemt de dood hier ΑMadama≅ of ΑVrouwe≅. In die tijd 

was dat een gebruikelijke uitdrukking. Zie bijvoorbeeld ook in een avondwoordje 
van don Bosco waarin hij aan zijn jongens zegt: ΑWij zijn in het begin van het 
schooljaar. Laten wij uitkijken voor twee tekorten die ons beletten onze plicht te doen. 
Wat de studie betreft is er ΑVrouwe traagheid≅ die ons belet te leren. En er is 
ΑVrouwe lusteloosheid≅ die ons met tegenzin onze godsvruchtoefeningen laat doen≅ 
(MB. IX, p. 400, 2 november 1868 - in de Ned. versie MB. p. 294).  

6 De constituties van de ZDB hebben nooit twee categorieën van zusters gekend. 
De zusters die de boodschappen deden werden Αcoadiutrici≅ genoemd. Wegens 
hun taak was hun religieus kleed een beetje verschillend van de anderen. 

7 De missionarissen vertrekken op 3 februari 1881. 
8 Het maandelijkse persoonlijke gesprek van de zuster met haar overste werd 

Αrendiconto≅ genoemd. Don Bosco hechtte veel waarde aan die gemoedelijke en 
vormende ontmoeting die verloopt in een klimaat van vertrouwen en eenvoud. Het 
rendiconto heeft inderdaad specifieke doelstellingen: zoeken naar de wil van God, 
de persoonlijke en gemeenschappelijke groei en de daaruit voort-vloeiende 
apostolische vruchtbaarheid. 
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 moestuin zijn en dat we ons moeten vernederen en ze moedig bestrijden. 
We zijn armzalig en we kunnen niet volmaakt zijn. Nederigheid dus, vertrou-
wen en vreugde. 

9  Bid veel voor mij en breng mijn beleefde groeten over aan uw eerwaarde 
heer directeur. Beveel mij in zijn vurige gebeden aan en dank hem in mijn 
naam [voor] het goede dat hij aan u doet. 

10  U hebt vele groeten van alle zusters en in het bijzonder van mij; in de 
Heer houd ik heel veel van u en ik zou alles doen voor uw goed. 

  Weet me in het hart van Jezus 
 

 uw toegenegen moeder, 
 zuster Maria Mazzarello. 

 

11  >Leve Jezus= vanwege moeder meesteres.9 
12  Mijn goede zuster Angiolina Cassulo, uw zus maakt het goed en ze 

verblijft in het huis van Este. Ze is er graag en werkt als kokkin bij onze sale-
sianen. 

                                                
9 Zuster Giuseppina Pacotto. 
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56. Aan de zusters van het huis  
 te Montevideo-Villa Colón 

Ze dankt voor de kerstwensen en deelt allerlei nieuws mee. Ze roept de missionaris-
sen op om de karakteristieke deugden van de salesiaanse geest te beleven. 

 Nizza [Monferrato], 21 december [1880]. 
 Leve het Kind Jezus! 

 
Liefste zuster Vittoria en zusters allemaal,1 
 

1  Ik heb uw zo lieve brieven ontvangen. Het verheugt mij allereerst te 
horen dat u allemaal goed gezond bent. Godzijdank. 

2  Ik hoor ook dat u veel werk hebt met het groot aantal meisjes en dat 
doet me werkelijk genoegen. Tracht ze goed op te voeden, allereerst met het 
goede voorbeeld en daarna met woorden. 

3  Het spijt me een beetje dat u problemen hebt omdat u met te weinig 
bent voor al het werk. Maar houd moed. Nu sturen we u hulp. Op 20 of 26 
januari zullen de zusters vertrekken die voor ginds bestemd zijn.2 Maak u 
klaar om hen blij te houden. 

4  Ik dank u hartelijk voor de mooie wensen die u mij gestuurd hebt en ik 
dank u nog meer voor de gebeden die u mij beloofd hebt. Blijf altijd voor mij 
bidden. 

5  Ik bid en zal het Kind Jezus altijd bidden voor u opdat Hij de wensen die 
u mij gestuurd hebt zou vergelden. Moge Hij [u] de rijkste zegeningen 
schenken: eerst geestelijke gezondheid en dan ook veel lichamelijke kracht. 
Moge Hij u echte nederigheid, veel christelijke liefde, gehoorzaamheid, ge-
duld en lijdzaamheid geven, in de eerste plaats tegenover uzelf. Ja, Jezus 
geve u ook een ware geest van armoede en versterving van de eigen wil. 
Moge Hij u steeds ijverig en vurig bewaren in de dienst van de Heer. Ja, mijn 
beminde zusters, ik wens u van harte die mooie deugden toe. O, moge Je-
zus u werkelijk met al die dingen vervullen en troosten. Dank Hem ervoor en 
beantwoord zijn gaven. 

                                                
1 Vittoria Cantù was in het huis van Montevideo-Villa Colòn. Moeder Mazzarello 

beant-woordt een brief van haar, maar richt zich ook tot de andere zusters van de 
gemeenschap. 

2 De derde zending missionarissen vertrok op 3 februari 1881. De zusters waren 
met tien. Zes van hen voor Argentinië onder leiding van zuster Ottavia Bussolino. De 
vier anderen waren bestemd voor Uruguay en werden geleid door de trouwe en 
aanhankelijke meesteres van de postulanten en de novicen, zuster Giuseppina 
Pacotto. Men wilde op die manier tegemoetkomen aan de dringende vraag naar 
meer zusters in Amerika. Inderdaad, het opvoedingswerk breidde zich daar overal 
uit. 





289  

6  Liefste zusters, laten we een beetje goed doen zolang we tijd en 
gelegenheden krijgen om het te doen. 

7  Kijk, mijn lieve [zusters], de Heer riep dit jaar velen tot Zich: zuster 
Carmela stierf te Turijn de tiende van deze maand en zuster Innocenza te 
Chieri op 21 november. Zie, de dood komt ons af en toe opzoeken. En vroeg 
of laat zal hij ook naar ons komen. Zalig zijn we als we een goede uitrusting 
van deugden zullen hebben. 

8  Houd goede moed, bemin elkaar, leef mee met elkaar, vermaan 
elkander altijd met christelijke liefde, hé, mijn goede zuster Vittoria? 

9  Wees blij en lees wat ik u geschreven heb, ook aan al de zusters voor.3 
10  Beziel uw zusters altijd. Doe alles wat u kunt om het vertrouwen van 

iedereen te winnen. En als u dat hebt, kunt u hen gemakkelijker raad geven. 
11  Houd goede moed en bid veel voor mij. Ik verzeker u dat ik u nooit 

vergeet in mijn arm gebed. [...]4 
12  Ontvang de groeten van alle lieve zusters die veel van u houden en uw 

lot benijden. Ze bevelen zich in uw gebeden aan. 
13  Doe veel eerbiedige groeten aan uw eerwaarde goede directeur en 

beveel mij in zijn vurige gebeden aan. 
  God zegene u en al uw zusters. Weet me in het Hart van het Kind 

Jezus, 
 

 u toegenegen in de Heer, de moeder, 
 zuster Maria Mazzarello.5 

                                                
3 Maria Mazzarello is er levend in geïnteresseerd dat haar onderrichtingen alle 

zusters bereiken en dat allen ze in praktijk brengen. 
4 Hier ontbreekt een deel omdat het blad beschadigd is. Men weet niet om 

welke reden en in welke periode de brief beschadigd werd. 
5 Er volgt een kanttekening door zuster Emilia Mosca waarin zij aan zuster 

Vittoria de tijd in herinnering brengt dat zij samen waren. Zij spreekt van de mooie 
plechtigheid bij de inkleding van zuster Vittoria op 8 december 1878. Zij voegt er 
eveneens de groeten van zuster Maddalena Morano aan toe (zie Cron. III, p. 294-
295). 
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57. Aan zuster Maria Sampietro 
Op een eenvoudige en levendige manier roept ze de voornaamste en typische deug-
den van haar spiritualiteit op. 

 [Nizza Monferrato, januari] 1881. 
 Leve Jezus, Maria en de H. J.[ozef]! 

 
Mijn goede zuster Sampietro,1 

 
1  Ben je rustig en blij? Ik wil niet dat je nog denkt dat je mij misnoegd hebt. 

Ik ben helemaal niet ontevreden over je; pieker er maar niet over. Doe je 
best om heilig te worden door al je medezusters en meisjes het goede voor-
beeld te geven en door veel vertrouwen te hebben in je overste. 

2  Kijk nooit naar de tekorten van de anderen, maar des te meer naar de 
jouwe, hé zuster Sampietro? Wees nooit ontmoedigd, maar neem in alle 
nederigheid altijd je toevlucht tot Jezus. Hij zal je helpen om jezelf te over-
winnen door je in de strijd genade en kracht te geven. Hij zal je troosten. 

3  Wees dus blij en bid voor mij die je niet vergeet in mijn gebeden. 
4  Als God mij in leven laat, kom ik je in de maand maart bezoeken, ben je 

tevreden? Ja moeder, maar dat duurt nog zo lang.2 
5  Het is waar, mijn liefste zuster Sampietro, maar doe wat ik je zeggen zal 

en je zult zien dat de tijd kort zal lijken. Span je met al je krachten in om je 
veel mooie deugden eigen te maken en op korte tijd heilig te worden. Je tijd 
zal kort zijn. Ja, bid, bid voor mij; wees oprecht blij. God zegene je, samen 
met  

 
 je toegenegen moeder, 

 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
1 Maria Mazzarello begint haar brief zoals de vorige aan dezelfde zuster: 

ΑBen je blij?≅ (zie Br. 36). Zuster Maria behoorde tot de gemeenschap van Saint-
Cyr. 

2 Maria Mazzarello vermoedt dat de zuster in Frankrijk verdriet heeft. Bondig 
en eenvoudig weet ze in deze brief een hartelijke en vormende dialoog met Maria 
Sampietro aan te gaan. 
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58. Aan zuster Marianna Lorenzale 
Ze geeft aanbevelingen en gepaste raadgevingen aan de jonge zuster, waarvan som-
mige in gelijkenissen. 

 [Nizza Monferrato, januari 1881]. 
 Leve Jezus en Maria! 

Mijn goede zuster Lorenzale,1 
 

1  Ik heb je brief ontvangen en merk dat je nog steeds blij bent. Dat troost 
me. Je hoeft niet te wenen om een goed hart te hebben. De Heer telt de 
tranen niet, maar wel de offers die we van harte voor Hem brengen. Wees 
dus blij wanneer je niet kunt wenen als je enig ongenoegen voelt, dat is nog 
beter. 

2  Ik merk dat je moestuin en je velden veel nodig hebben dat op dit ogen-
blik onmogelijk is. Maar wees gerust dat alles beetje bij beetje in orde komt. 
Doe jij intussen wat je kunt en je zult daarna zien dat alles goed zal gaan. 

3  Het belangrijkste is dat je er aandacht voor hebt dat het tuintje van je 
hart goed onderhouden wordt. Je moet er af en toe een blik op werpen om te 
zien of er geen onkruid groeit dat de goede plantjes verstikt, versta je me...2 

4  Ik hoop dat je geleidelijk ook het gesproken Frans zal begrijpen en ook 
de biechtvader. Het belangrijkste is dat je altijd goede wil, ijver, nederigheid 
en christelijke liefde behoudt. Als deze deugden je niet ontbreken, zul je zien 
dat je alles kunt en alles begrijpt. 

5  Moed, mijn goede zuster Marianna, bid voor mij en wees altijd blij en 
maak ook je medezusters en de meisjes blij; doe hun vele groeten van mij. 

6  Zeg aan zuster Pestarino, aan zuster Sampietro en aan zuster Alessan-
drina dat ik niemand van hen in mijn gebeden vergeet. Wees allemaal blij, 
stuur mij goed nieuws, gehoorzaam de overste.3 

  God zegene je, samen met mij, 
 

 je toegenegen in de Heer, de moeder, 
 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
1 Zuster Marianna Lorenzale verbleef in dezelfde gemeenschap van Saint-Cyr 

(zie Br. 57). Des te meer omdat zij amper een jaar geprofest is en slechts 21 jaar, 
laat Maria Mazzarello niet na haar persoonlijk raad te geven. 

2 Zoals in brief 50 komt Moeder Mazzarello terug op het beeld van de tuin. Ze 
vergelijkt hem met het geestelijk leven en de zorg die daaraan dagelijks besteed 
moet worden. 

3 Zoals in de vorige brief vraagt zij onderwerping en vertrouwen in de overste, 
zuster Santina Piscioli (zie Br. 57, 1). Er is Maria Mazzarello veel aan gelegen de 
zusters bij te staan om de aanvankelijke moeilijkheden omtrent de aanvaarding van 
en de relatievorming met de overste te overwinnen (zie Br. 49, voetnoot 4). 
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59. Aan de overste van het huis te Buenos Aires-Boca  
 zuster Giacinta Olivieri 

Ze drukt haar verlangen uit nieuws te krijgen van haar ver verwijderde dochters en ze 
moedigt hen aan in hun apostolische taak. 

 [Nizza Monferrato, januari 1881].1 
 Leve Jezus, Maria en de H. Jozef! 

 
Mijn goede zuster Giacinta,2 
 

1  Bent u dood of leeft u nog? U schrijft me nooit één woord. Allen geven, 
ofwel via een brief ofwel via derden een teken dat zij niet vergeten dat zij 
nog leven en dat zij nog aan mijn arm, ellendig persoontje denken, maar van 
u hoor ik niets.3 

2  Ik had werkelijk gehoopt dat ik u zou kunnen komen bezoeken. Maar ik 
moet me integendeel tevreden stellen met het opsturen van een blaadje pa-
pier. Geduld! Moge Gods wil geschieden! We zullen elkaar zeker terugzien 
in het paradijs. Laten we ons intussen daarboven een mooie plaats voorbe-
reiden door alle deugden te beoefenen die onze heilige regel ons vraagt. 
Laten we stipt zijn in de beleving ervan. 

3  Laten we moedig de horens van onze eigenliefde breken. Bedenken we 
daarbij dat we met elke slag die we erop geven, een bloem meer aan onze 
kroon vlechten. 

4  U hebt echt geluk dat u zoveel goed kunt doen en zoveel zielen kunt 
winnen voor de lieve Jezus. Werk, werk veel op het veld dat de Heer u ge-
geven heeft. Wees onvermoeibaar. Werk altijd met het zuiver inzicht alles 

                                                
1 Deze brief werd, evenals de volgende (zie Br. 60, 61, 62 en 63) geschreven 

vóór het vertrek van de missionarissen van de derde zending die Nizza zullen 
verlaten op 20 januari om dan vanuit Genua te vertrekken op 3 februari 1881 (zie 
Br. 56, voetnoot 2). 

2 Zuster Giacinta Olivieri was overste van de gemeenschap van Buenos Aires-
Boca. Dat huis werd geopend op 2 november 1879. 

3 De brief begint met een vraag die de tederheid en de bezorgdheid van de 
Moeder toont. Het klinkt als een zacht en krachtig verwijt aan zuster Giacinta omdat 
zij als bezielster van de gemeenschap, meer contact met haar zou moeten 
onderhouden. 
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 voor de Heer te doen. Hij [zal u] als beloning een mooie schat [schenken] in 
het paradijs.4 

5  Moed, mijn goede zuster Giacinta. Bid voor mij en voor heel onze 
geliefde congregatie. 

6  Ik schrijf u niet veel omdat ik er zeker van ben dat onze medezusters die 
ginds aankomen, u al het nieuws zullen vertellen. 

7  Ik stuur u dit prentje en ik zou willen dat u het niet weggeeft. Ik laat u in 
het Hart van Jezus en Maria. 

  Terwijl ik u groet, ben ik 
 

 uw toegenegen zuster Maria Mazzarello, 
 de moeder. 

                                                
4 Het werk, vooral op het vlak van de christelijke opvoeding, was één van de 

kostbare erfenissen die don Bosco naliet aan zijn salesianen en zusters. Hij legde 
graag een band tussen werk en matigheid, werk en gebed. Maria Mazzarello schrijft 
in dezelfde zin te werken met een juist inzicht en enkel en alleen voor de Heer. Het 
was immers belangrijk niet zomaar te werken, maar dat te doen vanuit een 
apostolische bezieling. 
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60. Aan de novice zuster Rita Barilatti 
Ze spoort aan om blij en trouw de roep van de Heer te beantwoorden. 

 [Nizza Monferrato, januari 1881]. 
 Leve Jezus en Maria! 

 
Mijn goede zuster Rita,1 
 

1  Graag zou ik je tevreden stellen met een (weliswaar arm) bezoek. Maar 
we horen ons neer te leggen bij de wil van de Heer omdat Hij het is die het 
echt zo wil... Zoveel te beter, nietwaar? Wat zou mijn arm hart je niet alle-
maal willen zeggen, mijn lieve, goede Rita. We kennen elkaar niet persoon-
lijk, maar in het Hart van Jezus kennen we elkaar in de geest, nietwaar? 

2  Goede moed om vol te houden in je roeping. Weet te beantwoorden aan 
het gelukkige lot dat de Heer je gekozen heeft onder zijn meest uitverkoren 
dochters. 

3  Het lijkt me dat ik je hoor zeggen: o, moeder, ik zou het zo graag willen, 
maar hoe moet ik dat doen? 

4  Luister, de zekerste weg2 is die van een echte stipte gehoorzaamheid 
tegenover onze oversten (salesianen en zusters) alsook tegenover de heili-
ge regel. Je moet je oefenen in de echte nederigheid en [in] een grote chris-
telijke liefde. Als we zo doen, zullen we vlug heilig worden. 

5  We zijn zusters geworden: moed dus, moed en altijd veel blijheid. Dat is 
het teken van een hart dat veel van de Heer houdt. 

6  Bid veel voor mij. Ik vergeet je nooit in mijn gebeden. Ik stuur je dit 
prentje. Bewaar het als herinnering aan mij.3 

  Jezus zegene je en weet me  
 

 je toegenegen in de Heer, 
 zuster Maria Mazzarello, de moeder. 

                                                
1 Rita Barilatti was geboren in Italië. Haar familie emigreerde naar Argentinië 

en daar werd ze novice op 25 december 1879. Toen Maria Mazzarello schreef, 
bereidde zij zich voor op het uitspreken van haar religieuze geloften. 

2 De Αzekerste weg≅ om te beantwoorden aan de genade van haar roeping 
bestaat voor Maria Mazzarello in: echte gehoorzaamheid, naleving van de regel, 
nederigheid, christelijke liefde en blijheid als uitdrukking van liefde voor God. 

3 Zuster Rita heeft het prentje bewaard als een kostbare herinnering. Het 
bevindt zich nu in het algemeen archief van de ZDB. Het is een kerstvoorstelling 
waarop Jezus wordt afgebeeld als het licht van de wereld. Op de keerzijde schreef 
Maria Mazzarello de naam van de novice. 
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61. Aan de overste van de huizen  
 te Montevideo-Villa Colón en Las Piedras  
 zuster Teresina Mazzarello 

Ze geeft korte raadgevingen aan een overste die tijdelijk verantwoordelijk is voor twee 
gemeenschappen. 

 [Nizza Monferrato, januari 1881]. 
 Leve Jezus! 

 
Mijn lieve zuster Teresina Mazzarello, 
 

1  Hier zijn de goede medezusters die je te hulp komen, ben je tevreden? 
Maak hen blij door hun vele mooie dingen te vertellen! 

2  Nu de overste er is1, zul je niet zoveel zorgen meer hebben, hé! Ik raad 
je aan haar je vertrouwen te schenken en ook bij de anderen vertrouwen in 
de nieuwe overste te wekken. 

3  Ik vertel je niet veel van deze huizen omdat de zusters je alles wel zullen 
zeggen. 

4  Ik zeg je enkel altijd nederig te zijn, liefdevol met iedereen en altijd blij en 
tevreden te zijn over alles; zoals de Heer het wil. 

5  Vergeet nooit voor mij te bidden die in de Heer veel van je houdt. Moge 
God je zegenen en je spoedig heilig maken. Weet me in het Hart van Jezus 
en van Maria, 

 
 je toegenegen moeder in Jezus, 

 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
1 Zuster Teresa Mazzarello was voor een periode verantwoordelijk voor de 

twee gemeenschappen die in Uruguay geopend waren. De aanwezigheid van zuster 
Giuseppina Pacotto, die als overste benoemd werd voor het huis van Las Piedras, 
zou volgens Maria Mazzarello een verlichting betekenen voor zuster Teresa (zie Br. 
41). 
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62. Aan de novice zuster Mercedes Stabler 
Ze toont haar liefdevolle interesse en stimuleert de novice om zich in te zetten de 
heiligheid in het dagelijkse na te streven. 

 [Nizza Monferrato, januari 1881]. 
 Leve Jezus en Maria! 

 
Mijn zo lieve zuster Mercedes,1 
 

1  Ook aan jou enkele woorden. Ik zou je ook graag leren kennen, maar 
wat daarvoor doen? De Heer wil dat we er tevreden mee zijn elkaar alleen in 
de geest te kennen. Dus leggen we ons daarbij neer. Er komt een dag dat 
we elkaar helemaal zullen kennen. 

2  Ondertussen zorgen we ervoor de heilige regel goed te onderhouden en 
ons te oefenen in de echte nederigheid en in grote christelijke liefde voor 
iedereen. 

3  Stel altijd veel vertrouwen in de biechtvader en in je overste. Respecteer 
altijd iedereen en neem altijd de laatste plaats voor jezelf. Als je dat van har-
te beleeft en niet enkel met woorden, zul je spoedig heilig zijn. 

4  Moed, mijn goede Mercedes, en bid voor mij. Ofschoon ik niet het geluk 
heb je persoonlijk te kennen, verzeker ik je dat je hier altijd aanwezig bent in 
mijn hart. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik je in de heilige harten van 
Jezus en Maria insluit.2 Bid jij ook altijd voor mij, hé! Houd veel van de Heer 
zoals het ook verlangt 

 
 je toegenegen moeder in Jezus, 

 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
1 Mercedes Stabler was op 24 mei 1880 novice geworden en verbleef in 

Buenos Aires-Almagro. Zij was één van de eerste roepingen in Argentinië. Na haar 
professie werkte zij er in verschillende huizen. Vervolgens werd ze verantwoordelijke 
in Morón, La Plata en Avellaneda. 

2 Maria Mazzarello is haar zusters intens teder nabij, ook al kent zij hen niet 
persoonlijk. De liefde van Jezus zelf maakt dit mogelijk voor haar: door in zijn liefde 
te blijven, blijven ze ook elkaar nabij. 
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63. Aan de missionaris zuster Vittoria Cantù 
Ze geeft de raad om de pas aangekomen missionarissen te helpen en ze spoort ertoe 
aan de christelijke liefde te beleven en de onthechting aan zichzelf. 

 [Nizza Monferrato, januari 1881]. 
 Leve Jezus en Maria! 

 
Mijn steeds beminde zuster Vittoria, 
 

1  Eindelijk is de versterking aangekomen, maar zullen de zorgen daarmee 
verminderen?1 Neen, mijn goede Vittoria. Zolang we in dit ellendige tranen-
dal zijn, zal er altijd iets zijn. We zullen altijd gelukkig zijn zolang de Heer ons 
uit liefde wat te lijden geeft. 

2  Ik reken erop dat u de nieuwe Amerikanen2 zult troosten, och arme! Ze 
zullen wat weemoedig zijn door op zulke afgelegen plaatsen terecht te ko-
men.3 Maar u en de andere goede zusters zullen hen helpen blij te zijn, niet-
waar? 

3  Ik weet niet of moeder meesteres, zuster Giuseppina Pacotto, bestemd 
is voor het huis van Montevideo of voor Las Piedras.4 Hoe het ook zij, waar 
ze menen haar te moeten plaatsen zal het goed zijn. 

4  Het belangrijkste is dat u met elkaar overeenkomt, zowel in het ene als 
in het andere huis. Help elkaar als echte zussen. Blijf met elkaar in contact 
door te schrijven: de ene overste naar de andere. Als u het zo doet, zal het 
altijd goed gaan.5 Zorg ervoor steeds het goede voorbeeld te geven, ont-
hecht aan uzelf te leven en u nooit te laten vleien of in de gunst van de an-
deren te willen komen. Integendeel, u moet deze dwaasheden misprijzen. 
Wijzelf moeten de eersten zijn om te tonen dat ons hart alleen gemaakt is 
om de Heer te beminnen en niet om onszelf lief te hebben. Moed, mijn goe-
de zuster Vittoria, vergeet nooit voor mij en voor al onze overleden mede-
zusters te bidden. 

                                                
1 In Montevideo-Villa Colòn was er een groot personeelsgebrek. De missio-

narissen van de derde zending werden over de twee huizen van Uruguay verspreid. 
2 Dit zijn de pas aangekomen missionarissen uit Italië. 
3 In deze verafgelegen plaatsen waren de gebruiken en gewoonten heel 

anders. 
4 Zuster Pacotto was bestemd voor het huis van Las Piedras. Zij zal er blijven tot 

eind 1885 (zie Br. 64).  
5 Maria Mazzarello drong erop aan de eenheid te bewaren tussen de twee 

gemeenschappen van Uruguay omdat de visitatrice, zuster Maddalena Martini, op 
dat ogenblik in Buenos Aires (Argentinië) verbleef. Het was dus nodig dat de 
oversten elkaar hielpen en met elkaar per brief in contact bleven. 
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5  Ik zal het hierbij laten en u geen verder nieuws geven van ons allen 
omdat ik er absoluut zeker van ben dat de zusters die daar aankomen u al-
les zullen vertellen. Er blijft mij niets over dan u de christelijke liefde, het ge-
duld en de eenheid onder elkaar aan te bevelen. Ik vraag u mij te schrijven 
en me steeds goed nieuws mee te delen. Moge Jezus u in zijn heilige gena-
de bewaren en vlug heilig maken. Bid voor mij die veel van u houdt in de 
Heer, 

 
 uw toegenegen zuster Maria Mazzarello, 

 de moeder. 
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64. Aan de missionaris zuster Giuseppina Pacotto 
Raadgevingen aan een missionaris die weldra vertrekt. 

 Nizza [Monferrato], 17 januari 1881.1 
 Leve Jezus, Maria en de H. J.[ozef]! 

 
Mijn steeds beminde zuster Giuseppina,2 
 

1  Luister naar het eerste aandenken dat ik u geef: u moet zich nooit laten 
terneerdrukken, ontmoedigen door uw tekorten; [wees] heel nederig, [heb] 
groot vertrouwen in Jezus en Maria, en geloof altijd dat u [zonder] Hem [ner-
gens] toe bekwaam bent dan om kwaad te doen. 

2  Ten tweede: handel voortdurend in de tegenwoordigheid van Jezus en 
Maria door u altijd te houden aan de wil van uw oversten. Houd dat steeds in 
gedachten tijdens uw werk: zou ik op deze manier handelen, spreken moch-
ten mijn oversten aanwezig zijn? 

3  Als u iets vraagt3, zorg er dan altijd voor dat uw nederigheid nooit 
vermengd raakt met eigenbelang. Wees erop bedacht onze heilige regel 
goed te onderhouden en waak erover dat allen hem stipt onderhouden. Laat 
nooit toe dat er ook maar het kleinste misbruik door verslapping binnensluipt, 
om welke reden dan ook. 

4  Betoon iedereen evenveel christelijke liefde en schenk nooit iemand een 
bijzondere voorkeur, u begrijpt me, hé. Als het bijvoorbeeld gebeurt dat er 
zijn die u genegenheid betonen met [het] voorwendsel dat ze van u houden 
omdat ze vertrouwen hebben en u dus veel dingen kunnen zeggen, maar in 
werkelijkheid gaat het om dwaasheden en die altijd in uw nabijheid zouden 
willen zijn om u te vleien: om de liefde Gods, misprijs die dwaasheden, 
overwin het menselijk opzicht, doe uw plicht en vermaan hen altijd. Als u die 
dingen in gedachten houdt, zal er een geest voelbaar zijn die de Heer wel-
gevallig is. En Hij zal u zegenen, ons altijd meer verlichten en u zijn wil laten 
kennen. Moed, goede moed. Laten we heilig worden en bidden we altijd 

                                                
1 Deze brief en ook de volgende (Br. 65 en 66) zijn door Maria Mazzarello 

geschreven voor de zusters die naar Amerika vertrokken en ernaar verlangden haar 
kostbare raadgevingen mee te nemen. Vandaar ook de schematische en synthetische 
stijl. 

2 Giuseppina Pacotto was bestemd als overste van één van de twee huizen in 
Uruguay. In 1885 zal zij naar Patagonië worden overgeplaatst waar zij zonder 
twijfel het beste van zichzelf zal geven in een beproefd leven van armoede en 
edelmoedigheid. 

3 Maria Mazzarello spoort de zuster aan om niets te eisen voor egoïstische 
belangen of ambities, maar om authentiek nederig te zijn.  
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 voor elkaar. Laten we nooit ons enig doel vergeten: ons te vervolmaken en 
heilig te worden om Jezus’ wil.4 

5  De laatste aanbeveling die ik u geef, is deze nog: als het kruis u zwaar 
zal lijken, werp dan een blik op het kruis dat we om de hals dragen en zeg: 
O, Jezus, u bent heel mijn kracht; met u worden de lasten licht, de inspan-
ningen zacht en de doornen zoet. Maar, mijn liefste, u moet uzelf overwin-
nen, anders wordt alles zwaar, ondraaglijk. 

6  Ziehier, mijn lieve zuster Giuseppina, alles wat ik u tot mijn gedachtenis 
kan geven. 

  Bid altijd voor mij, 
 

 uw toegenegen moeder in Jezus, 
 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
4 Maria Mazzarello tracht met wakkere en vooruitziende wijsheid haar geliefde 

Dochter voor ogen te houden dat vormen van onrijpheid hindernissen zijn voor het 
zusterlijke samenzijn en de eenheid van hart in de weg staan. Als haar raadgevingen 
in praktijk gebracht worden, is er integendeel in de gemeenschap een Αgeest die de 
Heer welgevallig is≅. Dan zal men ook de doeltreffendheid van de goddelijke 
zegeningen ervaren. 
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65. Aan de missionaris zuster Ottavia Bussolino 
Aanbevelingen en bemoedigingen voor een missionaris die weldra vertrekt. 

 Nizza [Monferrato,] 18 januari 1881. 
 Leve Jezus, Maria en de H. J.[ozef]! 

 
Mijn goede liefste zuster Ottavia,1 

 
1  Vergeet dit nooit: beleef de heilige regel altijd stipt. Ten tweede: verlies 

nooit de moed door om het even welke tegenspoed, ontvang alles uit de 
heilige handen van Jezus, stel al je vertrouwen op Hem en verhoop alles van 
Hem. 

2  Ik beveel je de zuiverheid in je intenties aan, de nederigheid van hart in 
al je werken. Vermeng je nederigheid niet met eigenbelang. Doe het zo dat 
Jezus je kan zeggen: mijn dochter, je bent mij lief, ik ben tevreden over je 
manier van werken. 

3  Goede moed. Als je moe en verdrietig bent, leg dan je droefheid in het 
Hart van Jezus. Daar zul je verlichting en troost vinden. Houd van iedereen 
en van al je medezusters. Bemin hen altijd in de Heer, maar deel je hart met 
niemand; wees helemaal van Jezus. 

4  Bid altijd voor mij, voor mijn intenties, hé? ... En wees er gerust in dat [ik] 
je nooit zal vergeten.  

  God zegene je, samen met mij, 
 

 je toegenegen in de Heer, de moeder, 
 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
1 Ottavia Bussolino (zie Br. 45) ging naar Buenos Aires-Almagro. In 1883, na de 

dood van de visitatrice zuster Maddalena Martini, zal zij haar vervangen terwijl ze 
daarbij de leiding over het huis van Almagro behoudt. 
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66. Aan de missionaris zuster Ernesta Farina 
Aanbevelingen voor een missionaris die weldra vertrekt. 

 Turijn,1 24 januari 1881. 
 Leve Jezus, Maria en de H. J.[ozef]! 

Mijn liefste zuster Farina,2 
 

1  Ik beveel u allereerst aan de heilige regel stipt te onderhouden en hem 
voor zover het van u afhangt, ook door de anderen te doen onderhouden. 

2  2. Bedenk altijd dat u nergens toe bekwaam bent en dat hetgeen u lijkt 
te kunnen uit de hand van God komt die in u werkt. Zonder Hem zijn we en-
kel bekwaam om kwaad te doen.3 

3  3. Word vriendin van de nederigheid en leer van haar de les. Geef nooit 
gehoor aan de meesteres van de hoogmoed die een grote vijand is van de 
nederigheid. 

4   4. Verlies nooit de moed als u uzelf vol tekorten ziet, maar ga vertrouw-
vol naar Jezus en Maria en verneder u zonder ontmoediging en ga dan moe-
dig en zonder angst door. 

5  5. Bid altijd. Het gebed moet het wapen zijn dat u in de hand houdt. Het 
zal u verdedigen tegen al uw vijanden en het zal u helpen in al uw noden. 

6  Wees altijd blij en vergeet nooit haar die in de Heer zoveel van u houdt.4 
En ik verzeker u dat ik u altijd zal begeleiden met mijn zwakke gebeden. 

  Moge God u zegenen en helemaal tot de zijne maken,  
 

 uw toegenegen moeder in J.[ezus], 
 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
1 Maria Mazzarello was enkele dagen voordien naar Chieri gegaan om zuster 

Francesca Roggero te vergezellen (zie Cron. III, p. 324). Op de terugweg houdt ze 
halt in Turijn. 

2 Ernesta Farina trad binnen bij de ZDB op een uitdrukkelijke uitnodiging van 
don Bosco die haar familie persoonlijk kende. Ze sprak haar geloften uit op 8 
december 1879. In 1881 vertrok ze naar Argentinië en werd ze bestemd voor het 
huis Buenos Aires-Boca. Maria Mazzarello heeft haar bij het vertrek in de haven van 
Genua haar horloge meegegeven (zie Cron. III, p. 338). 

3 Ondanks de eenvoud van haar formulering, roept deze gedachte het bijbelse 
thema van de Αmachtige hand Gods≅ op die staat tegenover de menselijke 
zwakheid. Ook het beeld uit Johannes van de wijnstok en de ranken klinkt erin door: 
ΑLos van Mij kunnen jullie niets≅ (Joh 15, 5). 

4 Met deze voorstelling van zichzelf: Αhaar die in de Heer zoveel van u houdt≅ 
geeft Maria Mazzarello weer wie ze is. Deze uitdrukking vertaalt de identiteit van 
een vrouw die uitmunt door de radicaliteit van een onvervalste christelijke liefde (zie 
ook Br. 55,10; 63,5 en 67,8). 
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67. Aan de novice zuster Lorenzina Natale 
Korte aanbevelingen aan een novice die naar Uruguay vertrekt. 

 Turijn, 24 januari 1881. 
 L.[eve] J.[ezus], M.[aria], J.[ozef]! 

 
Mijn steeds geliefde zuster Lorenzina,1 
 

1  1. Leg je er altijd op toe nederig te worden, nederig. 
2  2. Laat de nederigheid de deugd zijn die je het dierbaarst is, zo ook de 

vroomheid en de bescheidenheid. Die moet je uitstralen voor wie dan ook. 
3  3. Moge de gehoorzaamheid dan je vriendin zijn en laat haar nooit in de 

steek om je eigen zin te doen. 
4  4. Bemin het offer en de versterving van je eigen wil. 
5  5. Word geen vriendin van je eigenliefde, maar wend alle middelen aan 

om die te vernietigen. 
6  6. Denk er vaak aan dat onze heilige regel een zekere gids is om ons 

naar het paradijs te leiden. Onderhoud hem dus helemaal en stipt. 
7  7. Beleef de christelijke liefde tenvolle met iedereen, maar vooral met je 

medezusters. 

                                                
1 Lorenzina Natale was nog novice toen Maria Mazzarello haar schreef. Toen zij 

intrad, was zij reeds onderwijzeres en heel haar leven lang zal ze blijven lesgeven 
met een echt salesiaanse apostolische ijver. In Sampierdarena sprak zij haar geloften 
uit op de vooravond van haar vertrek naar Uruguay (op 2 februari 1881). De 
Cronistoria schrijft over de plechtigheid die werd voorgegaan door don Bosco: ΑOp 
een waarlijk intieme manier verzamelt don Bosco zijn salesianen en zusters 
missionarissen achter gesloten deuren rond het altaar van de kapel. Daar vond de 
plechtigheid plaats van de eerste professie van zuster Lorenzina Natale, zuster 
Giuliana Prevosto, zuster Teresa Rinaldi; van de eeuwige geloften van zuster Angela 
Gualfredo. Daarna richtte don Bosco vanaf de kleine preekstoel nog een woord tot 
al degenen die vertrokken. Het ging om een wens dat het apostolaat op het nieuwe 
geestelijke veld aan de andere kant van de zee goed zou mogen verlopen (Cron. III, 
p. 334-335).  
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8  8. Laat het gebed nooit achterwege: daarin zul je altijd troost en sterkte 
vinden.2 
 

 Je toegenegen moeder 
 die in de Heer veel van je houdt, 

 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
2 Het gebed was als de ademhaling in het leven van Moeder Mazzarello en de 

eerste gemeenschap. Als don Costamagna de nederige maar heldhaftige tijd van het 
begin in herinnering brengt, schrijft hij: ΑHet gebed was vurig, aanhoudend; de 
vurigste schietgebeden stegen voortdurend op, een aangename wolk van wierook 
voor de Allerhoogste. In dat huis was er werkelijk eeuwige lofzang≅ (COSTAMAGNA, 
Conferenze, p. 259-260). 



320 
  



321  

68. Aan de zusters van het huis  
 te Carmen de Patagones (Argentinië) 

Ze beantwoordt de ontvangen brief en geeft in het kort wat nieuws, raadgevingen en 
enkele essentiële aanbevelingen. 

 Nizza Monferrato, 10 april 1881. 
 Leve Jezus! 

 
Liefste zusters uit Patagonië, 
 

1  Met genoegen heb ik uw nieuws ontvangen. Ik wachtte om te antwoor-
den1 omdat ik hoopte goed te herstellen van mijn ziekte. Ik wilde u immers 
eigenhandig schrijven, zoals u het verlangt. Maar nu ik zie dat ik nog lange 
tijd zwak zal blijven, schrijf ik u met de hand van iemand anders.2 U bent 
daar tevreden mee, nietwaar? 

2  Zuster Caterina is dus ziek?3 Och arme! Spreek haar van mijnentwege 
veel moed in. Zeg haar dat ze altijd hoort te berusten in de wil van de Heer 
en dat ze altijd geduldig en met overgave moet lijden. O, wat een mooie ver-
dienste verzamelt ze op die manier! Ik geloof dat ze vlug zal genezen. U 
bent met veel te weinig in aantal om er één naar het paradijs te laten gaan. 
En daarbij, ze heeft nog niet genoeg gewerkt. Ze moet genezen en een gro-
te heilige worden en veel zielen voor de Heer winnen. Ik beveel u niet aan 
voor haar te zorgen omdat ik er zeker van ben dat u dat doet. 

3  Ik zou aan elke zuster persoonlijk iets willen zeggen, maar ik heb niet 
genoeg plaats. Ik verzeker allen dat ik u altijd gedenk en u in het bijzonder 
elke dag aan de goede Jezus aanbeveel. Ik beveel u heel bijzonder de ne-
derigheid en de christelijke liefde aan. Als u die deugden beoefent zal de 
Heer u zegenen en door uw werken zult u veel goed kunnen doen.4 

                                                
1 De vertraging waarmee zij op de brief die ze van de missionarissen kreeg 

antwoordt, is te wijten aan de ziekte die haar verplichtte ongeveer een maand in het 
huis van Saint-Cyr te blijven. Zij was er op bezoek bij de zusters. Na de haltes in La 
Navarre, Nice en Alassio keerde de Moeder op 28 maart naar Nizza Monferrato 
terug. 

2 Wij weten niet wie de schrijfster was, omdat we de originele brief niet konden 
terugvinden. 

3 Het gaat hier over zuster Caterina Fina (zie Br. 37, voetnoot 4). 
4 Het zijn haar laatste aanbevelingen als zekere weg naar de heiligheid: 

nederigheid en christelijke liefde. Twee houdingen die beide even noodzakelijk zijn. 
De liefde als de fundamentele dynamiek van de heiligheid en de nederigheid als de 
ascetische voorwaarde. Beide vormen zij voor Maria Mazzarello essentiële voor-
waarden voor de apostolische vruchtbaarheid. 
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4  Alle zusters van Europa groeten u van harte en denken altijd aan u. Bid 
voor iedereen, bid vooral voor de zieken onder wie m.[oeder] econome, zus-
ter Cat.[erina] Massa en zuster Tersilla.5 

5  Het bijzondere nieuws zullen de zusters van Buenos Aires u meege-
deeld hebben en daarom sluit ik af met de aanbeveling veel voor mij te bid-
den. Ik laat u in het Allerheiligste Hart van Jezus waarin ik altijd zal zijn, 

 
 uw toegenegen moeder, 
 zuster Maria Mazzarello. 

                                                
5 Zonder aan zichzelf te denken vraagt zij gebeden voor de volgende zieke 

zusters: Giovanna Ferrettino, Tersilla Ginepro en Caterina Massa. De eerste twee 
zullen datzelfde jaar nog sterven, enkele maanden na Maria Mazzarello. Zuster 
Caterina sterft in 1884. 
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Registers 
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Chronologische lijst van de brieven 

 
 
 
 
 
 
 
 
1874 
 
1. Aan dokter Paolo Parodi 

Mornese, 1 januari 
 
2. Aan een priester 

Mornese, 13 juni 
 
3. Aan de stichter don Giovanni Bosco 

Mornese, 22 juni 
 
1875 
 
4. Aan de algemeen directeur don Giovanni Cagliero 

Mornese, 29 december 
 
1876 
 
5. Aan de algemeen directeur don Giovanni Cagliero 

Mornese, 5 april 
 
6. Aan de algemeen directeur don Giovanni Cagliero 

Mornese, 8 juli 
 
7. Aan de algemeen directeur don Giovanni Cagliero 

Mornese, oktober 
 
8. Aan de directeur van het huis te Mornese  

don Giocomo Costamagna 
Mornese, december 

 
9. Aan de algemeen directeur don Giovanni Cagliero 

Mornese, 27 december 
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1877 
 
10. Aan de heer Francesco Bosco 

Mornese, 21 december 
 
11. Aan de directeur van het huis te Mornese  

don Giovanni Battista Lemoyne 
Mornese, 24 december 

 
1878 
 
12. Aan de heer Francesco Bosco 

Mornese, 17 april 
 
13. Aan het meisje Maria Bosco 

Mornese, 23 mei 
 
14. Aan de directeur van het huis te Mornese  

don Giovanni Battista Lemoyne 
Mornese, 17 juni 

 
15. Aan de algemeen directeur don Giovanni Cagliero 

Mornese, 27 september 
 
16. Aan de zusters van het huis te Borgo S. Martino 

Mornese, december 
 
17. Aan de overste van het huis te Montevideo-Villa Colón  
 zuster Angela Vallese 

Mornese, december 
 
18. Aan de novice zuster Laura Rodriguez 

Mornese, december 
 
1879 
 
19. Aan de missionaris zuster Giovanna Borgna 

Mornese, 1 januari 
 
20. Aan de directeur van het huis te Mornese  

don Giovanni Battista Lemoyne 
Alassio, 17 maart 

 
21. Aan de directeur van het huis te Mornese 

don Giovanni Battista Lemoyne 
Nizza, 9 april 
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1879 (vervolg) 
 
22. Aan de overste van het huis te Montevideo-Villa Colón  

zuster Angela Vallese  
Nizza, 9 april 

 
23. Aan de missionarissen van het huis te Las Piedras 

Mornese, 30 april 
 
24. Aan zuster Giuseppina Pacotto 

Nizza, mei 
 
25. Aan de overste van het huis te Montevideo-Villa Colón 

zuster Angela Vallese 
Nizza, 22 juli 

 
26. Aan de zusters van het huis te Montevideo-Villa Colón 

Nizza, 11 september 
 
27. Aan de overste zuster Angela Vallese en aan de zusters van de huizen 

te Montevideo-Villa Colón en Las Piedras 
Nizza, 20 oktober 

 
28. Aan de missionaris zuster Giovanna Borgna 

Nizza, 20 oktober 
 
29. Aan de missionarissen van het huis  

te Buenos Aires-Almagro 
Nizza, oktober-november 

 
30. Aan de heer Carlo Buzzetti 

Nizza, 10 november 

 
31. Aan de missionaris zuster Vittoria Cantù 

Nizza, november-december 
 
32. Aan mevrouw Francesca Pastore 

Nizza, december 
 
33. Aan de overste van het huis te Bordighera  

zuster Adele David 
Nizza, 27 december 
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1880 
 
34. Aan zuster Virginia Piccono 

Nizza, 24 maart 
 
35. Aan de overste van het huis te Turijn  

zuster Pierina Marassi 
Nizza, 31 maart 

 
36. Aan zuster Maria Sampietro 

Nizza, april 
 
37. Aan de zusters van het huis te Carmen de Patagones 

Nizza, 4 mei 
 
38. Aan de algemeen prefect don Michele Rua 

Nizza, 24 mei 
 
39. Aan de overste van het huis te Catania  

zuster Orsola Camisassa 
Nizza, 24 juni 

 
40. Aan de zusters van de huizen te Montevideo-Villa Colón en Las Piedras 

Nizza, 9 juli 
 
41. Aan de overste van de huizen te Montevideo-Villa Colón en Las Piedras  

zuster Teresina Mazzarello 
Nizza, 9 juli 

 
42. Aan de missionaris zuster Vittoria Cantù 

Nizza, 9 juli 
 
43. Aan zuster Laura Rodriguez 

Nizza, 9 juli 
 

44. Aan de meisjes te Las Piedras 
Nizza, 9 juli 

 
45. Aan de novice zuster Ottavia Bussolino 

Nizza, juli 
 
46. Aan een directrice 

Turijn, 7 augustus 
 
47. Aan de overste van het huis te Carmen de Patagones  
 zuster Angela Vallese en gemeenschap 

Nizza, 21 oktober 
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1880 (vervolg) 
 
48. Aan de stichter don Giovanni Bosco 

Nizza, 30 oktober 
 
49. Aan de zusters van het huis te Saint-Cyr-sur-Mer 

Nizza, oktober 
 
50. Aan zuster Marianna Lorenzale 

Nizza, oktober 
 
51. Aan de overste van het huis te Melazzo  

zuster Giuseppina Torta 
Chieri, 21 november 

 
52. Aan de overste van het huis te Melazzo  

zuster Giuseppina Torta 
Nizza, 30 november 

 
53. Aan de directeur van het Bollettino Salesiano  

don Giovanni Bonetti 
Nizza, 17 december 

 
54. Aan mevrouw Emilia Viarengo 

Nizza, 19 december 
 
55. Aan de zusters van het huis te Carmen di Patagones 

Nizza, 20 december 
 
56. Aan de zusters van het huis te Montevideo-Villa Colón 

Nizza, 21 december 

 
1881 
 
57. Aan zuster Maria Sampietro 

Nizza, januari 
 
58. Aan zuster Marianna Lorenzale 

Nizza, januari 
 
59. Aan de overste van het huis te Buenos Aires-Boca  

zuster Giacinta Olivieri 
Nizza, januari 

 
60. Aan de novice zuster Rita Barilatti 

Nizza, januari 
 
61. Aan de overste van de huizen te Montevideo-Villa Colón en Las Piedras  

zuster Teresina Mazzarello 
Nizza, januari 
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1881 (vervolg) 
 
62. Aan de novice zuster Mercedes Stabler 

Nizza, januari 
 
63. Aan de missionaris zuster Vittoria Cantù 

Nizza, januari 
 
64. Aan de missionaris zuster Giuseppina Pacotto 

Nizza, 17 januari 
 
65. Aan de missionaris zuster Ottavia Bussolino 

Nizza, 18 januari 
 
66. Aan de missionaris zuster Ernesta Farina 

Turijn, 24 januari 
 
67. Aan de novice zuster Lorenzina Natale 

Turijn, 24 januari 
 
68. Aan de zusters van het huis te Carmen de Patagones 

Nizza, 10 april 
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Alfabetische lijst van de persoonsnamen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Van alle persoonsnamen wordt aangeduid in welke brief ze terug te vin-
den zijn. Daarna volgen de verwijzingen naar de betreffende alinea (a) van 
de brief en eventueel naar de voetnoten (v).  
 Bijvoorbeeld: Br.4, a.3, v.10 = Brief 4, alinea 3 en voetnoot 10. Indien er 
geen verwijzing bijstaat betekent dit dat heel de betreffende brief gericht 
werd aan die persoon. 

 
Albera Paolo 

Br.17, v.8 
Aprosio Vitalina 

Br.7, v.10 
Arata Carmela 

Br.4, a.3, v.6 - Br.9, a.3, v.3 
- Br.22, a.6, v.7 - Br.55, a.3, 
v.4 - Br.56, a.7 

Arecco Felicita 
Br.4, a.4, v.10 

Arecco Luigia 
Br.55, a.3, v.3 

Arecco Maria 
Br.4, a.4, v.10 

Armelonghi Clelia 
Br.33, v.5 

Armelonghi Eugenio 
Br.33, v.5 

Armelonghi Giovanni 
Br.33, v.5 

Armelonghi Giuseppina 
Br.33, a.1, a.8, v.3 

Armelonghi Marietta 
Br.33, v.5 

Ayra Adele 
Br.5, a.8, v.14 - Br.9, a.6 - 
Br.35, a.10, v.6 

 
 
 
 

Bacchialoni Angela 
Br.4, a.4, v.9 - Br.5, a.5 

Bagliardi Luigia 
Br.4, a.3, v.6 - Br.5, a.2, v.6 

Balduzzi Filomena 
Br.22, a.8, v.10 - Br.23, a.5, 
v.2 - Br.25, a.8 - Br.26, a.6, v 
2 - Br.27, a.9 

Barbero Domenica 
Br.20, v.4 

Barilatti Rita 
 Br.60 
Beauvoir Giuseppe 

Br.25, a.8, v.7 
Becchio Lucrezia 

Br.4, a.3, v.6 - Br.22, a.2, v.3 - 
Br.23, a.7, v.4 

Belasio Antonio Maria 
Br.7, a.8, v.19 - Br.25, v.6 - 
Br.46, v.4 

Belletti Maria 
Br.5, a.9, v.17 - Br.6, a.8 - 
Br.7, a.8 - Br.9, a.9 

Bezzato Felicita 
Br.51, a.5, v.3 - Br.52, a.4, v.5 

Bianchi Zoe 
Br.47, v.8 

Bonetti Giovanni 
Br.38, v.2 - Br.39, v.3 - Br.48, 
v.13 - Br.53 

 
Bonora Carolina 

Br.15, a.5 
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Bonora Emanuella 
Br.15, a.5 

Borgna Emilia 
Br.6, v.8 - Br.9, a.9 - Br.19, v.3 

Borgna Giacinta 
Br.6, v.8 - Br.19, a.2 - Br.23, 
v.5 - Br.28, v.4 

Borgna Giovanna 
Br.4, a.3, v.6 - Br.5, a.9, v.17 - 
Br.6, v.8 - Br.17, v.2 - Br.19 - 
Br.22, a.15, v.17 - Br.23, a.4, 
v.1 - Br.25, a.5, v.1 - Br.27, 
a.9 - Br.28 - Br.37, a.5, v.1, v. 
3 - Br.47, a.10, v.1, v.9 - 
Br.55, a.2 

Borgna Fassio Antonia 
Br.6, a.15, v.8 

Bosco Clementina 
Br.10, a.15, v.2 - Br.12, a.2 - 
Br.13, a.1 

Bosco Eulalia 
Br.10, a.2, v.3, Br.12, a.2 - 
Br.13, a.1, v.1 

Bosco Francesco 
Br.10 - Br.12 

Bosco Giovanni 
Br.2, a.4, v.9 - Br.3 - Br.4, v.1, 
v.4, v.9, v.16 - Br.5, a.3, v.1, 
v.9 - Br.6, a.6, v.3 - Br.7, a.9, 
v.2, v.3, v.4, v.14, v.15, v.18, 
v.19, v.20 - Br.8, v.1 - Br.9, 
a.5, v.7, v.9, v.11, v.13, v.15 - 
Br.10, v.1 - Br.11, v.1 - Br.13, 
v.1, v.4 - Br.14, v.1, v.2 - 
Br.15, a.11 - Br.20, v.3 - 
Br.22, v.14 - Br.28, v.2 - Br.30, 
v.1 - Br.32, v.1 - Br.35, v.5 - 
Br.40, a.5, v.4 - Br.41, v.2 - 
Br.42, v.2, v.4 - Br.44, v.2 - 
Br.46, v.4 - Br.47, a.6, v.1, v.4 
- Br.48 - Br.51, a.1, v.10 - 
Br.53, v.6 - Br.54, a.1, v.1 - 
Br.55, v.5, v.8 - Br.59, v.4 - 
Br.66, v.2 - Br.67, v.1 

Bosco Giuseppina 
Br.10, v.4 

Bosco Maria 
Br.10, v.3 - Br.12, a.2 - Br.13 

Bosco Rosina 
Br.10, v.4 

Bussolino Ottavia 
Br.45 - Br.56, v.2 - Br.65 

Buzzetti Angiolina 
Br.30, a.1, v.1 - Br.47, a.7, v.8 

Buzzetti Carlo 
Br.30 

Buzzetti Clotilde 
Br.30, a.1, v.2 

Buzzetti Marietta 
Br.30, a.2 

 
Cagliero Giovanni 

Br.4 - Br.5 - Br.6 - Br.7 - Br.8, 
v.1 - Br.9 - Br.15 - Br.17, v.2 - 
Br.21, a.4 - Br.22, v.15, v.16 - 
Br.25, v.6 - Br.26, a.4 - Br.34, 
v.2 - Br.40, a.5 - Br.46, a.3, 
v.4 - Br.53, v.1 - Br.54, a.1 - 
Br.55, a.5 

Cagliero Giuseppe 
Br.4, a.9, v.14 - Br.5, v.16 

Cagliero Maria 
Br.4, v.14 - Br.5, a.8, v.16 - 
Br.7, a.11 - Br.47, a.4, v.5 

Calcagno Agostina (Giustina) 
Br.4, a.3, v.6 - Br.5, a.7, v.13 - 
Br.7, a.6, v.9 - Br.27, a.3, v.2 

Camera Battistina 
Br.47, v.8 

Camisassa Orsola 
Br.4, a.3, v.6 - Br.5, a.7, v.13 - 
Br.7, a.6 - Br.9, a.7 - Br.15, 
a.1, v.2 - Br.34, v.1, v.2 - 
Br.39 

Campi Giuseppe 
Br.4, a.8, v.13 - Br.21, a.4, v.3 
- Br.27, a.4, v.3 - Br.37, a.9, 
v.6 

Canale Caterina 
Br.5, a.5, v.11 
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Cantù Vittoria 
Br.22, a.9, v.11 - Br.23, a.6, 
v.3 - Br.25, a.3, v.2 - Br.27, 
a.9 - Br.31 - Br.42 - Br.56 - 
Br.63 

Capetti Giselda 
Br.17, v.1 

Cappelletti Maria 
Br.22, a.3 - Br.23, a.7 

Cassini Antonia 
Br.4, a.6, v.12 - Br.5, a.1 

Cassulo Angela 
Br.6, a.9, v.7 - Br.7, a.6, v.8 - 
Br.22, a.11 - Br.25, a.8 - 
Br.27, a.9 - Br.33, a.9, v.6 - 
Br.37, a.4, v.1 - Br.47, a.11, 
v.1 - Br.55, a.12 

Cassulo Maria 
Br.22, v.13 - Br.33, a.9, v.3 - 
Br.37, v.2 

Ceria Eugenio 
Br.14, v.2 - Br.28, v.2 

Cerruti Franceso 
Br.20, a.1, v.1, v.3 - Br.48, a.2 

Cevennini Rita 
Br.34, a.1, v.1 

Chiabrera Giuseppe 
Br.51, v.4 

Chicco Stefano 
Br.20, a.7, v.9 

Cibrario Nicolao 
Br.33, v.7 

Corsi Gabriella 
Br.48, a.12, v.12 

Costamagna Giacomo 
Br.8 - Br.9, v.5 - Br.11, v.1 - 
Br.20, a.2, v.1 - Br.22, v.17 - 
Br.27, a.1 - Br.32, v.2 - Br.67, 
v.2 

Cottolengo Giuseppe Benedetto 
Br.4, a.4, v.11 - Br.5, a.3 

 
Daghero Caterina 

Br.5, a.8, v.14 - Br.35, v.2 - 
Br.47, a.15, v.14 - Br.48, a.9, 
v.6 - Br.49, a.1, v.2 

Daghero Rosa 
Br.34, a.3 

Dalmazzo Francesco 
Br.34, v.5 

David Adele 
Br.5, a.8, v.14 - Br.7, a.9, a.11, 
v.21 - Br.9, a.3 - Br.33 

Deambrogio Angela 
Br.7, a.7, v.14 - Br.9, a.6 

Delodi Angela 
Br.33, v.9 

Denegri Angela 
Br.22, a.12, v.14 - Br.26, a.6, 
v.2 - Br.27, a.9, a.13 

Doria Andrea 
Br.37, v.6 

 
Fagnano Giuseppe 

Br.25, v.7 - Br.47, v.4 
Farina Ernesta 

Br.66 
Ferrero (coadjuteur) 

Br.29, a.4 
Ferrettino Giovanna 

Br.5, v.17 - Br.14, a.7 - Br.36, 
v.2 - Br.39, v.4 - Br.47, v.13 - 
Br.68, v.5 

Fina Caterina 
Br.37, a.6, v.1, v.4 - Br.47, 
a.12, v.1, v.11 - Br.55, a.2 - 
Br.68, a.2, v.3 

Frascarolo Albina 
Br.27, a.3, v.2 

 
Gallarati Giuseppe 

Br.2, v.3 
Gallo Lucia 

Br.4, a.3, v.6 
Gamba Innocenza 

Br.51, a.1, v.2 - Br.55, a.3 - 
Br.56, a.7 

Gariglio Maria 
Br.21, v.4 - Br.22, a.18, v.19 - 
Br.23, a.7 

Garrone Gabriel-Marie 
Br.17, v.7 

Gastaldi Maria 
Br.16, v.1 

 
Gedda Teresa 
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Br.22, a.14, v.16 - Br.27, a.9 - 
Br.42, a.4, v.3 

Ghivarello Carlo 
Br.5, a.9, v.18 

Ginepro Tersilla 
Br.48, a.7, v.5 - Br.55, a.3, v.3 
- Br.68, a.4, v.5 

Giordano Luigia 
Br.4, a.3, v.8 - Br.7, a.3 

Grifes Fernanda 
Br.34, v.3 

Grosso Maria 
Br.5, v.3 - Br.6, v.2 - Br.7, v.6 
- Br.45, v.2 

Gualfredo Angela 
Br.67, v.1 

Gusmaroli Rosa 
Br.47, a.4, v.5 

 
Hugues Alessandrina 

Br.49, a.4, v.4 - Br.58, a.6 

 
Jandet Angela 

Br.5, a.3, v.7 

 
Lasagna Luigi 

Br.17, v.8 - Br.25, v.4 - Br.53, 
v.6 

Laurantoni Teresa 
Br.4, a.5 - Br.5, a.2, v.4 - Br.6, 
a.8 - Br.7, a.6 - Br.15, a.1, v.3 
- Br.35, a.7, v.4 

Lavagnino Francesco 
Br.7, v.11 

Lavagnino Letizia 
Br.7, v.11 - Br.33, a.11, v.8 

Lemoyne Giovanni Battista 
Br.8, v.1 - Br.11 - Br.14 - 
Br.20 - Br.21 

Leto Basilio 
Br.7, v.3 - Br.20, v.5 

Lorenzale Marianna 
Br.49, a.4, v.4 - Br.50 - Br.58 

 
Lucca Caterina 

Br.20, v.3, v.4 

 
Maccagno Angela 

Br.4, v.10 - Br.5, v.19 - Br.20, 
a.4 

Maccagno Maria 
Br.4, a.20, v.6 

Magone Virginia 
Br.22, a.7, a.20, v.9, v.20 - 
Br.25, a.8 - Br.26, a.10, v.3 - 
Br.27, a.9, a.13 - Br.40, v.4 - 
Br.53, a.2, v.2, v.4, v.5, v.6 

Maccono Ferdinando 
Br.8, v.2 - Br.11, v.3 - Br.32, 
v.2 - Br.51, v.9 

Mainetti Giuseppina 
Br.7, v.12 - Br.13, v.1 

Malfatto Giuseppe 
Br.38, a.1 

Malfatto Teresa 
Br.38, a.1 

Marassi Pierina 
Br.35 

Marchisio 
Br.46, a.2 

Maritano Teresa 
Br.7, a.8, v.16 - Br.35, a.4, v.4 
- Br.48, a.14, v.2 

Martini Maddalena 
Br.5, a.10, v.19 - Br.7, a.11 - 
Br.9, a.3 - Br.17, a.2, v.4, v.9 - 
Br.18, v.2 - Br.20, v.5 - Br.25, 
a.4, v.3 - Br.33, a.10 - Br.40, 
v.4 - Br.42, v.2 - Br.44, v.2 - 
Br.53, v.6 - Br.63, v.5 - Br.65, 
v.1 

Massa Caterina 
Br.68, a.4, v.5 

Mazzarello Felicita 
Br.7, a.7, v.3, v.13 - Br.9, v.10 
- Br.41, a.4, v.3 - Br.47, v.8 

Mazzarello Giuseppe 
Br.27, v.7 

Mazzarello Maria (Mariuccia) 
Br.22, a.6 - Br.25, a.10, v.8 

 
Mazzarello Petronilla 
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Br.5, v.17, Br.7, a.5, v.6 - 
Br.14, a.7 - Br.19, v.1 - Br.20, 
v.7 - Br.24, v.1, v.5 - Br.42, v.4 
- Br.45, v.2 - Br.47, v.14, v.15 

Mazzarello Rosina 
Br.22, a.6, v.8 - Br.41, a.3, v.2 

Mazzarello Teresa (Teresina) 
Br.9, a.6 - Br.22, a.13, v.8 - 
Br.25, a.8 - Br.27, a.7 - Br.41, 
a.2, v.1 - Br.61 

Merlo Carlo 
Br.22, a.3 

Mina Domenica 
Br.4, a.3, v.6 - Br.5, a.8, v.15, 
v.17 - Br.6, a.8; v.5 - Br.7, a.3 

Molle (meisje) 
Br.46, a.2 

Mora Anna 
Br.47, a.4, v.5 

Morano Maddalena 
Br.56, v.5 

Morzoni Giacinta 
Br.47, v.8 

Mosca Emilia 
Br.5, a.9, v.1, v.17 - Br.6, v.1, 
v.8 - Br.7, a.5, v.1, v.7, v.18 - 
Br.9, v.17 - Br.13, a.6 - Br.14, 
a.7 - Br.19, v.3 - Br.20, a.6, 
v.8 - Br.21, v.1 - Br.22, v.21 - 
Br.29, v.1 - Br.32, v.2 - Br.42, 
v.4 - Br.47, v.13 - Br.56, v.5 

 
Nai Luigi 

Br.15, v.6 
Nasi Caterina 

Br.4, a.3, v.8 
Natale Lorenzina 

Br.67 
Negri Carlotta 

Br.33, a.6, v.3, v.4 
Negri Emilia 

Br.33, v.4 
Noli Rosina 

Br.51, a.5, v.3 - Br.52 

 
 
Oberti Anna 

Br.7, a.6, v.9 
Olivieri Giacinta 

Br.59 
Onesti Giuseppe 

Br.38, a.2 
Orlandi Paolina 

Br.4, a.3, v.6 

 
Pacotto Giuseppina 

Br.4, a.3, v.8 - Br.5, a.9, v.17 - 
Br.7, a.5, a.7, v.6 - Br.20, v.7 - 
Br.24 - Br.47, v.13 - Br.55, v.9 
- Br.56, v.2 - Br.61, v.1 - 
Br.63, a.3, v.4 - Br.64 

Parodi Paolo 
Br.1 

Pastore Francesca 
Br.32 

Pestarino Carlotta 
Br.5, a.8, v.14 

Pestarino Caterina 
Br.49, a.4, v.4 - Br.58, a.6 

Pestarino Domenico 
Br.2, v.5 - Br.4, v.7 

Pestarino Rosalia 
Br.4, a.3, v.7, v.8 - Br.5, a.7, 
v.13, v.19 - Br.7, a.6, v.9 - 
Br.26, a.12, v.4 - Br.51, a.8, 
v.6 

Piccono Virginia 
Br.34 - Br.37, v.7 

Piscioli Santina 
Br.20, a.5, v.6 - Br.48, v.6 - 
Br.49, a.1, v.3 - Br.58, v.3 

Pius IX 
Br.4, v.16 

Posada María Esther 
Br.17, v.7 - Br.48, v.4 

Prasca Angela 
Br.21, v.2 

Preda Clara 
Br.4, a.3, v.8 

Prevosto Giuliana 
Br.67, v.1 

 
Quassolo Caterina 

Br.35, v.7 
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Razzetti Vincenza 

Br.4, a.3, v.6 - Br.7, a.8 
Ricci Margherita 

Br.23, a.7 
Rinaldi Teresa 

Br.67, v.1 
Riva Celestina 

Br.4, a.3, v.6 - Br.7, a.11 - 
Br.9, a.3 

Rocco Beatrice 
Br.4, a.3, v.5, v.6 

Rodriguez Laura 
Br.5, v.20, Br.18 - Br.22, a.16, 
v.18 - Br.27, a.9 - Br.43 

Roggero Francesca 
Br.66, v.1 

Roletti Domenica 
Br.4, a.3, v.6 

Roncallo Elisa 
Br.5, a.8, v.14 - Br.6, a.8, v.5 - 
Br.7, a.6, v.12 - Br.47, a.14, 
v.13 

Roncallo Noli Nicoletta 
Br.6, v.56 n. 5 

Rota Giuseppe 
Br.9, v.9 

Rota Maria 
Br.9, v.9 - Br.17, v.5 

Rua Michele 
Br.4, a.3, v.4 - Br.35, v.5 - 
Br.38 

Rubassa Luigia 
Br.4, a.3, v.6 - Br.5, a.2, v.14 

 
Sacco Margherita 

Br.7, a.7 - Br.9, a.6 
Sala Antonio 

Br.34, v.5 
Sampietro Maria 

Br.16, v.1 - Br.36 - Br.49, a.4, 
v.4 - Br.57 - Br.58, a.6 

Savio Angelo 
Br.7, a.8, v.18 

Savio Ascanio 
Br.7, v.18 

Scati Vittorio Emanuele 

Br.51, v.4, v.10 
Scotton Andrea 

Br.7, a.8, v.17 
Simbeni Agostina 

Br.6, v.3 - Br.9, v.13 
Sorbone Carolina 

Br.47, a.7, v.8 
Sorbone Enrichetta 

Br.5, a.8, v.14 - Br.6, a.9, v.7 - 
Br.7, a.5, v.7 - Br.13, a.6 - 
Br.14, a.7 - Br.47, v.13 

Stabler Mercedes 
Br.62 

Stardero Maria 
Br.12, a.2 

Stickler Gertrud 
Br.48, v.4 

 
Tamietti Anna 

Br.4, a.3, v.8 - Br.7, a.8 - Br.9, 
a.6 

Tamietti Giovanni 
Br.14, v.2 

Torta Giuseppina 
Br.51 - Br.52 

Traverso Antonio 
Br.6, v.7 - Br.7, a.6 

Turco Clotilde 
Br.4, a.9 - Br.5, a.8, v.16 - 
Br.7, a.11 - Br.9, a.3 

 
Valle Carlo 

Br.2, v.2 
Vallese Angela 

Br.17 - Br.18, v.1 - Br.22 - 
Br.25 - Br.26, a.1 - Br.27 - 
Br.28, a.2, v.3 - Br.37, a.7, v.1 
- Br.41, v.1 - Br.47 - Br.55, a.8 

Vallese Luigia 
Br.17, v.6 - Br.20, v.4 - Br.22, 
v.5 - Br.37, a.7, v.5 

Verdona Gerolama 
Br.5, a.3, v.8 

Vergniaud Giuseppina 
Br.15, a.7, v.8 - Br.22, a.9, 
v.12, v.17 - Br.29, v.2 

Verri Carlo 
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Br.38, a.4 
Viarengo Emilia 

Br.54 
Villata Matilde 

Br.51, a.5, v.3 - Br.52, a.1 
Vincent Jacques 

Br.49, v.1 
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Alfabetische lijst van de plaatsnamen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agliano d'Asti 
Br.54, v.1 
 

Alassio 
Br.5, a.7 - Br.7, a.3, a.5, a.7, 
v.23 - Br.17 a.3, v.6 - Br.20, 
a.1, v.1, v.3, v.8 - Br.22, a.5 - 
Br.36, v.1 - Br.41, v.2 - Br.47, 
a.15, v.14 - Br.68, v.1 
 

Alessandria 
Br.1, v.1 - Br.4, a.3 - Br.5, a.2 - 
Br.9, v.3 - Br.32, v.1 
 

Avellaneda 
Br.62, v.1 
 

Balangero 
Br.9, a.2 
 

Bassano del Grappa 
Br.7, v.17 
 

Biella 
Br.5, v.11 - Br.7, a.3, a.7, v.13 - 
Br. 9, a.7 - Br.20, a.6, a.7, v.5 - 
Br.22, a.6 - Br.41, a.3, v.2 

 
Bordighera 

Br.5, a.7, v.13 - Br.7, a.3, a.6, 
v.10 - Br.20, v.3 - Br.22, v.3 - 
Br.33, v.7 
 

Borgo Cornalese 
Br.49, v.3 
 

Borgomasino 
Br.47, v.7, Br.48, a.10 
 

Borgo San Martino 
Br.7, a.3, a.6, v.13, Br.9, a.7, 
v.13 - Br.16, v.1 - Br.35, v.6 - 
Br.41, a.4, v.2 - Br.53, a.6, a.8 
 

Breganze 
Br.7, v.17 
 

Bronte (Sicilië) 
Br.47, v.7, v.8 - Br.51, a.9 
 

Buenos Aires 
Br.5, a.14 - Br.6, v.8 - Br.18, 
v.2 - Br.20, v.1 - Br. 25, v.7 - 
Br.29, v.2 - Br.33, v.1 - Br.37, 
v.1 - Br.43, v.1 - Br.45, v.1 - 
Br.63, v.5 - Br.68, a.5 
 

Buenos Aires-Almagro 
Br.27 - Br.37, v.5 - Br.42, v.2 - 
Br.44, v.2 - Br.62, v.1 - Br.65, 
v.1 
 

Buenos Aires-Boca 
Br.29, v.2 - Br.59, v.2 - Br.65, 
v.2 - Br.66, v.2 
 

Caramagna 
Br.4; a.3 - Br.5, a.7 - Br.7, a.6, 
a.7 - Br.9, a.6 
 

Carcaci 
Br.34, v.3 - Br.39, v.2 

 
Carmen De Patagones 

Br.29, v.2 - Br.37, v.1 - Br.47, 
v.1, v.4 - Br.55 - Br.68 
 

Cascinette 
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Br.37, v.8 
 
Castelnuovo d'Asti 

Br.4, a.9, v.1 - Br.10, v.1 
 

Castiglione d'Asti 
Br.38, a.4 
 

Catania (Sicilië) 
Br.34, v.1, v.3, v.5 - Br.39, v.1 - 
Br.47, v.7 
 

Cesarò (Sicilië) 
Br.33, v.4 
 

Chieri 
Br.22, a.6, v.7 - Br.34, a.3, v.6 - 
Br.51, a.1, a.6, v.1, v.2, v.5, v.6 
- Br.53, v.1, Br. 55, a.4 - Br.56, 
a.7 - Br.66, v.1 
 

Cumiana 
Br.7, a.8 
 

Este 
Br.47, v.7 - Br.48, a.10, v.9 - 
Br.55, a.12 
 

Gavi 
Br.5, a.3, v.8 
 

Genova 
Br.30, a.5, v.2 - Br.40, a.5 - 
Br.66, v.2 
 

Genova-Sampierdarena  
 zie Sampierdarena 
 
Gualaquiza 

Br.5, v.9 
 

Incisa Belbo 
Br.38, a.2 
 

 
Ivrea 

Br.34, a.2, v.4 - Br.37, a.10 - 
Br.48, v.8 
 

Juiz de Fora 
Br.17, v.8 
 

Lanzo Torinese 
Br.7, a.3, a.7, a.13, v.14 - Br.9, 
a.6, v.1 - Br.22, a.6 - Br.41, v.2 
 

La Plata 
Br.62, v.1 
 

Las Piedras 
Br.22, v.10 - Br.23, a.1, v.1 - 
Br.25, a.2, a.8 - Br.26, a.12 - 
Br.27, a.9, v.6 - Br.28, v.1 - 
Br.31, v.1 - Br.40 - Br.41 - 
Br.44, v.2 - Br.61, v.1 - Br.63, 
a.3, v.4 
 

Lerma 
Br.1, v.1 
 

Lugagnano d'Arda 
Br.33, v.5 
 

Luik 
Br.16, v.1 
 

Lu Monferrato 
Br.4, a.3 - Br.5, a.8 - Br.9, a.6 - 
Br.15, a.1, v.3 - Br.22, v.15 - 
Br.49, v.3 
 

Mathi 
Br.5, v.4 - Br.7, a.3, a.8, v.13 
 

Melazzo 
Br.47, v.7 - Br.48, a.10, v.7 -  
Br.51, v.1 - Br.52, v.1, v.2 
 

Mendez 
Br.5, v.9 
 

Mirabello 
Br.14, v.2 
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Mongardino 

Br.6, v.8 
 
Montaldeo 

Br.2, a.1 
 

Montevideo-Villa Colón 
Br.17, v.1, v.8 - Br.18, v.1 - 
Br.19, v.2 - Br.22, v.15 - Br.25 - 
Br.26, v.3 - Br.27 - Br.40 - 
Br.41 - Br.42, v.1, v.2 - Br.53, 
v.2 - Br.56, v.1 - Br.61 - Br.63, 
a.3, v.1 
 

Mornese 
Br.1, v.1 - Br.2, v.1, v.2, v.7 - 
Br.3 - Br.4, a.3, v.5, v.7, v.9, 
v.10, v.13, v.16 - Br.5, a.8, 
a.12, v.1, v.2, v.3, v.9, v.18, 
v.19, v.20 - Br.6, v.7, v.8 - Br.7, 
a.9, a.10, a.13, v.2, v.5, v.10, 
v.12, v.13, v.20, v.21 - Br.8, v.1 
- Br.9, a.3, v.2, v.6, v.11, v.15 - 
Br.10, v.1, v.3 - Br.11, v.1 - 
Br.12 - Br.13, v.1 - Br.14 - 
Br.15 - Br.16 - Br.17 - Br.18 - 
Br.19, v.2, v.3 - Br.20, v.1, v.2 - 
Br.21, a.4, a.6, v.1, v.3, v.5, v.6 
- Br.22, a.2, a.3, a.4, v.3, v.4, 
v.14, v.15, v.17 - Br.23 - Br.24, 
v.1, v.2 - Br.25, a.3, a.5 - Br.27, 
v.3, v.7 - Br.29, v.2 - Br.33, v.5, 
v.6 - Br.37, a.9, v.6 - Br.38, v.1 
- Br.40, a.6 - Br.42, a.1 - Br.47, 
v.12 - Br.49, v.3 - Br.50, v.1 - 
Br.51, v.1, v.9 - Br.53, v.4, v.5 - 
Br.55, v.3 
 

Morón 
Br.62, v.1 
 

Mortara 
Br.9, a.9, v.13 
 

 
 

Navarre (La) 

Br.20, v.3 - Br.21, v.4 - Br.22, 
a.3, v.19 - Br.68, v.1 
 

Nice 
Br.20, v.3 - Br.21, v.4 - Br.68, 
v.1 
 

Nizza Monferrato 
Br.9, v.2 - Br.11, v.1 - Br.15, 
a.5, a.10 - Br.20, a.3, a.7, v.2, 
v.9 - Br.21, v.5 - Br.22, a.3, a.4, 
a.6, a.7, v.4, v.6 - Br.24, v.2 - 
Br.25, a.6, v.6, v.7 - Br.26, a.12 
- Br.27 - Br.28 - Br.29, v.2 - 
Br.30 - Br.31 - Br.32 - Br.33, 
v.4, v.5, v.9 - Br.34 - Br.35, v.7 
- Br.36 - Br.37, a.9, v.2, v.6 - 
Br.38 - Br.39 - Br.40 - Br.41 - 
Br.42 - Br.43 - Br.44 - Br.45 - 
Br.46 - Br.47, v.5, v.10, v.12 - 
Br.48, v.5 - Br.49 - Br.50 - 
Br.51, a.8, a.14 - Br.52, v.2 - 
Br.53 - Br.54, v.3 - Br.55, a.4 - 
Br.56 - Br.57 - Br.58 - Br.59 - 
Br.60 - Br.61 - Br.62 - Br.63 - 
Br.64 - Br.65 - Br.68, v.1 
 

Ovada 
Br.4, a.3, v.7 - Br.9, a.3, v.3 
 

Pedemonte 
Br.6, a.8 
 

Penango 
Br.47, v.7 

 
Piacenza 

Br.7, v.19 
 

Pocapaglia 
Br.4, a.3, v.5 
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Rome 
Br.4, v.1 - Br.6, a.7, v.3, v.4 - 
Br.17, v.2 - Br.34, a.2, v.5 
 

Saint-Cyr 
Br.35, v.2 - Br.36, v.1 - Br.37, 
v.8 - Br.48, a.9, v.6 - Br.49, v.1, 
v.2, v.3 - Br.57, v.1 - Br.58, v.1 
- Br.68, v.1 
 

Sampierdarena 
Br.17, v.9 - Br.19, v.1 - Br.22, 
v.2 - Br.41, v.2 - Br.67, v.1 
 

San Nicolàs de los Arroyos 
Br.47, v.4 
 

Sartirana 
Br.7, v.19 
 

Sestri Levante 
Br.6, a.9, v.6 - Br.7, a.8 
 

Torrione  
 zie ook Bordighera 
 Br.22, a.11 
 
Tripoli 

Br.17, v.8 
 

 

Turijn 
Br.4, a.4, v.7, v.9, v.11, v.13 - 
Br.5, a.3, a.8, v.14 - Br.6, a.8, 
v.3, v.5 - Br.7, a.3, a.6, v.12, 
v.13, v.21 - Br.9, a.10, v.15 - 
Br.10, v.1 - Br.11, v.1 - Br.14, 
v.1 - Br.15, a.3, a.7, a.8, v.1, 
v.6 - Br.21, a.4 - Br.22, a.6, 
a.18, v.3, v.6 - Br.25, v.8 - 
Br.34, v.5 - Br.35, v.1, v.7 - 
Br.37, v.2 - Br.45, a.2, v.1 - 
Br.46 - Br.47, a.4, v.5 - Br.54, 
a.1 - Br.55, a.4, v.4 - Br.56, a.7 
- Br.66, v.1 - Br.67 
 

Valenza 
Br.4, a.3 - Br.9, a.6 - Br.32, v.1 

 
Vallecrosia  
 zie Bordighera 
 
Vicenza 

Br.7, v.17 
 

Villa-Colón  
 zie Montevideo-Villa Colón 
 
Villastellone  
 zie Borgo Cornalese 
 
Vizzini (Sicilië) 

Br.33, v.4 
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Geografische situering van enkele stichtingen 
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Noord-Italië 
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Eerste stichtingen in Argentinië en Uruguay 
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Lijst van de zusters van don Bosco 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprosio Vitalina 
geboren: Vallecrosia Torrione (Imperia) 20.5.1861; noviciaat: Mornese (Alessan-
dria) 15.4.1877; verlaat het Instituut: 11.4.1878, na 1 jaar noviciaat. 

 
Arata Carmela 

geboren: Ovada (Alessandria) 7.9.1845; religieuze professie: Mornese (Alessan-

dria) 29.8.1876; _ Turijn 10.12.1880. 

 
Arecco Felicita 

geboren: Mornese (Alessandria) 9.8.1830; religieuze professie: Mornese (Ales-
sandria) 5.8.1872; verlaat het Instituut: 27.12.1875, na 3 jaar religieus leven. 

 
Arecco Luigia 

geboren: Mornese (Alessandria) 9.9.1859; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 8.12.1877; _ Nizza Monferrato (Asti) 24.1.1881. 

 
Arecco Maria 

geboren: Mornese (Alessandria) 11.4.1828; noviciaat: Mornese (Alessandria) 
13.12.1874; verlaat het Instituut: 21.12.1875, na 1 jaar noviciaat. 

 
Armelonghi Clelia 

geboren: Lugagnano d'Arda (Piacenza) 23.8.1866; religieuze professie: Turijn 

13.9.1900; _ Lugagnano d'Arda (Piacenza) 26.12.1947. 
 
Armelonghi Giuseppina 

geboren: Lugagnano d'Arda (Piacenza) 12.8.1862; religieuze professie: Nizza 

Monferrato (Asti) 2.9.1880; _ Lugagnano d'Arda (Piacenza) 13.2.1933. 
 
Armelonghi Marietta 

geboren: Lugagnano d'Arda (Piacenza) 21.12.1856; religieuze professie: Nizza 

Monferrato (Asti) 2.9.1880; _ Lugagnano d'Arda (Piacenza) 29.4.1886. 

 
Ayra Adele 

geboren: Turijn 29.10.1851; religieuze professie: Mornese (Alessandria) 

15.8.1877; _ Trino (Vercelli) 28.9.1918. 

 



350 
  

Bacchialoni Angela 
geboren: Villafranca Piemonte (Turijn) 2.7.1812; noviciaat: Mornese (Alessan-
dria) 23.5.1875; verlaat het Instituut: 14.12.1875, na ongeveer 7 maanden novi-
ciaat. 

 
Bagliardi Luigia 

geboren: Montecastello (Alessandria) 21.6.1850; noviciaat: Mornese (Alessan-
dria) 12.12.1875; verlaat het Instituut: 1.1.1877, na 13 maanden noviciaat. 

 
Balduzzi Filomena 

geboren: Mezzana Bigli (Pavia) 19.1.1856; religieuze professie: Mornese (Ales-
sandria) 20.8.1878; vertrekt naar Uruguay met de tweede zending missionaris-
sen (1.1.1879); verlaat het Instituut: 26.7.1884, na 6 jaar religieus leven. 

 
Barbero Domenica 

geboren: Canale d'Alba (Cuneo) 16.11.1848; religieuze professie: Alassio (Savo-
na) 19.3.1879; vertrekt naar Columbië met de 23ste zending missionarissen 

(3.12.1898); _ Contratacion (Columbië) 12.12.1926. 

 
Barilatti Rita 

geboren: Cartasegna (Alessandria) 24.4.1864; religieuze professie: Buenos Ai-

res-Almagro 24.5.1881; _ Buenos Aires (Argentinië) 27.8.1954. 

 
Becchio Lucrezia 

geboren: Caramagna (Cuneo) 25.9.1849; religieuze professie: Turijn 3.9.1877; _ 
Mornese (Alessandria) 11.3.1879. 

 
Belletti Maria 

geboren: Ovada (Alessandria) 21.7.1858; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 28.8.1875; _ Mornese (Alessandria) 11.11.1876. 

 
Bezzato Felicita 

geboren: Incisa Belbo (Alessandria) 18.9.1859; religieuze professie: Nizza Mon-

ferrato (Asti) 23.8.1881; _ Torino Cavoretto 28.8.1933. 

 
Bianchi Zoe 

geboren: Lugagnano d'Arda (Piacenza) 20.9.1857; religieuze professie: Nizza 

Monferrato (Asti) 4.9.1879; vertrekt naar Spanje in 1894; _ Barcelona-Sarrià 
(Spanje) 1.8.1913. 

 
Bonora Emanuella 

geboren: Sairano (Pavia) 4.6.1864; religieuze profesie: Sairano (Pavia) 

14.8.1880; _ Sairano (Pavia) 21.8.1880. 
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Borgna Emilia 
geboren: Buenos Aires (Argentinië) 7.9.1862; religieuze professie: Mornese 
(Alessandria) 15.8.1877; vertrekt naar Uruguay met de tweede zending missio-
narissen (1.1.1879); visitatrice in Uruguay en Paraguay, provinciale in Brazilië 

(1888-1915); _ Lorena (Brazilië) 21.10.1939. 

 
Borgna Giovanna 

geboren: Buenos Aires (Argentinië) 20.2.1860; religieuze professie: Turijn 

3.9.1877; _ Lima-Guia (Perù) 21.12.1945. 

 
Bosco Clementina 

geboren: Castelnuovo d'Asti: 17.3.1870; religieuze professie: Nizza Monferrato 

(Asti) 18.8.1889; _ Chieri (Turijn) 8.5.1892. 

 
Bosco Eulalia 

geboren: Castenuovo d'Asti 23.7.1866; religieuze professie: Nizza Monferrato 

(Asti) 24.8.1884; algemeen raadslid (1917-1938); _ Turijn, 26.2.1938. 

 
Bosco Rosina 

geboren: Castelnuovo d'Asti 23.7.1868; religieuze professie: Marseille St. Mar-
guerite (Frankrijk) 13.2.1885; vertrekt naar Argentinië met de vijfde zending mis-

sionarissen (14.2.1885); _ Viedma (Argentinië) 21.1.1892. 

 
Bussolino Ottavia 

geboren: San Damiano d'Asti 3.6.1863; religieuze professie: Turijn 10.8.1880; 
vertrekt naar Argentinië met de derde zending missionarissen (3.2.1881); provin-

ciale in Argentinië, Mexico, Columbië, Perù (1884-1893; 1903-1928); _ Buenos 
Aires (Argentinië) 9.11.1939. 

 

Buzzetti Angiolina 
geboren: Caronno Ghiringhello (Varese) 29.10.1856; religieuze professie: Nizza 

Monferrato (Asti) 4.9.1879; derde algemene econome (1892-1917); _ Turijn 
6.7.1917. 

 
Buzzetti Clotilde 

geboren: Caronno Ghiringhello (Varese) 23.10.1861; religieuze professie: Nizza 

Monferrato (Asti) 23.8.1881; _ Turijn Sassi 6.8.1919. 

 

Cagliero Maria 
geboren: Castelnuovo d'Asti 5.8.1859; religieuze professie: Turijn 1.9.1878; _ Tu-
rijn 8.9.1880. 

 
Calcagno Agostina 

geboren: Tramontana (Alessandria) 26.8.1856; religieuze professie: Mornese 

(Alessandria) 15.4.1877; _ Mornese (Alessandria) 28.1.1880. 

 
Camera Battistina 

geboren: Ovada (Alessandria) 25.8.1848; religieuze professie: Bronte (Catania) 

1.11.1881; _ Ali Terme (Messina) 28.2.1916. 
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Camisassa Orsola 
geboren: Caramagna (Cuneo) 19.7.1841; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 8.2.1876; _ Mathi (Turijn) 10.12.1918. 

 
Canale Caterina 

geboren: Cumiana (Turijn) 16.12.1848; kleding: Mornese (Alessandria) 
13.12.1874; verlaat het Instituut: 8.3.1876, na 15 maanden noviciaat. 

Cantù Vittoria 
geboren: Isolabella (Turijn) 23.12.1848; religieuze professie: Mornese (Alessan-
dria) 8.12.1878; vertrekt naar Uruguay met de tweede zending missionarissen 

(1.1.1879); _ Montevideo-Villa Colón (Uruguay) 31.8.1916. 

 
Cappelletti Maria 

geboren: Valenza (Alessandria) 5.8.1854; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 8.12.1877; _ Nizza Monferrato (Asti) 14.4.1879. 

 
Cassini Antonia 

geboren: Varengo (Alessandria) 3.6.1859; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 7.2.1876; _ Mornese (Alessandria) 9.2.1876. 

 
Cassulo Angela 

geboren: Castelletto d'Orba (Alessandria) 9.3.1852; religieuze professie: Morne-
se (Alessandria) 28.8.1875; vertrekt naar Uruguay met de eerste zending mis-

sionarissen (14.11.1877); _ Viedma (Argentinië) 28.3.1917. 

 
Cassulo Maria 

geboren: Castelletto d'Orba (Alessandria) 8.9.1858; religieuze professie: Turijn 

15.8.1879; _ Turijn 7.8.1926. 

 
Cevennini Rita 

geboren: Bologna 2.11.1857; religieuze professie: Nizza Monferrato (Asti) 

4.9.1879; _ Bronte (Catania) 21.11.1882. 

 

Daghero Caterina 
geboren: Cumiana (Turijn) 7.5.1856; religieuze professie: Mornese (Alessandria) 

28.8.1875; tweede algemene overste (1881-1924); _ Nizza Monferrato (Asti) 
29.2.1924. 

 
Daghero Rosa 

geboren: Cumiana (Turijn) 16.2.1856; religieuze professie: Mornese (Alessan-

dria) 28.8.1875; _ Nizza Monferrato (Asti) 19.4.1930. 

 
David Adele 

geboren: Pecetto Torinese 16.3.1855; religieuze professie: Mornese (Alessan-

dria) 8.12.1877; _ Alessandria 26.6.1897. 

 
Deambrogio Angela 

geboren: Conzano (Alessandria) 26.2.1840; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 14.6.1874; _ Penango (Asti) 24.5.1891. 
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Delodi Angela 
geboren: Occimiano (Alessandria) 19.1.1846; religieuze professie: Mornese 

(Alessandria) 28.8.1875; _ Nizza Monferrato (Asti) 21.1.1882. 

 
Denegri Angela 

geboren: Mornese (Alessandria) 2.2.1860; religieuze professie: Mornese (Ales-
sandria) 24.5.1876; vertrekt naar Uruguay met de eerste zending missionarissen 

(14.11.1877); _ Montevideo-Villa Colón (Uruguay) 13.12.1881. 

 

Farina Ernesta 
geboren: Valle Lomellina (Pavia) 10.5.1850; religieuze professie: Nizza Monfer-
rato (Asti) 8.12.1879; vertrekt naar Argentinië met de derde zending missionaris-

sen (3.2.1881); keert terug naar Italië in 1894; _ Torino Cavoretto 24.6.1926. 

 
Ferrettino Giovanna 

geboren: Mornese (Alessandria) 27.12.1832; religieuze professie: Mornese 

(Alessandria) 5.8.1872; eerste algemene econome (1874-1881); _ Alassio 
(Savona) 22.7.1881. 

 
Fina Caterina 

geboren: Sampeyre (Cuneo) 1.11.1856; religieuze professie: Mornese (Alessan-
dria) 8.12.1878; vertrekt naar Argentinië met de tweede zending missionarissen 
(1.1.1879); verlaat het Instituut: 4.10.1893, na 15 jaar religieus leven. 

 
Frascarolo Albina 

geboren: San Salvatore Monferrato (Alessandria) 21.6.1854; religieuze professie: 

Nizza Monferrato (Asti) 4.9.1879; _ Nizza Monferrato (Asti) 28.10.1879. 

 

Gallo Lucia 
geboren: Caramagna (Cuneo) 2.1.1840; religieuze professie: Mornese (Alessan-

dria) 24.5.1876; _ Turijn 15.1.1918. 

 
Gamba Innocenza 

geboren: Viarigi (Asti) 3.11.1860; religieuze professie: Nizza Monferrato (Asti) 

8.12.1879; _ Chieri (Turijn) 21.11.1880. 

 
Gariglio Maria 

geboren: Piobesi (Turijn) 19.9.1858; religieuze professie: Mornese (Alessandria) 

20.8.1878; vertrekt naar Frankrijk in 1878; _ La Navarre (Frankrijk) 1.4.1879. 

 
Gedda Teresa 

geboren: Pecco (Turijn) 17.1.1852; religieuze professie: Turijn 3.9.1877; vertrekt 

naar Uruguay met de eerste zending missionarissen (14.11.1877); _ Granada 
(Nicaragua) 24.3.1917. 

 
Ginepro Tersilla 

geboren: Murisengo (Alessandria) 5.4.1845; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 8.12.1878; _ Nizza Monferrato (Asti) 2.10.1881. 
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Giordano Luigia 
geboren: Valenza (Alessandria) 5.8.1852; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 12.12.1875; _ Mornese (Alessandria) 16.8.1876. 

 
Grosso Maria 

geboren: Santo Stefano di Parodi (Alessandria) 10.5.1855; religieuze professie: 

Mornese (Alessandria) 5.8.1873; _ Mornese (Alessandria) 13.4.1876. 

 
Gualfredo Angela 

geboren: Lu Monferrato (Alessandria) 22.5.1860; religieuze professie: Nizza 
Monferrato (Alessandria) 2.9.1880; vertrekt naar Uruguay met de derde zending 

missionarissen (3.2.1881); _ Viedma (Argentinië) 31.7.1923. 

 
Gusmaroli Rosa 

geboren: Campo Tartano (Sondrio) 25.4.1853; religieuze professie: Mornese 

(Alessandria) 15.8.1877; _ Turijn 6.9.1880. 

 

Hugues Alessandrina 
geboren: Pragelato (Turijn) 19.9.1859; religieuze professie: Turijn 10.8.1880; ver-

trekt naar Frankrijk in 1880; _ Nice (Frankrijk) 19.1.1924. 

 

Jandet Angela 
geboren: Novara 28.5.1848; religieuze professie: Mornese (Alessandria) 
5.8.1872; verlaat het Instituut: 30.3.1876, na ongeveer 4 jaar religieus leven. 

 

Laurantoni Teresa 
geboren: Massignano (Ascoli Piceno) 15.7.1857; religieuze professie: Mornese 

(Alessandria) 29.8.1874; _ Mathi (Turijn) 15.7.1920. 

 
Lavagnino Letizia 

geboren: Bordighera (Imperia) 20.9.1859; religieuze professie: Nizza Monferrato 
(Asti) 24.8.1884; verlaat het Instituut: 21.8.1893, na 9 jaar religieus leven. 

 
Lorenzale Marianna 

geboren: Turijn 7.1.1860; religieuze professie: Nizza Monferrato (Asti) 8.12.1879; 

vertrekt naar Frankrijk in 1880, keert terug naar Italië in 1883; _ Asti 1.6.1912. 

 
Lucca Caterina 

geboren: Leguio Albese (Cuneo) 18.4.1855; religieuze professie: Alassio (Savo-
na) 19.3.1879; vertrekt naar Argentinië met de derde zending missionarissen 
(3.2.1881); verlaat het Instituut: 1.6.1881, na twee jaar religieus leven. 

 

Maccagno Maria 
geboren: Alessandria 29.3.1853; religieuze professie: Mornese (Alessandria) 

29.8.1876; _ Bordighera (Imperia) 26.1.1932. 
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Magone Virginia 
geboren: Mornese (Alessandria) 30.5.1858; religieuze professie: Mornese (Ales-
sandria) 14.6.1874; vertrekt naar Uruguay met de tweede zending missionaris-

sen (1.1.1879); _ Montevideo-Villa Colón (Uruguay) 25.9.1880. 

 
Marassi Pierina 

geboren: Alassio (Savona) 28.6.1847; religieuze professie: Mornese (Alessan-

dria) 15.8.1877; _ Nizza Monferrato (Asti) 25.6.1911. 

 
Maritano Teresa 

geboren: Cumiana (Turijn) 27.1.1859; religieuze professie: Mornese (Alessan-

dria) 15.8.1877; _ Cumiana (Turijn) 15.1.1884. 

 
Martini Maddalena 

geboren: Beinasco (Turijn) 26.2.1849; religieuze professie: Mornese (Alessan-
dria) 24.5.1876; vertrekt naar Argentinië met de tweede zending missionarissen 

(1.1.1879); eerste visitatrice van Amerika (1879-1883); _ Buenos Aires (Argenti-
nië) 27.6.1883. 

 
Massa Caterina 

geboren: Camogli (Genova) 30.9.1839; religieuze professie: Mornese (Alessan-

dria) 8.12.1878; _ Sampierdarena (Genova) 6.2.1884. 

 
Mazzarello Felicita 

geboren: Mornese (Alessandria) 20.1.1839; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 5.8.1872; _ Mathi (Turijn) 1.8.1886. 

 
Mazzarello Maria 

geboren: Mornese (Alessandria) 18.3.1853; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 28.8.1875; _ Turijn 6.8.1879. 

 
Mazzarello Maria Domenica,  
heilige, medestichteres van het Instituut van de ZDB 

geboren: Mornese (Alessandria) 9.5.1837; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 5.8.1872; _ Nizza Monferrato (Asti) 14.5.1881.  
Zaligverklaring: 20.11.1938; Heiligverklaring: 24.6.1951. 

 
Mazzarello Petronilla 

geboren: Mornese (Alessandria) 10.8.1838; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 5.8.1872; algemeen raadslid (1874-1880); _ Nizza Monferrato (Asti) 
7.1.1925. 

 
Mazzarello Rosina 

geboren: Mornese (Alessandria) 23.9.1850; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 5.8.1873; _ Lanzo Torinese 31.1.1928. 

 
Mazzarello Teresa 

geboren: Mornese (Alessandria) 12.4.1860; religieuze professie: Mornese (Ales-
sandria) 29.8.1876; vertrekt naar Uruguay met de eerste zending missionarissen 

(14.11.1877); _ Montevideo (Uruguay) 13.11.1937. 
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Mina Domenica 

geboren: Turijn 7.9.1855; religieuze professie: Turijn 30.9.1876; _ Turijn 
4.10.1876. 

 
Mora Anna 

geboren: Torino Lingotto 2.4.1852; religieuze professie: Nizza Monferrato (Asti) 

12.8.1880; _ Nizza Monferrato (Asti) 12.8.1880. 

 
Morano Maddalena, zalige 

geboren: Chieri (Turijn) 15.11.1847; religieuze professie: Nizza Monferrato (Asti) 

4.9.1879; eerste provinciale overste in Sicilië (1893-1908); _ Catania 26.3.1908. 
Zaligverklaring: 5.11.1994. 

 
Morzoni Giacinta 

geboren: Vercelli 19.2.1859; religieuze professie: Bronte (Catania) 1.11.1881; _ 
Acireale (Catania) 6.5.1931. 

 
Mosca Emilia 

geboren: Ivrea (Turijn) 1.4.1851; religieuze professie: Mornese (Alessandria) 

14.6.1874; algemeen raadslid (1876-1900); _ Alassio (Savona) 2.10.1900. 

 

Nasi Caterina 
geboren: Pamparato (Cuneo) 2.9.1852; religieuze professie: Mornese (Alessan-

dria) 12.12.1875; _ Turijn 3.3.1881. 

 
Natale Lorenzina 

geboren: Caselette (Turijn) 25.8.1857; religieuze professie: Genova Sampierda-
rena 2.2.1881; vertrekt naar Uruguay met de derde zending missionarissen 

(3.2.1881); _ Las Piedras (Uruguay) 22.8.1936. 

 
Negri Carlotta 

geboren: Grava (Alessandria) 13.1.1853; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 20.8.1878; _ Nizza Monferrato (Asti) 13.8.1912. 

 
Noli Rosina 

geboren: Genova Nervi 22.5.1859; religieuze professie: Nizza Monferrato (Asti) 

20.8.1882; _ Nizza Monferrato (Asti) 9.10.1884. 

 

Oberti Anna 
geboren: Racconigi (Cuneo) 19.3.1850; religieuze professie: Bordighera (Impe-
ria) 15.4.1877; vertrekt naar Argentinië met de achtste zending missionarissen 

(24.1.1889); _ Carmen de Patagones (Argentinië) 23.9.1917. 

 
Olivieri Giacinta 

geboren: Ovada (Alessandria) 28.8.1851; religieuze professie: Mornese (Ales-
sandria) 8.12.1877; vertrekt naar Argentinië met de tweede zending missionaris-
sen (1.1.1879); verlaat het Instituut: 27.3.1883, na ongeveer 6 jaar religieus le-
ven. 
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Orlandi Paolina 

geboren: Milaan 1.1.1848; religieuze professie: Mornese (Alessandria) 

29.8.1876; _ Turijn Cavoretto 6.7.1927. 

 

Pacotto Giuseppina 
geboren: Turijn 2.6.1850; religieuze professie: Mornese (Alessandria) 
12.12.1875; vertrekt naar Uruguay met de derde zending missionarissen 

(3.2.1881); _ Buenos Aires (Argentinië) 24.4.1934. 

 
Pestarino Carlotta 

geboren: Mornese (Alessandria) 17.7.1857; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 14.6.1874; _ Varazze (Savona) 18.8.1925. 
 
Pestarino Caterina 

geboren: Mornese (Alessandria) 17.5.1846; religieuze professie: Nizza Monferra-
to (Asti) 4.9.1879; vertrekt naar Frankrijk in 1879, keert terug naar Italië in 1890; 

_ Nizza Monferrato (Asti) 7.6.1897. 

 
Pestarino Rosalia 

geboren: Mornese (Alessandria) 3.9.1849; religieuze professie: Mornese 

12.12.1875; _ Nizza Monferrato (Asti) 11.3.1936. 

 
Piccono Virginia 

geboren: Chiaverano (Turijn) 19.3.1853; religieuze professie: Turijn 15.8.1879; _ 
Nizza Monferrato (Asti) 24.8.1887. 

 
Piscioli Santina 

geboren: Peccia (Kanton Ticino, Zwitserland) 12.3.1854; religieuze professie: 
Mornese (Alessandria) 15.8.1877; vertrekt naar Frankrijk in 1880, keert terug 

naar Italië in 1884; _ Borgo Cornalese, Villastellone (Turijn) 19.7.1884. 

 
Preda Clara 

geboren: Pomaro (Alessandria) 30.7.1854; religieuze professie: Mornese (Ales-

sandria) 12.12.1875; _ Torino Cavoretto 19.11.1924. 

 
Prevosto Giuliana 

geboren: Settimo Rottaro (Turijn) 27.8.1859; religieuze professie: Sampierdarena 
(Genova) 2.2.1881; vertrekt naar Argentinië met de derde zending missionaris-

sen (3.2.1881); _ Buenos Aires (Argentinië) 15.2.1931. 

 

Quassolo Caterina 
geboren: Turijn 7.5.1861; religieuze professie: Nizza Monferrato (Asti) 23.8.1881; 

_ Turijn 29.8.1889. 

 

Razzetti Vincenza 
geboren: Turijn S. Margherita 20.9.1848; religieuze professie: Lu Monferrato 

(Alessandria) 24.10.1877; _ Turijn 5.1.1906. 
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Ricci Margherita 
geboren: Sommariva d'Alba (Cuneo) 12.3.1852; religieuze professie: Mornese 

(Alessandria) 28.8.1875; _ Mornese (Alessandria) 21.4.1879. 

 
Rinaldi Teresa 

geboren: Dogliani (Cuneo) 12.10.1862; religieuze professie: Sampierdarena 
(Genova) 2.2.1881; vertrekt naar Uruguay met de derde zending missionarissen 

(3.2.1881); visitatrice in Brazilië (1893-1895); _ Juiz de Fora (Brazilië) 
16.11.1895. 

 
Riva Celestina 

geboren: Costigliole di Saluzzo (Cuneo) 20.3.1853; noviciaat: Mornese (Ales-
sandria) 12.12.1875; verlaat het Instituut: 18.10.1877, na ongeveer twee jaar no-
vi-ciaat. 

 
Rocco Beatrice 

geboren: Pocapaglia (Cuneo) 5.5.1858; religieuze professie: Turijn 1.9.1878; _ 
Mathi (Turijn) 6.6.1916. 

 
Rodríguez Laura 

geboren: Montevideo-Villa Colón (Uruguay) 6.8.1858; religieuze professie: Bue-

nos Aires-Almagro (Argentinië) 24.5.1880; _ Montevideo (Uruguay) 18.7.1924. 

 
Roletti Domenica 

geboren: Piobesi d'Alba (Cuneo) 4.10.1843; religieuze professie: Mornese (Ales-
sandria) 15.8.1877; vertrekt naar Argentinië met de tweede zending missionaris-

sen (1.1.1879); _ Buenos Aires (Argentinië) 20.4.1892. 

 
Roncallo Elisa 

geboren: Manesseno Sant'Olcese (Genova) 30.1.1856; religieuze professie: 

Mornese (Alessandria) 28.8.1875; algemeen raadslid (1881-1902; 1907-1919); _ 
Nizza Monferrato (Asti) 19.4.1919. 

 
Rubassa Luigia 

geboren: Lu Monferrato (Alessandria) 14.10.1837; religieuze professie: Turijn 

1.9.1878; _ Genova Sampierdarena 16.3.1905. 

 

Sacco Margherita 
geboren: Caramagna (Cuneo) 22.6.1854; religieuze professie: Turijn 3.9.1877; _ 
Giaveno (Turijn) 23.2.1922. 

 
Sampietro Maria 

geboren: Tonco (Asti) 11.12.1854; religieuze professie: Nizza Monferrato (Asti) 

4.9.1879; vertrekt naar Frankrijk in 1880; _ Groot-Bijgaarden (België) 9.11.1924. 

 
Sorbone Carolina 

geboren: Rosignano (Alessandria) 12.12.1858; religieuze professie: Mornese 

(Alessandria) 29.8.1876; _ Nizza Monferrato (Asti) 30.4.1943. 
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Sorbone Enrichetta 
geboren: Rosignano (Alessandria) 14.11.1854; religieuze professie: Mornese 

(Alessandria) 14.6.1874; algemeen raadslid (1876-1942); _ Nizza Monferrato 
(Asti) 14.7.1942. 

 
Stabler Mercedes 

geboren: Buenos Aires (Argentinië) 12.1.1865; religieuze professie: Buenos Ai-

res 24.5.1881; _  Buenos Aires (Argentinië) 24.12.1948. 

 
Stardero Maria 

geboren: Vinovo (Turijn) 10.9.1857; religieuze professie: Nizza Monferrato (Asti) 

2.9.1880; _ Turijn 2.11.1921. 

 

Tamietti Anna 
geboren: Ferrere d'Asti 27.1.1851; religieuze professie: Mornese (Alessandria) 

12.12.1875; tweede algemene econome (1881-1892); _ Lu Monferrato (Alessan-
dria) 8.4.1912. 

 
Torta Giuseppina 

geboren: Chieri (Turijn) 8.5.1857; religieuze professie: Nizza Monferrato (Asti) 
2.9.1880; vertrekt naar Argentinië met de vierde zending missionarissen 

(14.11.1883); keert terug naar Italië in 1914; _ Alessandria 9.7.1924. 

 
Turco Clotilde 

geboren: Castelnuovo d'Asti 6.1.1853; religieuze professie: Mornese (Alessan-

dria) 15.4.1877; _ Castelnuovo d'Asti 15.8.1881. 

 

Vallese Angela 
geboren: Lu Monferrato (Alessandria) 8.1.1854; religieuze professie: Mornese 
(Alessandria) 29.8.1876; vertrekt naar Uruguay met de eerste zending missiona-

rissen (14.11.1877); visitatrice in Zuid-Patagonië (1893-1913); _ Nizza Monferra-
to (Asti) 17.8.1914. 

 
Vallese Luigia 

geboren: Lu Monferrato (Alessandria) 25.10.1859; religieuze professie: Alassio 
(Savona) 19.3.1879; vertrekt naar Argentinië met de derde zending missionaris-

sen (3.2.1881); _ San Isidro (Argentinië) 3.9.1893. 

 
Vergniaud Giuseppina 

geboren: Turijn 22.6.1858; religieuze professie: Mornese (Alessandria) 
8.12.1878; vertrekt naar Uruguay met de tweede zending missionarissen 

(1.1.1879); _ Buenos Aires (Argentinië) 1.10.1944. 

 
Villata Matilde 

geboren: Moncalieri (Turijn) 3.3.1856; religieuze professie: Nizza Monferrato 

(Asti) 2.9.1880; _ Turijn 12.5.1884. 
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Provincialaat Zusters van Don Bosco 

Brusselstraat 289 

1702   Groot-Bijgaarden 

 

Tel. 02/466.28.58 
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Rek. 425-6109061-97 

E-mail: provincialaat.zrs.beg@donbosco.be 


