
HET MONTFORTLIED 

Op het eerste gezicht heeft dit lied weinig te maken met de montfortanen. Er 

komen geen typische montfortaanse punten in naar voren. Het lied is niet 

bepaald devotioneel en niet gericht op Maria of de Ware Godsvrucht. Het is 

een algemeen lied wat betreft de inhoud met gedachte van eenheid, samenzijn 

en saamhorigheid. 

Het lied is “groot” geworden in het Scholasticaat in Oirschot. In 1963 sprak de 

kroniekschrijver over een “machtig Animés” en in 1965 staat er zelfs “het 

ontroerende Animés”. Het werd dus gezongen met de overgave van, zoals 

iemand eens zei, een religieus studentenlied. 

Omdat het alleen bij speciale gelegenheden werd gezongen, werd en bleef het 

een speciaal lied dat bij velen goede herinneringen oproept. 

Het werd ieder jaar (eerste vermelding 1932) gezongen bij de verwelkoming 

van de nieuw geprofesten die vanuit Meerssen in Oirschot arriveerden. Het lied 

had nog niet zijn vaste naamsvermelding. De aanduiding “Montfortlied” is van 

veel latere datum, lang nadat de fraters Oirschot verlaten hadden. Maar de 

aanduiding Animés was ook nog niet vanzelfsprekend. In 1948 werd in de 

Kronieken van Oirschot vermeld : “Etre unis gezongen op daverende wijze met 

begeleiding van het orgel”. En in 1949 werd het ook weer zo aangeduid en 

“gezongen uit volle borst”. 

Heel speciale gelegenheden waren er toen de Tommies  met hun tanks in het 

laatste oorlogsjaar op Bijsterveld waren gelegerd in januari 1945. “Op 26 

januari was er weer een musical evening met de Engelsen Deze keer voerde de 

schola onder leiding van pater Overste ook de Animés de l’amour uit. De 

Engelsen lieten zich ook niet onbetuigd”  

Ook de viering dat de montfortanen in  augustus 1953 50 jaar in Oirschot 

woonden was iets speciaals.   

Leuk is de vermelding dat er in 1957 op verzoek van een Montfortaans bisschop 

uit Haïti het Animés én het Wilhelmus werden gezongen.   

Meerdere jaren werd het ook gezongen als de neomisten in juli hun benoeming 

in ontvangst namen.  



Uiteindelijk was  het professiefeest bij de broeders op 21 maart 1966 ook een 

reden om het Animés te zingen. Dit getuigde misschien wel van het einde van 

een tijdperk van de moeizame emancipatie van de broeders binnen de 

montfortaanse gemeenschap. 

De eerste vermelding van het Animés in het boek Montfortanen in de Lage 

Landen gaat over het zingen daarvan in Meerssen door het koor van Ste Marie 

uit Schimmert. Dit gebeurde tijdens het triduüm van 14-17 oktober 1916. Deze 

dagen vormden het hoogtepunt van de viering in de indrukwekkende, in 1938 

tot basiliek verheven,  gotische parochiekerk van het tweede eeuwfeest van 

het sterven van Montfort. Begonnen in Oirschot op 28 april waren er ook 

publieke vieringen in Schimmert, D’Hoppe (België) en Meerssen dus. Bij de 

plechtigheden in Meerssen wordt ook het Montfortlied van de Franse 

componist Charles Bordes gezongen. Montfortlied en Animés zijn dus duidelijk 

verschillende liederen. 

 

In Schimmert heeft Animés altijd veel concurrentie ondervonden van “Klapt in 

de handen, gij volken allen”. Niet voor niets door pater Schoffeleers “de 

montfortaanse evergreen van pater Clemens” genoemd. Het lied , een 

bewerking van psalm 47, werd steevast gezongen bij de inkleding van degenen 

die naar het noviciaat gingen.                          

De inkleding van de eerste afgestudeerden van Ste Marie op 26 juli 1889 was 

uiteraard een hele feestelijke gebeurtenis. “De inkleding is tot in de jaren zestig 

van de 20e eeuw het jaarlijkse hoogtepunt geweest van het leven op Ste Marie. 

De overdonderende cantate van de montfortaanse musicus maakte van de 

plechtigheid een onuitwisbare indruk “ (Montfortanen in de Lage Landen 

pag.77). 

 

Hoewel er cantieken van Montfort, getoonzet door pater Antonin Lhoumeau, 

bekend zijn, is Animés niet van zijn hand. Het lied heeft zelfs helemaal geen 

montfortaanse wortels. Het is geschreven door pater Antoine Margaret en 

gecomponeerd door pater Jean Marie Garin, beiden lid van de congregatie der 

Maristen. Het is te vinden in Manuel complet de chants religieux. Het bevat 201 



cantiques anciens et nouveaux, á l’usage des maisons d’education et des 

paroisses.  

 

Het manuel is verzorgd en uitgegeven door J.M. Garin. Van heel veel liederen is 

hij de componist en van slechts enkele liederen leverde hij ook de tekst. Hij 

werd geboren in Lompnas (Ain) op 21-3-1830, priester gewijd op 2 juli in Belley. 

Hij deed speciale studie in muziek. In 1861 was hij in Chaïntre waar hij hymnen 

componeerde. In 1862 werd hij benoemd in Valenciennes waar hij op 14 mei 

1914 overleed. 



In de derde druk van 1865 staan bij bijna alle liederen de naam van de 

componist en de tekstschrijver. Dit is niet het geval bij de 6e druk (zonder 

jaartal) . Zou dat een akte van nederigheid zijn geweest? Dat zou volgens pater 

Brand, archivaris van de Maristen, wel stroken met de toenmalige opvattingen 

bij de maristen. Maar pater Garin heeft dat een beetje gecompenseerd door in 

de 6e editie een voorwoord te schrijven. 

Pater Antoine Margaret werd geboren in Montluçon op 13 juni 1827. Op 16 

juni 1849 priester gewijd (met dispensatie vanwege de jonge leeftijd). Hij was 

leraar (professeur) op meerdere maristencolleges en overleed op 30 november 

1886 in Ste. Foy-Les-Lyon. 

Het lied dat nu Animés de l’amour wordt genoemd staat in het manuel (lied 58, 

pag. 108) vermeld als Ecce quam bonum. Pater Mangeret heeft zich duidelijk 

laten inspireren door de beginregels van psalm 133 : “Ecce quam bonum et 

quam jucundum, habitare fratres in unum”.  

Merkwaardig is dat het lied niet gezongen wordt bij de Nederlandse maristen. 

Nog opvallender is dat het ook niet bekend is bij de Franse montfortanen. Het 

wordt wel gezongen door de Fréres du Sacré Coeur in Frans- Canada en ook 

door de Fréres de l’Immaculée Conception, die het hun “Chant de 

communauté” noemen.  

Hoe kan het bij de montfortanen terecht zijn gekomen? Dat blijft speculeren. 

Van 1893 tot 1916 waren er op wisselende momenten montfortaanse novicen 

en scholastieken in Canada (Cyrville) en misschien gebruikten zij het manuel 

van Garin. Het manuel was in ieder geval zeer populair op de maristencolleges. 

De Maristen werkten aanvankelijk in de maristencolleges voor Franstalige 

Canadezen in de U.S.A. Later ook in Canada waar pas in 1965 een eigen 

provincie werd opgericht. Maar dan blijft het toch merkwaardig dat het lied 

niet bij de Franse Montfortanen bekend is terwijl er toch ook Franse novicen en 

scholastieken in Canada waren. 

Een andere mogelijkheid is de volgende. Misschien is het lied wel 

geïntroduceerd in Nederland door pater Henri Clemens. Deze volgde tijdens 

zijn scholastiekentijd in Oirschot schriftelijke lessen van de Parijse Schola 

Cantorum. Dit op aandringen van generaal overste Lhoumeau. Na zijn 

priesterwijding heeft hij de cursus vanuit Saint- Laurent voltooid. Heeft hij daar 



in Parijs het manuel in handen gehad en meegenomen naar Nederland? Niet 
onmogelijk omdat het manuel heel bekend was in de opleidingshuizen. Van 
1915-1918 was hij leraar in Schimmert en van 1918-1924 overste. Tijdens zijn 
leraarschap zal hij zeker veel aan muziek hebben gedaan met zijn studenten. 
Wellicht was hij dirigent van het koor dat in 1916 in Meerssen het Animés zong. 
De tradi e dat het lied aan hem werd toegeschreven moet toch ergens op 
gebaseerd zijn geweest”. Dit blijkt niet geval maar wellicht he  hij de 
mon ortanen op een andere manier een dienst bewezen ten aanzien van dit 
lied.  

De opleidingshuizen van de mon ortanen bestaan niet meer. Het lied wordt 
nog met grote toewijding gezongen bij begrafenissen en herdenkingsdiensten. 
Maar het is door de Nederlandse mon ortanen meegenomen naar hun 
opleidingshuizen in Indonesië( Malang). Het staat zelfs op een CD met 
mon ortaanse liederen mét orkest. De Indonesiërs hebben alleen moeite met 
het Franse “eu”, zoals in lieu en Dieu. Dat klinkt dan als “ljoe”en “Djoe”.  

Daar het Animés de l’amour zo’n belangrijke rol hee  gespeeld bij 
mon ortaanse feesten en tot Mon ortlied werd, leek het me de moeite waard 
er eens iets meer van te weten en naar de herkomst ervan op zoek te gaan. 

Pater Clemens, Henri G. is geboren in Maastricht  26.02.187, 

ingetreden 1898 te Pontchateau (Fr.) alwaar hij geprofest werd op 20 aug.1899. 

Priesterwijding in Oirschot 17.06. 1905. Studies: filosofie 1899-1901 El Biar, 

(Algerije). Theologie 1901-1903  te  Schimmert en van 1903 tot 1905 in Oirschot.

IN DIENST VAN DE CONGREGATIE: 1905- 1908 te st.Laurent secr. van de generaal; 

1908-1910 leraar te Oirschot; 1910-1914 d’Hoppe ,Pastoor; 1914-1915 Oirschot, leraar;

1915-1918 Schimmert, leraar;1928-1914 Schimmert, 

Overste; 1924-1925 Meerssen, Overste; 1925-1928 Hoensbroek, volksmissionaris.

Overleden te Hoensbroek 22- 01-1928 en begraven te Schimmert.

Hij was er dus in 1916. Ik weet dat bij de heiligverklaring het lied Paladijn der Lieve Vrouw 

uit kwam. Ben benieuwd hoe ver je komt met je zoektocht.

 

 

Gijs van den Berg 



 



 

 


