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Toelichting
U bent vanavond getuige van een concertante uitvoering van een misviering van het
feest van Martinus’ Translatie. Dit feest, dat in de Middeleeuwen op verschillende
plaatsen in Europa gevierd werd, kent zijn oorsprong in de stad Tours. Het viel op 4
juli, de wijdingsdag van de basiliek die bisschop Perpetuus in 470 bouwde boven het
graf van Martinus, ter vervanging van de tot dan toe bestaande houten kapel. Samen
met de wijding van deze kerk werd ook de translatie (overbrenging) van het lichaam
van Martinus naar een nieuwe plaats achter het hoogaltaar van de kerk, gevierd.
Volgens Perpetuus vond dit alles bovendien plaats op de verjaardag van de
bisschopswijding van Martinus zelf, zodat de dag van 4 juli eigenlijk drie feesten
kende.
Verhalen en gedachtenissen van heiligen hebben altijd meerdere lagen. Zo moet men
de translatie van Martinus’ relieken door bisschop Perpetuus zien als een actualisatie
van de eerdere, oorspronkelijke translatie van Martinus’ lichaam, onmiddellijk na zijn
dood op 8 november 397. Martinus stierf namelijk in het dorp Candes, buiten Tours,
waar hij op bemiddelingstocht was. Zijn latere biograaf Gregorius van Tours, zelf ook
bisschop van die stad, beschrijft hoe het lichaam van Martinus door de inwoners van
Tours werd toegeëigend en in een boot naar Tours werd overgebracht om daar te
kunnen worden begraven te midden van zijn broeders in het klooster van
Marmoutiers, even buiten de stad, waar Martinus bij voorkeur als monnik verbleef.
Deze begrafenis vond uiteindelijk plaats op 11 november 397, de dag die nog altijd
wordt gevierd als ‘Sint Maarten’.
Het feest van 4 juli, Saint Martin d’été (Sint Maarten in de zomer), werd echter in
Tours al snel belangrijker dan het feest in november. Dat had alles te maken met een
direct na de dood van Martinus begonnen campagne, die wij tegenwoordig
citymarketing zouden noemen, door zijn opvolgers als bisschoppen van Tours. Zij
wilden Martinus’ naam verbinden aan Tours en zo van die stad een belangrijke
pelgrimsplaats maken. Ze hadden er dus alle belang bij om Martinus nadrukkelijk als
bisschop en patroonheilige van Tours neer te zetten, ook al had hij die functie,
volgens zijn eerste biograaf Sulpicius Severus, zelf nooit gewild.
Tours werd inderdaad een cultusplaats van immens belang, getuige zijn latere
biograaf Gregorius van Tours. Rond het graf van Martinus gebeurden nog altijd
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indrukwekkende wonderen. Van heinde en verre stroomden de pelgrims toe en het
klooster van Martinus, dat rond het jaar 1000 binnen de stadsmuren van Tours
terecht kwam, was één van de belangrijkste scholen van de Middeleeuwen.
e

Het was in dat klooster, al in de 9 eeuw, dat de latere bisschop Radboud van Utrecht
(d. 917) verbleef. Deze Radboud leerde daar het feest van de Translatie van Martinus
kennen. De belangwekkende wetenschapper, dichter en componist introduceerde dit
feest, na zijn bisschopsbenoeming, in Utrecht, vanuit eenzelfde politiek om Martinus’
naam te versterken als schutspatroon, nu niet meer alleen van Tours, maar van een
universele betekenis. Hem was een verhaal ter ore gekomen dat de stad Tours, door
de Noormannen belegerd, zou zijn ontkomen aan een verwoesting, doordat de
inwoners van Tours de relieken van Martinus op de stadspoort hadden uitgestald.
De Noormannen raakten in paniek en konden zo worden verslagen. Dit verhaal
schreef hij als troost en bemoediging op in het Libellus de miraculo Sancti Martini,
dat in het Utrechtse kapittel op 4 juli werd voorgelezen. Dat kapittel herkende
zichzelf in het verhaal, want in de tijd dat Radboud bisschop van Utrecht was, was de
stad Utrecht zelf door de Noormannen verwoest en zetelde het kapittel ‘in
ballingschap’ in het relatief veilige Deventer.
Er is weinig bekend over de misviering van de Translatie in Utrecht. Een compleet
officie van de hand van Radboud is in zijn geheel overgeleverd, maar over het
misformulier is vrijwel niets bekend, behoudens de sequens ‘Ave Summa Praesulum
eia’ die in de mis werd gezongen en eveneens van de hand van Radboud is. Radboud
zelf gaf ook geen instructies tot een plechtige viering van de mis en over veel andere
bronnen beschikken we niet, omdat de meeste misboeken tijdens de Reformatie zijn
vernietigd. Wél weten we uit Tours en vele andere steden hoe de misviering van het
feest van Martinus’ Translatie er moet hebben uitgezien. Op basis van die gegevens,
gecombineerd met wat door Radboud voor het Utrechtse kapittel was gemaakt, is dit
programma samengesteld.
Voor een uitgebreide verantwoording van de keuzes die gemaakt zijn in dit
programma, verwijs ik u graag naar mijn website, www.cwvanvliet.nl, waar het
bijbehorende onderzoeksverslag van dit programma is te raadplegen. Daar leest u
meer over de historische achtergronden, de gebruikte bronnen, de gemaakte keuzes
en over alle werken die in dit programma ten gehore worden gebracht. Hier vestig ik
graag nog de aandacht op het slotwerk van dit concert, dat op de inleverdatum van

4

het onderzoeksverslag nog niet gereed was. Om te tonen dat de belangstelling voor
Martinus nog altijd levend is en omdat ook de koor- en kerkmuziek zich nog altijd
ontwikkelt en vernieuwt, heb ik voor deze gelegenheid een compositie-opdracht
kunnen geven aan Jef Vloemans. Hij heeft speciaal voor dit concert een toonzetting
gemaakt van één van de Martinushymnen, die in Utrecht veelvuldig werden
gezongen, en waarvan de tekst van abt Odo van Cluny is: Rex Christe, Martini decus.
Ook uzelf als publiek zal bij de uitvoering van deze hymne worden ingeschakeld. Mijn
speciale dank, aan hem verschuldigd, druk ik graag bij deze nog eens uit.

Programma
UIT HET OFFICIE
INVITATORIUM

Confessorum regem adoremus
antifoon
verzen

t/m Radboud van Utrecht (d. 917)
t Psalm 95, 1-4

Confessorum regem adoremus,
qui celestis regni meritum
et gloria contulit sancto suo Martino.

Laten wij de koning der belijders aanbidden,
die de verdiensten en de glorie van het
hemelse rijk heeft geschonken aan de
heilige Martinus.

Venite exultemus Domino,
jubilemus Deo salutari nostro.
Preoccupemus faciem eius in confessione
et in psalmus jubilemus ei.

Komt, laat ons juichen voor de ENE,
laat ons schallen voor de Rots van ons heil!
Laat ons zijn aanschijn tegemoet gaan met
dank, met muziekstukken schallen voor
hem!

Confessorum regem…

Laten wij…

Quoniam Dominus Dei magnus,
et Rex magnus super omnes deos :
Quoniam non repellet Dominus
plebem suam :
quia in manu eius sunt omnes fines terre :
et altitudines montium ipse conspicit.

Want een Godheid groot is de ENE,
een koning groter dan alle goden;
want de ENE wijst zijn volk niet af,
in wiens handen zijn de diepten der aarde:
wien behoren de blokken der bergen.

Confessorum regem…

Laten wij…
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SEQUENTIA

Ave summa praesulum eia
t Radboud van Utrecht | m Beatus vir, qui timet maior

Ave summa praesulum eia.

Wees gegroet, waarachtige bisschop!

O Christi gemma,
meritis inclina,
virtute lucida;

O sieraad van Christus,
voor wiens verdiensten wij ons buigen,
hoe stralend is uw moed;

Nos audi, tua festa
colentes annua,
mundo celebria.

Hoor ons, die jaarlijks
uw feesten eerbiedigen,
die over de hele aarde bekend zijn.

Alme pater,
vox nostra te canit
laude sonare.

O vader die voor ons zorgt,
onze stem zingt u
klinkende lofzangen toe!

Tu pro nobis,
spes nostra, Martine,
Deo supplica.

U, bent, Martinus,
onze hoop,
die voor ons pleit bij God.

Te Asia, notum in Europa,
laudat omnis et Africa,
gemma caeli fulgidissima;

In Azië en Afrika prijzen ze u,
die beroemd zijt in Europa,
o allerschitterendste sieraad van de hemel;

Te Gallia, te patrem Francia,
tua supplex ac Fresia,
colit te fide catholica.

in Gallië en in uw eigen Frankrijk,
ja zelfs in Friesland vallen ze voor uw
voeten: alle gelovigen eerbiedigen u!

Caecis das viam,
mutis qui loquelam;
tu nos adiuva.

Gij die blinden het gezicht gaf,
de stommen weer een stem;
kom ook ons te hulp.

Mundans immunda
qui fugas demonia;
nos hinc libera.

Reiniger van onreinen,
voor wie de demonen op de vlucht slaan;
bevrijd ook ons.

Qui suscitator trium
mortuorum fueras,
laxa nostrae mortis vincula.

Gij die drie doden
hebt opgewekt,
maak ook van onze dood de banden los.
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Qui infirma iam curasti
corporum plurima,
sana nostrae mentis vulnera.

En Gij die al zovele zwakke lichamen
hebt genezen,
genees ook de wonden van onze geest.

Qui Christum tua
chlamyde partita tectum
videras nocte secunda,

Gij die, na Hem bekleed te hebben
met een deel van uw mantel,
de volgende nacht Christus hebt gezien,

Fac prece tua
criminum ut solvat
nobis debita Christi gratia.

geef dat door uw gebed
de straf voor onze zonden wijkt
voor de genade van Christus.

Laus tua Christus erat,
quem tota mente semper colebas,
hunc pro nobis implora,

Uw eer was in Christus,
die u met heel uw geest eerbiedigde,
roep Hem dan nu voor ons aan,

Quo lapsis remedia tribuat
praestans culpis veniam;
hoc precibus impetra.

dat Hij ons genezing schenkt van onze
overtredingen, vergeving van onze schuld.
O, mocht u dat al biddend gedaan krijgen!

Lux super te effulsit angelica,
dum libas mystica;
nos per te protegat Christi dextera.

Van u straalt het licht van de engelen af,
gij hebt al iets van hun geheim,
door u beschermt ons de rechterhand van
Christus.

Mortis metam qui tuis praedixeras
nil mortem trepidans,
a morte animae tu nos libera.

Gij die het moment van uw dood hebt
voorzegd en voor de dood geen angst meer
had, bevrijd ons van de geestelijke dood.

Traiecti te chorus flagitat, o Martine,
praesulem cum clero Deo commenda,

Het koor van Utrecht vraagt u dringend, o
Martinus: beveel onze bisschop en de clerus
aan bij God,

Per tua nos ut suffragia mereamur
perfrui iam tecum luce superna.

opdat het ons door uw voorspraak toevalt
dat wij ons nu al mogen verheugen in het
licht van boven.
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PSALMUS

Jubilate Deo
antifoon
psalm

t / m Radboud van Utrecht
t Psalm 100 | m Hans Leo Haßler (1564-1612),
uit Cantiones Sacrae 1591

Antiphona
Dixerunt Turonici ad beatum Martinum:
“Quare tam graviter obdormisti?
Ostende, quaesumus, pietatem:
succure, fer opem miseris.”

De inwoners van Tours zeiden tegen de
gezegende Martinus: “Waarom ben je al zo
diep ingeslapen? Toon ons, zo vragen wij,
uw medelijden: help ons, en doe een werk
van barmhartigheid.”

Prima Pars
Jubilate Deo, omnis terra ;
servite Domino in lætitia.
Introite in conspectu ejus in exsultatione.
Scitote quoniam Dominus ipse est Deus ;
Ipse fecit nos, et non ipsi nos.

Schalt het uit voor de ENE, heel de aarde,
dient de ENE met vreugde,
komt voor zijn aanschijn met gejubel!
Weet: de ENE, hij is God,
hij heeft ons gemaakt en niet wij onszelf.

Secunda Pars
Nos autem populus ejus, et oves pascuæ ejus. Zijn gemeente zijn wij, de kudde die hij
weidt!
Introite portas ejus in confessione ;
Komt in zijn poorten met een danklied,
atria ejus in hymnis :
in zijn voorhoven met een psalm,
confitemini illi.
brengt dank aan hem,
Laudate nomen ejus,
zegent zijn naam!
quoniam suavis est Dominus,
Want goed is de ENE,
in æternum misericordia ejus
voor eeuwig zijn vriendschap, et usque in generationem
van geslacht tot geslacht
et generationem veritas ejus.
is daar zijn trouw!
Antiphona repetitur
Dixerunt Turonici…

De inwoners van Tours zeiden…

8

HYMNUS PER ORGANO

Iste confessor
m Jean Titelouze (1563-1633)

Iste Confessor Domini colentes
Quem pie laudant populi per orbem :
Hac die laetus meruit beatas
Scandere sedes.

Dit is een belijder van de Heer, die nu
over de hele wereld eerbiedig geprezen
wordt en die op deze dag waardig was
de hoogste hemelen te betreden.

UIT DE MIS
INTROITUS

Statuit ei
antifoon
vers

t naar Sirach 45 | m Gregoriaans
t Psalm 132, 1 | m Gregoriaans

Statuit ei Dominus
testamentum pacis,
et principem fecit eum:
ut sit illi sacerdotii dignitas in aeternum.

De Heer sloot met hem een verbond
van vrede,
en maakte hem tot het hoofd:
opdat hem de waardigheid van priesters
zou worden gegeven in eeuwigheid.

Memento Domine, David:
et omnis mansuetudinus ejus.

ENE, blijf aan David indachtig
alle verdrukkingen door hem ondergaan.

Statuit ei Dominus…

De Heer sloot met Hem…

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige
Geest.

Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

Zoals het was in het begin en nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Statuit ei Dominus...

De Heer sloot met Hem…
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KYRIE

Missa in honorem Sancti Martini
m Paul Steegmans (b. 1957)

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

GLORIA

Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Missa Brevis | Missa Sancti Martini
m Vytautas Miškinis (b. 1954)

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Ere zij God in den hoge
en vrede op aarde voor mensen
van zijn welbehagen.

Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi
propter magnum gloriam tuam.

Wij loven U,
wij zegenen U,
wij vereren U,
wij verheerlijken u,
wij danken U
voor uw grote heerlijkheid.

Gloria in excelsis Deo.

Ere zij God in den hoge!

ORATIO

uit Sacramentaire de Saint-Martin de Tours (11e eeuw)

Dominus vobiscum.
Et cum spiritum tuum.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Oremus:
Omnipotens sempiterne Deus,
qui in hac festivitate anniversaria
beatum Martinum apostolicum virum
innumeris virtutibus declaratum
summum pontificem et magnum patronum
populo tuo ordinare voluisti:
concede propitius
ut apud misericordiam paternae pietatis tuae

Laten wij bidden:
Almachtige en eeuwige God,
die op deze jaarlijkse feestdag
de heilige en apostolische man Martinus,
aan wie talloze wonderen worden
toegedicht, tot priester en grote
beschermheilige van uw volk hebt willen
wijden, verleen ons gunstig
dat wij door de genade van uw vaderlijke
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meritis eius et intercessionibus adiuvemur.
Per Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti, Deus,
Per omnia saecula saeculorum.
Amen.

LECTIO PRIMA

genegenheid, door zijn verdienste en zijn
voorspraak, worden bijgestaan.
Door onze Heer Jezus Christus,
uw Zoon, die met U leeft en regeert
in de eenheid met uw heilige Geest, God,
door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

uit Gregorius van Tours (538-594), Liber Historia Francorum I, cap. 48

Arcadi vero et Honori secundo imperii anno sanctus Martinus Turonorum episcopus,
plenus virtutibus et sanctitate, praebens infirmis multa beneficia, octuaginsimo et primo
aetatis suae anno, episcopatum autem vicissimo sexto, apud Condatinsem diocisis suae
vicum excedens a saeculo, filiciter migravit ad Christum. (…) Nam cum primitus sanctus
Dei apud Condatinsem, ut dixemus, vicum aegrotare coepisset, Pectavi populi ad eius
transitum sicut Toronici convenerunt. Quo migrante, grandis altercatio in utrumque
surrexit populum. Dicebant enim Pectavi: 'Noster est monachus, nobis abba extetit, nos
requiremus commendatum. Sufficiat vobis, quod, dum esset in mundo episcopus, usi
fuistis eius conloquium, participastis convivio, firmati fuistis benedictionebus, insuper et
virtutibus iocundati. Sufficiant ergo vobis ista omnia, nobis liciat auferre vel cadaver
exanimum' . Ad haec Toronici respondebant: 'Si virtutum nobis facta sufficere dicitis,
scitote, quia vobiscum positus amplius est quam hic operatus. Nam, ut praetermittamus
plurimum, vobis suscitavit duos mortuos, nobis unum; et, ut ipse saepe dicebat, maior ei
virtus ante episcopatum fuit, quam post episcopatum. Ergo necesse est, ut, quod nobiscum
non inplevit vivens, expleat vel defunctus.’ (…) His ergo litigantibus, sol ruente nox
clauditur, corpusque in medio positum, firmatis serra usteis, ab utroque populo
costoditur, futurum ut mane facto a Pectavensibus per violentiam aufereretur. Sed Deus
omnipotens noluit urbem Toronicam a proprio frustrari patrono. Denique nocte media
omnes Pectava somno falanga conpraemitur, nec ullus superfuit, qui ex hac multitudine
vigilaret. Igitur ubi Toronici eos conspiciunt obdormisse, adpraehensam sanctissimi
corporis glebam, alii per fenestram eiciunt, alii a foris suscipiunt, positumque in navi, cum
omni populo per Vingennam fluvium discendunt, ingressique Legeris alveum, ad urbem
Toronicam cum magnis laudibus psallentioque dirigunt copioso. De quorum vocibus
Pectavi expergefacti, nihil de thesauro quem costodiebant habentes, cum magna
confusione ad propria sunt reversi. (...) A passione ergo Domini usque transitum sancti
Martini anni 412 conpotantur.
In het tweede jaar van de regering van Arcadius en Honorius, verliet Martinus,
bisschop van Tours, het leven in Candes, een dorp in zijn diocees, en ging vreugdevol
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op naar Christus in het 81e jaar van zijn leven en het 26e jaar van zijn episcopaat.
Zo gauw de heilige van God ziek werd in het dorp Candes, zoals we al vertelden,
kwamen de inwoners van Poitiers om aanwezig te zijn bij zijn dood, evenals de
inwoners van Tours. En toen hij stierf, ontstond een hevige discussie tussen de twee
groepen. De inwoners van Poitiers zeiden: “Als monnik is hij van ons, als abt hoorde
hij bij ons; wij vragen dat hij aan ons gegeven wordt. Laat het voor jullie genoeg
zijn dat, toen hij op aarde als bisschop bij jullie was, hij met jullie praatte, met jullie
at, jullie sterkte met zijn zegen en opbeurde met zijn wonderen. Laat dat alles
genoeg voor jullie zijn. Sta ons toe zijn dode lichaam weg te dragen.” De inwoners
van Tours antwoordden hierop: “Als jullie zeggen dat de werking van zijn
wonderen genoeg voor ons is, laat ons jullie dan zeggen dat toen hij onder jullie
leefde hij meer wonderen deed dan voor ons; en, zoals hij zelf vaak heeft gezegd, er
meer kracht in hem was voor hij bisschop werd dan daarna. En daarom is het
noodzakelijk dat hij na zijn dood voor ons voltooit wat hij tijdens zijn leven niet kon
afmaken.” Terwijl ze zo discussieerden zonk de zon en viel de nacht in. Het lichaam
werd in het midden geplaatst, de deuren werden gesloten en het lichaam werd
bewaakt door beide groepen. Tegen de ochtend echter dreigde het met geweld te
worden weggenomen door de inwoners van Poitiers. Maar de almachtige God wilde
niet dat de stad Tours beroofd zou worden van haar beschermer. Uiteindelijk werd
te middernacht de hele groep uit Poitiers overmand door slaap en niemand van
deze menigte bleef buiten om de wacht te houden. Toen de inwoners van Tours
zagen dat ze in slaap waren gevallen, namen ze het heilige lichaam en enkelen
lieten het uit het raam zakken en anderen vingen het buiten op en plaatsten het in
een boot waarmee ze, met al hun mensen, de Vienne afvoeren en vervolgens de
Loire opvoeren om koers te zetten naar de stad Tours, onder luid gejuich en
psalmgezang. De inwoners van Poitiers werden gewekt door hun stemmen, en
omdat ze geen schat meer hadden om te bewaken keerden ze terug naar hun
woonplaats in grote verwarring. Van het lijden van de Heer tot aan de translatie
van Martinus zijn het 412 jaren.
Tu autem Domine,
miserere nobis.

GRADUALE

Maar Gij, Heer,
ontferm U over ons!

Ecce sacerdos magnus
t uit Sirach 44 | m Tomás Luis de Victoria (1549-1611)

Ecce sacerdos magnus,
qui in diebus suis placuit Deo,
et inventus est iustus.

Zie: een groot priester,
die in zijn dagen God behaagde,
en rechtvaardig is bevonden.
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De inwoners van Tours stelen het lichaam van Martinus en varen het over de Loire
Paneel 36 uit het raam over Martinus in de kathedraal van Chartres

LECTIO SECUNDA

uit Radboud van Utrecht, Libellus de Miraculo Sancti Martini, cap. 5 en 6

Cum igitur iam per sexaginta aut amplius memorata Danorum classis nunc Ligeris, nunc
Sequanae, nunc utriusque fluminis navigio ripas oplesset, tandem nostris diebus, quanti
beatissimus Martinus apud deum meriti esset, expert est. Nam dum quadam vice,
vastitatis inter duos fluvios illos agris, ultra non repperirent, quod in vicinis locis diripere
possent, collectis simul armorum copiis, quaeque procul posita praedaturi, primo in partes
Turonicas iter dirigentes, Omnia quae in suburbia civitatis invenire potuerunt, facta prius
miserabili hominum cade, demoliti sunt. Porro autem Turonici haec audientes, trepidare,
concurrere, quisque alteri adventum hostium nuntiare coeperunt. (…) Paucis itaque
armatis, qui tamen promptis animis morti se opposuerant, per propugnacula
repugnantibus, clerici, qui inibi aderant, iuncto sibi totius debilitates agmine, rapido cursu
ad ecclesiam convolantes, sepulchrum defensoris sui undique circumsteterunt pavore
nimio simul et dolore perculsi, ubi tum inter gementes seses, inter plorantes pueros, inter
lamentantes feminas sic conclamabant: “Sancte dei Martine, quare iam graviter
obdormisti? Cur ad pressuram nostrum tibi evigilare non placet? En tradendi sumus
paganis, en captive abducendi, si qui stamen gladiorum ictus evaserit. Et tu haec omnia te
nosse dissimulas. Ostende, quaesumus, pietatem, succurre, fer opem miseris et, qui multa
quondam pro alienis signa fecisti, saltem unum fac modo pro tuis, ut liberes nos; alioquin
et nos peribimus, et civitas tua redigetur in solitudinem.
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His ita felbiliter conclamatis, raptam protinus ex sepulchre cistellam, in qua sacratissimae
Martini reliquiae servabantur, cum luctu et lacrimis ipsos, ut credo, angelos ad
compassionem flectentibus portae Urbis iam multo hostium turbine quassatae intulerunt.
Tum vero oppidani palmas quidem ad sidera, mentes autem ad divinam clementiam
subrigentes, qui Paulo ante metu propingquae, ut putabant, mortis exterriti fuerant, mox
praesentia tantae opitulationis animati, simul et corporis vires et animi audaciam
resumpserunt. Danis e contrario stupor vehemens incussus est, post stuporem intoleabilis
formido, post formidinem, ut plerique asserunt, alienation mentis obressit. (…) Igitur
oppdiani Christum sibi per Martini preces propitium sentientes, eruption facta, persecute
sunt inimicos, quorum passim per agros palantes et per lucos male latinantes fere ad
nongentos interfecerunt, detractisque manubiis velociter in urbem regressi sunt, magna
voce laudantes et glorificantes dei misericordiam, qui eis inopinatam victoriae dederat
palmam. Porro corpus beati Martini confestim restituerunt in locum suum, summas etiam
ipsi gratias agentes, quod eos sua praestantissima intervention satis sollemniter adiuverat.
Toen al zestig jaren lang of nog langer de bekende schepen van de Denen de
wateren van nu eens de Loire, dan weer de Seine, dan weer allebei afgevaren
waren, ervoeren wij eindelijk in onze dagen hoeveel verdienste de heilige Martinus
bij God bezit. Want toen eenmaal, nadat ze de tussen de beide rivieren gelegen
akkers hadden verwoest, niets meer te ontdekken was wat ze in de nabije omgeving
nog konden plunderen, grepen ze de wapens om de iets verder gelegen gebieden te
kunnen beroven. En omdat ze eerst de weg naar Tour namen, verwoestten ze alles
wat ze in de nabijheid van die stad tegenkwamen, nadat ze eerst een erbarmelijk
bloedbad hadden aangericht. Toen de inwoners van Tours dat vernamen, begonnen
ze te beven van angst, ze liepen op elkaar toe en berichtten elkaar over de
aankomst van de vijand. (…) Omdat er onder hen maar weinig bewapenden waren,
die, ondanks hun bange harten weerstand biedend, de voorste verdediging ter hand
konden nemen, kwamen de geestelijken bijeen, die zich in de stad ophielden met de
gehele schare aan weerlozen, en liepen met rasse schreden naar de kerk. Ze stonden
rondom het graf van hun verdediger, terneergeslagen door grote angst en verdriet
tegelijk. De ouderen zuchtten, de jongeren weenden, de vrouwen weeklaagden en
allen samen riepen ze: “Heilige God, Martinus, waarom ben je al zo diep ingeslapen?
Zou je, omwille van onze verdrukkingen, niet willen ontwaken? Wij zullen aan de
heidenen worden overgeleverd, we zullen als gevangenen worden weggevoerd, als
er al iemand aan de steken van hun zwaarden zou ontkomen. En jij doet alsof je van
dat alles niets weet? Daal af, vragen wij, kom ons te hulp, toon ons uw erbarmen en
jij die eens zoveel wonderen voor vreemden hebt gedaan, doe nu één ding voor de
uwen, en bevrijd ons; anders zullen wij ten onder gaan, en zal uw stad in
eenzaamheid overblijven.”
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Zo weenden en klaagden zij. Dan haalden zij de kist uit het graf, waarin de heilige
relikwieën van Martinus werden bewaard, en stelden het, onder geklaag en
tranengeschrei – dat zelfs, zo meen ik, bij de engelen medelijden moet hebben
opgeroepen – ten toon op de stadspoort, die al door een grote krijgsstorm dreigde
te bezwijken. Vervolgens hieven de inwoners van de stad hun handen omhoog. Hun
geest stelden zij echter op de goddelijke mildheid in, en spoedig bezield door de
aanwezigheid van zo’n grote hulp, herwonnen zij, die kort daarvoor uit angst voor
de, naar zij meenden, nabije dood nog hevig waren geschrokken, hun
lichaamskracht en vertrouwen terug. De Denen echter werden door hevig kreunen
overvallen en na het kreunen door een onverdraaglijke angst en na de angst, zoals
de meesten zeggen, door waanzin. (…) Zo begrepen de inwoners van de stad dat
Christus, op voorspraak van Martinus, hun redding was en deden een uitval,
vervolgden de vijanden – van wie zij er bijna 900 doden, voornamelijk zij die over
de velden en lichte bossen verstrooid waren, – namen hun krijgsbuit terug en
gingen weer de stad in, waar ze met luider stem de Barmhartigheid Gods roemden
en loofden, die hen de onverwachte overwinningspalm had verschaft. Daarna
brachten ze het lichaam van de heilige Martinus weer op zijn plaats terug, waarbij
ze ook jegens hem zelf de grootste dank uitspraken, omdat hij hen door zijn
ongeziene ingrijpen zo voortreffelijk had geholpen.
Tu autem Domine,
miserere nobis.

ALLELUJA

Maar Gij, Heer,
ontferm U over ons!

Beatus vir, Sanctus Martinus
t uit Missale Romanum | m Paweł Łukaszewski (b. 1968)

Alleluja, alleluja, alleluja.
Beatus vir, Sanctus Martinus,
Urbis Turonis Episcopus,
Requievit quem susceperunt Angeli,
Atque Archangeli,
Quem susceperunt Throni,
Quem susceperunt Dominationes et Virtutes.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.
Gezegend is de heilige man Martinus,
bisschop van de stad Tours,
Hij rust nu, nadat de engelen hem
ontvangen hebben: de aartsengelen,
de tronen,
de heerschappijen en krachten.
Alleluja, alleluja, alleluja.

15

LECTIO TERTIA
Dominus vobiscum.
Et cum spiritum tuum.
Lectio sancti Evangelii
secundum Mattheaeum.
Gloria tibi, Domine.

uit Evangelium secundum Matthaeum 25, 1-8

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Mattheaus.
Eer aan u, o Heer.

Tunc simile erit regnum cælorum decem virginibus : quæ accipientes lampades suas
exierunt obviam sponso et sponsæ. Quinque autem ex eis erant fatuæ, et quinque
prudentes : sed quinque fatuæ, acceptis lampadibus, non sumpserunt oleum secum :
prudentes vero acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus. Moram autem faciente
sponso, dormitaverunt omnes et dormierunt. Media autem nocte clamor factus est : Ecce
sponsus venit, exite obviam ei. Tunc surrexerunt omnes virgines illæ, et ornaverunt
lampades suas. Fatuæ autem sapientibus dixerunt : Date nobis de oleo vestro, quia
lampades nostræ extinguuntur. Responderunt prudentes, dicentes : Ne forte non sufficiat
nobis, et vobis, ite potius ad vendentes, et emite vobis. Dum autem irent emere, venit
sponsus : et quæ paratæ erant, intraverunt cum eo ad nuptias, et clausa est janua.
Novissime vero veniunt et reliquæ virgines, dicentes : Domine, domine, aperi nobis. 16
tille respondens, ait : Amen dico vobis, nescio vos. Vigilate itaque, quia nescitis diem,
neque horam.
Dan zal het koninkrijk der hemelen te vergelijken zijn met tien maagden die hun
eigen fakkels meenemen en eropuit trekken, de bruidegom tegemoet; vijf van hen
zijn dwaas en vijf verstandig; want als die dwaas zijn de fakkels meenemen, nemen
ze géén olie met zich mee; die verstandig zijn hebben bij haar eigen fakkels olie in
de kruikjes meegenomen; als de bruidegom uitblijft worden ze allemaal sluimerig
en slapen in; midden in de nacht klinkt er een kreet: ziedaar de bruidegom,- trekt
uit, hem tegemoet! Dan ontwaken al die maagden en brengen haar eigen fakkels in
orde; die dwaas zijn zeggen tot die verstandig zijn: geven jullie ons van jullie olie,
want onze fakkels doven uit! Maar die verstandig zijn antwoorden en zeggen: nee,
dan is er voor ons én jullie niet genoeg!- gaat liever naar de verkopers en koopt in
voor jezelf! Als zij weggaan om te kopen komt de bruidegom aan en die gereed
staan gaan met hem naar binnen tot de bruiloft; de poortdeur wordt gesloten.
Làter komen ook de overige maagden aan en zeggen: heer en meester!, doe voor
ons open! Maar zijn antwoord is dat hij zegt: het is zeker, zeg ik jullie: ik weet niet
wie jullie zijn! Blijft dus wakker, want ge weet de dag niet, noch het uur!
Verbum Domini.
Laus tibi, Christe.

Woord van de Heer.
Lof zij u, Christus.
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OFFERTORIUM

Mort de Saint Martin
t Martinus igitur, uit de brieven van Sulpicius Severus (363-ca. 425) |
m Juhani Komulainen (b. 1953)

Martin convoqua ses disciples
et leur dit qu’il allait mourir.
Depuis plusieurs jours il était en proie
à une fièvre violente.

Martinus riep zijn leerlingen bijeen
en vertelde hen dat hij zou gaan sterven.
Sinds enkele dagen was hij ten prooi
gevallen aan een venijnige koorts.

Il passait les nuits en prière,
forçant son corps épuisé
á server son âme.

Hij bracht de nachten door in gebed,
zijn lichaam dwingend
om zijn ziel te dienen.

Il vit le diable auprès de lui:
“Qu’attendu, bête cruelle!
Rien en moi ne t’appartient, maudit!
C’est le sein d’Abraham
qui va me recevoir.”

Hij zag de duivel vlakbij hem:
“Wat sta je daar te wachten, gemeen beest!
Niets van mij behoort jou toe, slechterik!
Het is de schoot van Abraham
die mij zal ontvangen.”

En disant ces mots,
il rendit l’esprit.

Deze woorden zeggend,
gaf hij de geest.

Une multitude incroyable
suivit ses funerailles,
ô combine grand était le deuil de tous!
Que de larmes versèrent les moines éplorés,
qui, au nombre de deux mille,
tant ils s’étaient multiplies,
servaient le Seigneur
à l’exemple de leur maître.
Eux, la gloire special de Martin!

Een ongelofelijke menigte
volgde zijn begrafenisstoet,
o, hoog groot was aller verdriet!
Tranen stroomden van de huilende
monniken, die, met een duizendtal
- als het er niet nog méér waren -,
de Heer dienden
naar het voorbeeld van hun meester.
Zij, bij uitstek de glorie van Martinus!

Martin est honoré
par le chant des hymnes divins!
Martin est reçu, rayonnant,
dans le sein d’Abraham!
Martin, pauvre ici-bas,
est entré riche au ciel!
C’est de là qu’il nous protège.

Martinus wordt geëerd
met het gezang van goddelijke liederen!
Martinus wordt stralend ontvangen
in de schoot van Abraham!
Martinus, een arme hier beneden,
is rijk de hemel ingegaan!
Het is daarvandaan dat hij ons beschermt.
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Martinus’ lichaam wordt naar Tours gedragen
Paneel 37 uit het raam over Martinus in de kathedraal van Chartres

SANCTUS EN BENEDICTUS

Missa Brevis | Missa Sancti Martini
m Vytautas Miškinis

Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
Gloria tua.
Hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis!

AGNUS DEI

Heilig, heilig, heilig
de Heer, God van de hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge!
Gezegend die daar komt in de naam van de
Heer.
Hosanna in den hoge!

Missa in honorem Sancti Martini
m Paul Steegmans

Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.

Lam van God,
Gij die wegdraagt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
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Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Misere nobis.

Lam van God,
Gij die wegdraagt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem.

Lam van God,
Gij die wegdraagt de zonden der wereld,
geef ons vrede.

COMMUNIO

Beatus servus
t Matteüs 24, 46-47 | m Gregoriaans

Beatus servus, quem,
cum venerit Dominus,
invenerit vigilantem:
amen dico vobis,
super omnia bona sua
constituet eum.

Zalig de dienaar,
welke de Heer bij zijn komst,
wakend zal vinden.
Zeker is het, zeg ik u,
dat hij hem zal aanstellen
over al het goede wat hem behoort.

Justorum animae
t uit Wijsheid 3 | m Charles Villiers Stanford (1852-1924)

Justorum animae in manu Dei sunt,
et non tanget illos tormentum malitiae.
Visi sunt oculis insipientium mori,
illi autem sunt in pace.

POSTCOMMUNIO

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods
hand, en het woeden van de kwaden raakt
hen niet meer.
In de ogen van dwazen zijn ze gestorven,
ze zijn echter in vrede.

Apolytikion of Saint Martin
t Orthodox, Mother Tekla | m John Tavener (b. 1944)

As rule of faith,
and a living ikon
of gentleness;
as a teacher of selfdiscipline,
meeknes’s image to your flock,

Als regel voor het geloof,
en een levend voorbeeld
van zachtmoedigheid,
als leraar in zelfbeheersing,
en beeld van mildheid voor uw kudde,
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you were proclaimed
by your action’s truth:
so it was that you gained by humility,
the things on high,
and gained riches through poverty.
Father and great hierarch Martin,
intercede with Christ our God
to save our souls.

werd u aangeroepen,
met uw daden als getuigen:
zo kwam het dat u door nederigheid
de dingen van boven hebt verkregen,
en rijk bent geworden door armoede.
Vader en grote hierarch Martinus,
bemiddel bij Christus onze God
dat onze ziel wordt gered.

Αλληλουια.
Glory to You O Lord.

Alleluja.
Eer aan U, o Heer.

Martin, son of a noble line,
Soldier of your native land,
With a ragged wretch
you divided your cloak,
And enlisted in the army of Christ.

Martinus, zoon uit een adelijk geslacht,
soldaat van uw geboorteland,
met een haveloze ellendeling
hebt gij uw mantel gedeeld,
en trad u in dienst in het leger van Christus.

Αλληλουια.
Glory to You O Lord.

Alleluja.
Eer aan U, o Heer.

All things earthly you denied,
As fleeting lures of corruption.
But you fed Christ’s hungry sheep,
cleansing their wounds with wine and oil.

Alle aardse dingen hebt Gij u ontzegd:
vluchtige verleidingen van corruptie.
Maar gij hebt Christus’ hongerige schapen
gevoed, hun wonden reinigend met wijn en
olie.

Αλληλουια.
Glory to You O Lord.

Alleluja.
Eer aan U, o Heer.

You suffered; in meekness you loved,
for yourself you took no heed,
And now at peace in the courts of the Just,
Pray for us sinners,
Father of monks.

U leed; in mildheid had u lief,
om uzelf hebt ge niet gegeven,
en nu u in vrede bent in de voorhoven van
de rechtvaardigen, bid voor ons zondaars,
o vader van monniken.

Αλληλουια.

Alleluja.

As rule of faith…

Als regel voor het geloof…
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HYMNUS IN EXITU

Rex Christe Martini decus
t Odo van Cluny (879-942) |m Jef Vloemans (b. 1984)

Dit werk is speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd en beleeft vandaag zijn wereldcreatie.

Rex Christe, Martini decus,
Hic laus tua, tu illius,
Tu nos in hunc te colere,
Quin ipsum in te tribue.

Koning Christus, die Martinus siert,
Hij is jouw lof, jij bent zijn roem,
Geef dat wij hem in jou,
ja hemzelf in jou verheerlijken.

Qui das, per orbis cardines
Quod gemma fulget presulum,
Da, quos premunt culpae graves,
Solvat per ingens meritum.

Jij die maakt dat hij door heel de wereld
als parel onder de bisschoppen straalt,
geef dat hij door zijn grote verdienste
hen verlost wie zonde zwaar terneerdrukt.

Zie hem op aarde arm en klein,
als een rijke de hemel binnengaan.
Hemelse heirscharen ontvangen hem,
tongen, stammen en volkeren juichen hem
toe.
Ut vita fulget transitus
Caelis et arvo splendidus;
Gaudere cunctis pium est,
Cunctis salus sit haec dies.

Stralend als het leven schittert zijn
verscheiden voor hemel en aarde.
Het is goed dat allen zich verheugen,
moge zo deze dag voor allen heilzaam zijn.
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Martine par apostilis,
Festum colentes tu fove,
Qui vivere discipulis
Vis aut mori, nos respice.

Martinus, apostelgelijke,
begenadig ons die je feestdag vieren,
jij die wilde leven met je leerlingen
of sterven, zie naar ons om.

Doe nu aan ons wat je vroeger verricht hebt:
verlicht de bisschoppen van nu,
vermeerder de waardigheid van de kerk,
breek de bedrieglijke machten van de
duivel.
Qui ter chaos evisceras
Mersos reatu suscita
Diviseras ut clamidem,
Nos indue iusticiam.

Jij die tot driemaal toe de dood overmand
hebt, wek hen op die in schuld zijn
ondergedompeld. Omhul ons met
gerechtigheid, zoals je destijds je mantel
deelde.

Ut specialis gloriae
Quondam recorderis tuae,
Monastico nunc ordini
Iam pene lapso subveni.

Kom, gedachtig aan de bijzondere eer
die jou vroeger te beurt is gevallen,
nu de orde van de monniken te hulp,
die al bijna tot niets gereduceerd is.
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Glorie aan de Drievuldigheid,
zoals Martinus haar geloofd en beleden
heeft, en moge hij door zijn goede werken
ook zelf in ons het geloof versterken.
Amen.

Amen.

De begrafenisstoet in Tours verwacht het lichaam van Martinus
Paneel 39 uit het raam over Martinus in de kathedraal van Chartres
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Ensemble Nigrum Pullum
Ensemble Nigrum Pullum werd voor deze gelegenheid samengesteld en genoemd
naar de Latijnse benaming van de plaats van repetitie: Zwammerdam, landgoed
Hooge Burch. De leden zijn afkomstig van het Hooge Burch Vocaal Ensemble,
Gemengde Zangvereniging Vriendschap Berkenwoude, Domcantorij Utrecht, Alphens
Kamerkoor Cantabile, Kamerkoor Sega di Canto uit Krimpen aan den IJssel en het
koor van de Sint Victorparochie en de Oecumenische Cantorij van Waddinxveen.
SOPRANEN

ALTEN

Helen Gaasbeek
Annette Griffioen
Yelena Guryeva
Jolien Jeroense
Beatrijs van der Poel
Marieke de Rijk

Pauline Bruné
Klaartje Degenaar
Anky Jansz
Toke de Jong
Cobi Kromhout
Carla van Steenis

TENOREN

BASSEN

Piet Bongers
Jan Delhaas
Jan-Willem Fortuin
Arnold Quanjer
Arie Versluijs

Eddy Brand
Koos Jaspers
Dries van Leeuwen
Thijs Lopes Cardozo
Bald Tieman
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De Sint Laurentiuskerk
In 1659 tekent de bisschop van Antwerpen, Ambrosius Capello, de stichtingsacte van
de Sint-Laurentiusparochie. Het is de oudste, volwaardige parochie die in Antwerpen
wordt opgericht buiten de Spaanse omwalling. Pas in 1860, met de nieuwe
vestinggordel, kwam dit gebied grotendeels binnen de muren te liggen.
Oorspronkelijk strekte de parochie zich uit over het grondgebied van de huidige
federatie Antwerpen-Zuid, die nu zeven parochies omvat: de Heilige Geest, Sint-Jan
de Doper, Sint-Laurentius, Sint-Michiel & Petrus, Sint-Bernardus, Sint-Catharina en
Christus Koning.
De keuze van Laurentius als patroonheilige heeft te maken met de Spaanse
overheersing en met de aanwezigheid van Spaanse troepen in de nabije citadel van
Antwerpen. Omdat de soldaten vuurwapens gebruiken, hebben zij als
beschermheilige Laurentius die op het vuur geroosterd werd.
De huidige kerk is reeds het vierde kerkgebouw. De eerste twee parochiekerken zijn
gelegen op de plaats die nu Fransenplaats heet; de derde en de vierde kerk
daarentegen op de hoek van de Van Schoonbekestraat-Markgravelei.
De eerste kerk is een bescheiden gebouw met kerkhof. Reeds in 1671 wordt ze
vergroot. Na amper 100 jaar wordt ze afgebroken. Een tweede, grotere, komt in
1777 op dezelfde plaats. In 1814 laat generaal Carnot ze met de grond gelijk maken
om het geschut op de Spaanse wallen vrij spel te geven bij de verdediging van de
stad. Onder het Hollands Bewind ontwerpt de stadsbouwmeester Pierre Bruno
Bourla, in 1824/1825 een nieuwe kerk in neoclassicistische stijl. Deze kerk is perfect
(oost-west) georiënteerd en ze staat diagonaal op het perceel. De pastorie, in
dezelfde stijl, is het enige woonhuis van Bourla dat nog bewaard is. Rond de kerk ligt
een kerkhof waar hijzelf begraven wordt in 1866. In 1892 wordt de kerk van Bourla
verbouwd: de sierlijke voorgevel verdwijnt om plaats te maken voor een nieuwe
voorgevel met twee imposante westtorens. Amper 40 jaar later wordt deze kerk
gesloopt.
In 1933/34 ontwerpt architect Huygh de vierde kerk. Deze staat nu op de rooilijn van
de 2 straten en is bijgevolg georiënteerd naar het zuidoosten. De kerk is een
opmerkelijk monument in neo-byzantijnse stijl met elementen in art deco. Byzantijns
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zijn de centraalbouw met de grote koepel waaronder zich het altaar bevindt en de
talrijke mozaïeken, zowel boven de hoofdingang, als binnen in de kerk. Een
doopkapel met aparte koepel en een losstaande toren, eveneens afgewerkt met
koepeltje, begrenzen het atrium aan de hoofdingang van de kerk. Pas in 1956 brengt
J. Collette het mozaïek van de Goede Herder aan boven de toegangsdeuren.
Het massieve gebouw is opgetrokken in donkerrode baksteen op een onderbouw van
ruw natuursteen. ‘De Kerk is gebouwd op een rots.’ Het stoere geheel wordt lichter
en eleganter door de aanwending van wit hardsteen voor de markering van de gevel
en de toren. Dit lijnenspel refereert naar art deco. Sobere, ranke witte beelden sieren
nog de buitengevel van kerk en toren.
Voor de architect staat het kerkgebouw voor wat de Kerk in werkelijkheid is. Zo staat
het hoofdaltaar in het midden zoals Christus de centrale figuur is in de Kerk. De 4
grote dubbele pijlers dragen majestueuze beelden met als hoofd de allegorische
afbeelding van de vier evangelisten (Rik Sauter). Deze dragen de grote koepel. De 12
kleinere, roodmarmeren pijlers staan voor de 12 apostelen en ondersteunen de
cirkelvormige gaanderij. De grote, ronde kroonluchter telt 72 lampen, die verwijzen
naar de 72 discipelen van Christus. De pelikaan vindt men zowel op steen als in brons
terug als symbool voor Christus’ Liefde.
Architectuur, versieringen en meubilair worden uitdrukkelijk ontworpen op basis van
een rijke symboliek vanuit de pelgrimsbeweging. Architect J. Huygh maakt een
totaalconcept voor het gebouw en de inrichting. Hij doet hiervoor beroep op
verschillende eigentijdse kunstenaars. De binneninrichting verloopt in verschillende
fasen. Architect J. Smolderen volgt Huygh op in 1943. Op het verhoogd priesterkoor
bevindt zich het hoofdaltaar (A. Bressers) met massief marmeren blad, onder een
imposante koperen ciborie (R. Haan); een koperen afsluiting sluit de ambo’s in voor
de lezingen. In de absisruimte bevindt zich het sacramentsaltaar met
sacramentstoren (R. Haan). De 6 biechtstoelen worden in marmer uitgevoerd en in
gedreven, gebronsd koper de deuren (1934-J. Wilmotte). De zijkapellen, ter ere van
O.L.Vrouw en H. Theresia, met mozaïekbekleding in de halfkoepels, staan links en
rechts van de absis (1936-ontwerp G. De Wit, 1941-firma Gaudin). Achteraan in de
kerk vormt een nis met mozaïek de Verrijzeniskapel (1956/57 - J. Collette). De
kruisweg, naar een ontwerp van E. Yoors, wordt eveneens in mozaïek uitgevoerd
(1956 - J. Collette). Brandglasramen brengen nog meer kleur: in de absis 6
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decoratieve glas-in-loodvensters (1949 – Smolderen); 4 herdenkingsglasramen naast
de zijkapellen (1956 – O. Calders); 2 grote glasramen (1956 - Laatste avondmaal, J.
Collette, F. Slijpen en 1965 – Calvarieberg, F. Slijpen) evenals 2 galerijen van elk 10
Heiligen, in noord- en zuidgevel. Bij de omvorming van de doopkapel tot weekkapel
worden aan de westzijde 2 glasramen geplaatst (1975 – J. Huet). Met de viering van
het 350 jarig bestaan van de parochie worden er 2 moderne glasramen ingevuld aan
de zuidzijde. De verbindingsdeur naar de kerk wordt vernieuwd (2009 – Joost Caen).
Het orgel door B. Pels en zonen gebouwd in electro-pneumatische tractuur, wordt
ingespeeld in 1935. Het luistert de vieringen op en wordt regelmatig bespeeld voor
concerten. De drie velden voor hoofdwerk, reciet en positief symboliseren de
Drieëenheid. Het is één van de weinige nog volledig in originele toestand verkerende
orgels uit deze periode.

Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand
Dit kleine, houten beeldje op zijn Spaans
gekleed, is heel oud. Het stond begin 18de eeuw
in een lindeboom bij de kerk op de
Fransenplaats. Het wordt al eeuwen vereerd
door de inwoners van deze wijk.

Dank en verantwoording
De vertalingen van de bijbelteksten in dit programmaboekje zijn van Pieter Oussoren.
De vertaling van de slothymne is, met speciale dank, van Els Rose. De vertaling van
de overige teksten is van mijn eigen hand. De informatie over de kerk is
overgenomen van de website van de kerk: www.st-laurentius-antw.net
Met speciale dank aan Luc Anthonis, docent, Jef Vloemans, organist en componist,
Alfred Derde en het parochiebestuur van Sint Laurentius Antwerpen voor de hartelijk
verleende gastvrijheid.
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