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Inleiding 1: Begijnen en muziek  

 

Toen in 1578 Amsterdam – na een beleg van meerdere jaren – door de geuzen werd 

ingenomen en de stadsraad vervangen door calvinistische bestuurders, betekende dit de 

doodsklap voor de bloeiende middeleeuwse religieuze cultuur van de stad. De kerken werden 

overgenomen door de gereformeerden, kloosters werden gesloten, priesters en monniken 

doken onder of werden per boot uit de stad vervoerd. Nonnen en zusters mochten dan wel 

blijven, maar hun gemeenschappen mochten geen jonge novices meer opnemen, zij stierven 

uit. Katholieke scholen waren verboden, het hele parochiestelsel was verdwenen en er 

mochten zich in het hele land geen bisschoppen meer vestigen. De kerkelijke infrastructuur 

was weggevallen, een grote institutionele organisatie veranderde met een klap in een 

onherkenbare privéorganisatie.  

Maar er was één uitzondering in Amsterdam: het begijnhof. Pogingen om ook die te sluiten, 

riepen veel weerstand op. De huizen waren immers in privébezit van de bewoonsters en hun 

families. Zij konden niet zomaar worden onteigend. Daar kwam bij dat veel begijnen 

afkomstig waren uit vooraanstaande katholieke families, tot aan de leden van de stadraad toe. 

Het begijnhof bleef na 1578 open, als enige katholieke instelling in Amsterdam. Het werd een 

katholieke enclave in een calvinistisch Amsterdam. 

De begijnenkerk echter werd, net als andere katholieke kerken, in 1578 gesloten en in 1607 

aan de Engelse presbyterianen gegeven. Tot vandaag heet de kerk daarom de “Engelse kerk”, 

er vinden daar nog steeds vieringen in het Engels plaats. Volgens de overlevering bleven de 

begijnen stiekem kerk houden in hun oude kerkgebouw, andere bronnen berichten dat ze in de 

sacristie bijeenkwamen. Nadat de Engelse gemeente het gebouw had overgenomen, was het in 

ieder geval niet meer mogelijk daar te kerken, en kwamen de begijnen bijeen in een van hun 

huizen. Bijna 100 jaar lang kerkten de begijnen in de huisjes op het hof. Pas in 1671 kregen ze 

weer een kapel, een zogenoemde schuilkerk. De muur tussen twee naast elkaar liggende 

panden werd over meerdere verdiepingen weggebroken, en er werd een kerk in gebouwd met 

een zijkapel en galerijen: de Begijnhofkapel.  

Elke vorm van katholieke religieuze organisatie was bij plakkaat verboden. Katholieke 

kerkdiensten werden gedoogd mits zij plaatsvonden in particuliere huiskamers. En ook deze 

privékerken, die later uitgroeiden tot schuilkerken, waren vlak na de Reformatie niet veilig. 

Huiskerken waren woonkamers die door rijke particulieren af en toe voor misvieringen ter 

beschikking werden gesteld aan familie en buren. Rond 1630 kwamen schuilkerken op. Ze 

werden gedoogd mits ze vanaf de straat niet herkenbaar waren als kerken. Amsterdam telde 

tussen 1578 en 1853 33 schuilkerken. Een aantal van hen is vandaag nog te zien, b.v. De 

Papegaai in de Kalverstraat, en de kerk in het museum “Ons lieve heer op Solder”, die nu 

helemaal is gerestaureerd.  

Maar in de eerste tijd na de alteratie, toen er nog geen schuilkerken waren, was de situatie 

anders. Toen kwamen katholieken stiekem bij elkaar in hun privéhuizen. Dat roept veel 

vragen op over de liturgie die toen werd gevierd, de ruimte waarin ze plaats had en de 

personen die erbij waren betrokken.  

 

Uit de vroege huiskerkentijd, rond de eeuwwisseling, is weinig bekend op het gebied van de 

liturgie. Een boek uit het begijnhof in Amsterdam, uit 1607, is echter een muzikaal getuigenis 
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van deze tijd. Dit boek bestaat uit vier delen, twee gedrukt en twee met de hand geschreven. 

Het bevat voornamelijk de basisliturgie voor Lauden en Vespers, de twee belangrijkste 

getijden voor de begijnen, aangevuld met een paar gezangen voor de mis. Een 

handgeschreven appendix bevat een- tot driestemmige gregoriaanse gezangen en geestelijke 

liederen in het Latijn en in het Nederlands. Dit boek is de basis voor ons concert vandaag: alle 

muziek die u hoort staat daarin opgeschreven. 

 

Maar wat zijn of beter gezegd: wat waren begijnen (de laatste begijn ter wereld overleed 

namelijk in 2014)? Begijnen waren vrome vrouwen die als zogenaamde semi-religieuzen in 

gemeenschap leefden en hun boterham verdienden met charitatief, educatief of met de handen 

uitgevoerd werk. Dit is een vrij algemene omschrijving. De term ‘begijn’ was dan ook niet 

beschermd en kon verschillende groepen van geestelijke, in gemeenschap levende vrouwen 

aanduiden. Er zijn echter een paar kenmerken die begijnen onderscheiden van nonnen: 

Zo legden begijnen geen geloftes af. Wie zijn intrek nam op het begijnhof kon de 

gemeenschap op elk moment weer verlaten. Zij beloofden wel gehoorzaam te zijn aan de 

meesteres. 

Begijnen mochten ook hun eigendom houden. Als zij geld verdienden, was dat voor het eigen 

portemonnee. De huizen op een begijnhof waren in privébezit. Rijke begijnen konden wel een 

kamer onderverhuren aan een armere begijn die niet genoeg geld had voor een eigen huis. 

Waar de term ‘begijn’ vandaan komt, is nog steeds onduidelijk. We komen hem voor het eerst 

tegen in bronnen uit het begin van de 13e eeuw. Hij werd toen gebruikt voor informele 

gemeenschappen van religieus geïnspireerde lekenvrouwen.  

 

Het concert vandaag begon met drie gezangen over Maria. Alle drie zijn meerstemmig 

opgeschreven, met twee of drie stemmen. Al werd het manuscript in de vroege 17e eeuw 

gekopieerd, toch bevat het niet alleen muziek uit die tijd. Juist de drie Marialiederen gaan 

terug tot in de 15e eeuw. Toen was er in de Nederlanden op spiritueel vlak de religieuze 

hervormingsbeweging van de Moderne Devotie gaande, gesticht door Geert Grote en zijn 

vrienden in Deventer. Deze beweging heeft een groot aantal geestelijke liederen 

voortgebracht in het Nederlands en in het Latijn. Een paar van hen liggen ten grondslag aan 

een aantal Marialiederen in het begijnhofmanuscript. Hun muzikale structuur komt overeen 

met ideeën uit de 15e-eeuwse Moderne Devotie, bij voorbeeld een meerstemmige stijl waar de 

tekst altijd goed te volgen is. Dat bereik je als de tekst in alle stemmen tegelijkertijd wordt 

gedeclameerd en niet veel nootjes op een syllabe worden gezongen. Nieuw is in de 17e eeuw 

de combinatie met soms meerdere refreinen, iets wat we in liederen uit de 15e eeuw veel 

minder tegen komen. Het grootste verschil is echter te zien in de harmonische structuur: geen 

dissonanten meer zoals in de 15e eeuw vaak het geval was, maar door en door consonante 

zettingen met vooral tertsen en sexten. Dat maakt dat deze liederen toch een licht barokke 

touch hebben, ook al zijn de zettingen zelf heel eenvoudig.  

Het begijnhofmanuscript is op de traditionele manier geordend: na gezangen voor het 

Temporale, voor het kerkelijk jaar (zoals Kerstmis), volgen gezangen voor heiligen. Daarbij 

zijn ook eenstemmig gregoriaanse gezangen ter ere van Franciscus opgenomen. Twee 

groepen van gerijmde antifonen voor de lauden en voor de vespers. Uit deze groep horen we 

twee gezangen: Franciscus vir Catholicus en O stupor et gaudium. Beide antifonen waren vrij 

bekend en werden al in de 13e eeuw in Franciscaanse brevieren uit Italië opgeschreven, dus in 

de begintijd van de Franciscaanse orde. Anders het derde gezang: Fregit victor virtualis, een 

sequens die alleen bekend is uit één andere bron (uit de 15e eeuw). Voor de uitvoering van dit 

gezang zijn in het begijnhofmanuscript gedetailleerde aanwijzingen gegeven, wat zeer 

bijzonder is. Er zingen afwisselend twee solozangers en het hele koor, of het eerste en het 

tweede koor. Voorbeeld voor dit gezang is de bekende paassequens Victime paschali laudes. 



Maar waar in het origineel Maria wordt gevraagd wat zij ziet op haar weg, wordt hier 

Franciscus aangesproken: wat heb jij gezien aan het kruis. Waar de paassequens gaat over de 

opgestane Christus, gaat het in de Franciscussequens om Jezus aan het kruis. Dit verwijst naar 

een centrale gebeurtenis in het leven van Franciscus. In 1224 ontving hij de stigmata, de 

wondtekenen van Jezus' kruisiging, in een visioen over de gekruisigde Jezus die hij op de berg 

La Verna kreeg. Over dit visioen gaat dit uitzonderlijke gezang.  

 

 

Inleiding 2: Het mirakel van Amsterdam 

Het laatste blokje muziek is gewijd aan een aspect van Amsterdam dat vandaag de dag niet 

zeer bekend meer is: Amsterdam als mirakelstad, als pelgrimsoord voor jaarlijks duizenden 

pelgrims. Kent u de Stille Omgang die elk jaar in maart in het oude centrum wordt 

georganiseerd? Hij is de moderne opvolger van een lange middeleeuwse traditie die in de 15e 

en 16e eeuw haar hoogtepunt bereikte. Het mirakel gebeurde in 1345, toen in de Kalverstraat 

een zieke man de hostie weer uitbraakte die hij van de priester had ontvangen. De ouwel werd 

in het vuur gegooid maar bleef onbeschadigd: een nieuw wonder was geboren! Op de plaats 

van het woonhuis in de Kalverstraat rees een kerk op die het centrum werd van een rijke 

pelgrimstraditie: de Heilige Stede. Vandaag is op deze plek de Amsterdam Dungeon 

gevestigd, maar in de tijd vlak voor de alteratie stond hier een van de grootste en prachtigste 

kerken van Amsterdam. Omdat het mirakel een wonder aan een hostie betrof, ontwikkelde 

zich in de Heilige Stede een rijke liturgie rond het heilig Sacrament. Bijzonder geliefd was de 

hymne “O salutaris hostia”. Zij staat niet minder dan vijf keer in verschillende zettingen in 

een kostbaar Amsterdams muziekboek uit de 16e eeuw. Dit boek wordt de “Occo-Codex” 

genoemd, na zijn bezitter Pompejus Occo, een voraanstaand koopman die kerkrentmeester 

was in de Heilige Stede. Het geeft een indruk van de muzikale rijkdom waarmee de liturgie in 

deze kerk moet gesierd zijn geweest. 

Met de alteratie ging de Heilige Stede naar de nieuwe gereformeerde kerk, net als alle andere 

Amsterdamse kerken ook. Zij heette nu heel prozaïsch “Nieuwezijds kapel”. Het mirakel 

mocht niet langer in het openbaar worden vereerd en processies werden verboden. Dus ging 

de hele mirakelverering ondergronds. Er was maar één institutie over in Amsterdam waar de 

herdenking van het wonder stiekem door kon gaan: het begijnhof. 

Uit de eerste tijd na de alteratie is over het begijnhof weinig meer bekend dan dat het door 

kon gaan als een katholieke institutie. De kerkdiensten echter vonden zoals gezegd niet langer 

plaats in de begijnhofkerk, maar in huiskerken. Wat daar werd gezongen kunnen we gelukkig 

zien in het liturgisch boek waar de muziek is opgeschreven die Trigon vandaag uitvoert. Ook 

dit handschrift bevat net als de Occo-codex een paar hymnen voor het heilig sacrament. O 

salutaris hostia staat erin, maar ook “O vere digna hostia”, “O hostia vere digna” (dat zijn 

twee verschillende gezangen!) en “Ave verum corpus” hebben betrekking op het heilig 

sacrament. Twee van deze hymnen hangen nauw met elkaar samen: O salutaris hostia en O 

vere digna hostia worden op dezelfde muziek gezongen. Bovendien bestaat er een verbinding 

tussen beiden in de overlevering van de tekststrofen, ook al is dit in het handschrift uit het 

begijnhof niet te zien. Een bijzonder geval is O hostia vere digna: van dit lied is in het 

handschrift alleen de bassus opgeschreven. Een latere tweestemmige versie staat echter ook in 

een liturgisch boek uit Antwerpen. Deze zetting vormt de basis voor een reconstructie van de 

hymne die we vandaag horen.  

Ave verum corpus natum tot slot is een wijdverspreide en ook vandaag nog welbekende 

hymne dankzij vele prachtige composities waarin deze tekst is verwerkt. De tekst heeft 

betrekking op het lichaam van Jezus als persoon, maar ook op het symbolische lichaam 

tijdens de eucharistie. En dan is het een sacramentshymne. Deze invulling kreeg de hymne 

ook in het begijnhofboek: zij werd gezongen tijdens de elevatie van de hostie in de 



eucharistieviering. In dit boek is de hymne uitgebreid met een refrein en met drie 

tussenstukken, in de muziekwetenschap “tropen” genoemd. Het refrein heet Ave Iesu pastor 

fidelium: gegroet, Jezus, herder van de gelovigen. Het wordt na elke strofe herhaald. De 

melodie van de drie tussenstukken wordt eveneens na elke strofe herhaald, maar de tekst is 

elke keer anders. Ook de muziekstijl van de hymne en de refreinen en tussenstukken verschilt. 

Waar de hymne zelf in het gregoriaans is, dat wil zeggen in een vrij ritme en met neumen 

opgeschreven, zijn de tussenstukken en het refrein in een ritmische notatie geschreven 

waardoor ze een heel ander karakter hebben. Al in al een interessante en enigszins 

ingewikkelde structuur. Die komen we vaker tegen bij liederen uit het begijnhof. Het geeft de 

smaak van de vroege 17e eeuw weer, ook al is de meerstemmigheid vrij sober. 

Nog een ander interessant aspect wil ik u vertellen. De sacramentshymnen zijn weliswaar 

voor twee of drie stemmen bedoeld, maar niet altijd zijn alle stemmen samen opgeschreven. 

Ze staan verspreid over het boek, soms als toevoeging voorin of achterin. Er ontstaat de 

indruk dat juist dit repertoire steeds meer werd aangevuld en uitgebreid. Dat past bij de 

ontwikkeling van het begijnhof als nieuw centrum van de mirakelverering in de eerste helft 

van de 17e eeuw. Een van de beroemdste rectoren was Leonardus Marius. In zijn ambtstijd 

van 1631 tot 1652 promootte hij het mirakel op allerlei manieren: hij schreef een boek over 

zijn betekenis voor de geschiedenis van Amsterdam, beschreef wonderen die de mirakelhostie 

in de Heilige Stede ook in de16e eeuw nog deed, en bekeerde vooraanstaande calvinisten toch 

weer tot het katholieke geloof. De beroemdste convertiet was Joost van Vondel, die een goede 

vriend werd van Marius en een lang gedicht schreef over het mirakel van Amsterdam.  

Ook al zijn de vier sacramentshymnen die we vandaag horen niet speciaal geschreven voor 

het mirakel, zeker in Amsterdam zullen zij in verband zijn gebracht met dit centrale 

gebeurtenis. Het had immers ook in de 17e eeuw nog een grote invloed op de identiteit van de 

stad en vooral van haar katholieke bewoners, voor wie het mirakel een verbindende kracht 

vormde waar zij een organisatorische samenhang moesten missen. 
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