


À¡
%'t





2 COLOFON 
Tekst: 

Peter jan Margry en johan Jaar 

Uitgave: 

St. Caecilia Col leg ie/Gezelschap van de Stille Omgang, 

Aerdenhout, 2006. 

Vormgeving: 

Witte Beer, Carolien Wendte 

Druk: 

Drukkerij Wilco 

Foto's: 

Caecilia collectie: Peter Mookhoek 

Verguld-zilveren stafbekroning uit 1851 met het Amsterdamse stadswapen en een 
dominerend haardvuur met daarin de door engelen aanbeden niet-verbrande mirakel

hostie: waarschijnlijk gebruikt in de sacramentsprocessies in de Begijnhofkerk. 
Collectie Museum Amstelkring. 

St.Caecilia Collegie 
MUZIEK EN MIRAKEL IN AMSTERDAM 

De Mirakeltraditie 
Het ontstaan van het Caecilia 
Collegie is terug te voeren tot 
de grote veranderingen op 
staatkundig en religieus terrein 
in de late zestiende eeuw. De 
Nederlandse Opstand en de 
Reformatie hebben in de Neder
landen en niet in het minst in 
Amsterdam hun sporen nagela
ten. Nadat het stadsbestuur van 
Amsterdam in 1578 over was 
gegaan tot de gereformeerde 
religie, werden kerken, kloos
ters en eigendommen van de 
katholieke kerk onteigend. Dat 
gold ook voor de bedevaartska
pel van de Heilige Stede, alwaar 
het Sacrament van Mirakel - de 
uitgebraakte hostie die niet in 
het vuur verteerde - sinds 1345 
werd yereerd (Zie tekst op p. 79). 
Door het wegvallen van de bis
dom.s- en parochiële structuren 
binnen de Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën begon een 
in religieus opzicht verwarrende 
periode voor een groot deel van 
de bevolking. Nog slechts een 
kleine tien procent had zich 
daadwerkelijk tot de gerefor
meerdé religie bekeerd, terwijl 

de overgrote meerderheid nog 
in twijfel verkeerde of vastbeslo
ten was bij het oude geloof te 
blijven. Tegen het einde van de 
zestiende eeuw werd de Repu
bliek als 'missiegebied' onder 
direct toezicht van de paus 
geplaatst. De zielzorg werd 
vanaf dat moment via informele 
parochies of 'staties', meestal 
gevestigd in schuilkerken, 
verzorgd. Deze werden behalve 
door priesters van de 'Hollandse 
Zending' ook door paters van 
diverse kloosterorden bediend. 
Mede dankzij hun activiteiten 
zou in Amsterdam een vrij grote 
minderheid aan katholieken, 
ongeveer een derde van de 
bevolking, blijven bestaan. Deze 
stabilisering in de sociale en reli
gieuze verhoudingen en ook het 
feit dat voor de snelle groeiende 
koopmansstad met zijn vele 
internationale contacten een 
intolerant godsdienstig klimaat 
economisch zeer onwenselijk, 
zo niet onmogelijk was, maak
ten het voor katholieken weer 
mogelijk zich te hergroeperen 
en nieuwe initiatieven te gaan 
ontplooien. 
Niet alleen werden jezuïeten en 
franciscanen actief in de stad, 
vanaf 1631 zou de nieuwe pas
toor van het Begijnhof, Leonar
dus Marius, voordien werkzaam 
als hoogleraar theologie in 
Keulen, een cruciale rol binnen 
de Amsterdamse katholieke ge
meenschap gaan spelen. Marius 
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Gravure van pastoor Leonardus Marius (ca. 1652). Collectie Museum Amstelkring. 

ontpopte zich als een groot 
ijveraar voor het katholieke 
geloof en het Amsterdamse 
Mirakel in het bijzonder. Hij wist 
in korte tijd een centrale positie 
te verwerven zodat hij door 
protestanten als 'het principale 
hooft van de paepsche factie' 
werd betiteld. Het was mede 
aan zijn visie en organisatie
talent te danken dat de lokale 
katholieke gemeenschap een 
steviger basis kreeg en een per
spectief voor de toekomst, dat 
op het eigen glorieuze verleden 
was gebaseerd. Een dergelijk 
'program' was mede nodig om
dat een belangrijk aspect van 
het 'katholieke' verleden door 
vernietiging werd bedreigd. 
De eens fameuze kapel van de 
Heilige Stede, was door de ge
reformeerden in bezit genomen 
die actief alle heimelijke bezoe
ken van katholieke vereerders 
weerden. De calvinistische 
voorgangers en bestuurders be
schouwden het voortduren van 
deze volksdevotie als een 'on
verdragelyck groote superstitën 
ende afgoderije'. Teneinde deze 
praktijk en de herinnering aan 
het Mirakel zoveel mogelijk uit 
te bannen, wijzigden zij eerst 
de naam van de Heilige Stede 
in Nieuwezijds Kapel en vervol
gens gaf de kerkenraad in 1624 
opdracht tot het wegbreken 
en verwijderen van de 'Heilige 
Hoek', de haardstede waar het 
sacramentswonder zou heb
ben plaatsgevonden. Door de 
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pelgrims was dit object altijd 
als hét heilige bij uitstek binnen 
de kapel beschouwd. Marius 
vreesde dat door de protes-
tantse maatregelen het oude 
heiligdom als sacrale locatie en 
herdenkingspiek als verloren 
moest worden beschouwd. Als 
alternatief creëerde hij daarom 
een nieuwe Heilige Stede in de 
pas gerealiseerde schuilkerk op 
het Begijnhof, een plaats die 
ook na de Reformatie zijn ka-
tholieke identiteit had bewaard. 
Op deze plek begon hij met een 
kerkelijke revitalisatie van de 
oude Mirakelverering, waarbij 
hij om de cultus materieel ge-
stalte te geven en aanschouwe-
lijk te maken - de mirakelhostie 
was immers in 1578 verloren 
gegaan - alle bewaard gebleven 
relicten van de middeleeuwse 
Mirakelcultus bijeen bracht. 
Het naderende jubeljaar 1645 
greep Marius vervolgens aan 
om het derde eeuwfeest van het 
Amsterdamse Mirakel niet alleen 
op een luisterrijke maar ook op 
een strategische wijze te vieren. 
In zijn 'memorieboek' Amstelre-
doms Eer ende Opcomen (1639) 
dat hij daartoe samenstelde, 
ontvouwde hij als het ware 
een religieus programma voor 
katholiek Amsterdam, waarin 
de Mirakelverering binnen de 
katholieke geloofsbeleving op-
nieuw een centrale plaats kreeg 
toebedeeld en waarin de groei 
en faam van Amsterdam als 
(handels-)stad werden verbon-

den met en toegeschreven aan Arnhemse Caecilia Concert. 
de verering van het Mirakel en Deze groep vormde, net zoals 
het katholieke verleden. Zelfs het acht personen tellende 
de grote dichter Joost van den Utrechtse Collegium Musicum 
Vondel bekeerde zich, mede on- uit 1631, een officieel stadsmu-
der zijn invloed, tot het katho- ziekcollege. Veel steden in de 
licisme. Deze heeft vervolgens Republiek kenden een dergelijk 
het Mirakel en zijn betekenis gereg lementeerd gezelschap 
voor de katholieke gemeen- van belangeloos zingende of 
schap verder inhoud gegeven in musicerende liefhebbers. Zij 
zijn mystiek lofdicht Eeuwgetij. koesterden in het algemeen de 

wens om in eigen stad de toon-

Muziekcolleges 
kunst te bevorderen, om de 
toonkunst te stimuleren als een 

Of er bij de viering van het aangename en onderhoudende 
Mirakel in 1645 ook is gemusi- groepsactiviteit. Andere grote 
ceerd, weten we niet. Ongetwij- steden kenden echter geen 
feld zal er tijdens de missen in stadscolleges, daar kwamen 5 
de Begijnhofkerk zijn gezongen, juist private muziekcolleges tot Ql 

maar of daar een professioneel ontwikkeling. Binnen katholieke ~ 
0 

muziekgezelschap aan te pas stedelijke gemeenschappen ont- IJ 
-'< 

kwam, is niet bekend. Hoe dan stonden soms gezelschappen 
.~ 

'" ook, er was in Europa vanaf het die zich specifiek toelegden op ~ 

midden van de zestiende eeuw de eigen kerkzang en -muziek. 
en met name in de steden, een Dit geschiedde mede omdat de 
groeiende belangstelling ont- katholieke muziekcultuur in de 
staan om groepsgewijs muziek Nederlandse Republiek van-
te maken. Leden van de veelal wege de onderdrukte status van 
hogere sociale lagen - aristo- het katholicisme, de gebrekkige 
craten, kooplieden, bankiers, huisvesting in schuilkerken en 
bestuurders, notarissen etc. de beperkte beschikbare midde-
- verbonden zich in publieke len, tot een rudimentair niveau 
of private muziekcolleges en was teruggevallen. Katholieke 
zoals bij andere vormen van leken trachtten zodoende de 
sociabiliteit buiten de familie- povere muziekbeoefening weer 
kring (rederijkers, schutterijen op een hoger peil te brengen 
e.d.), bestonden ook deze en in de loop van de zeven-
muziekgezelschappen in de tiende eeuw ontstond zo in 
zeventiende en achttiende eeuw menig huiskerk een muzieken-
alleen uit mannen. Het oudste semble. In verschillende steden 
Nederlandse muziekgezelschap zoals Amsterdam, Breda, Den 
was het in 1591 opgerichte Haag, Leiden, Utrecht bloeiden 
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Tekening H.P. Schouten uit 1781 van de Wijde Kapelsteeg, met links het 
toegangspoort je tot de voormalige Heilige Stede. Rechts is nog net een strook 

zichtbaar van het woonhuis in de zeventiende eeuw van collegiant Roelof Codde 
(Kalverstraat nr. 73), waar omstreeks 1640 het Caecilia Collegie voór het eerst 

bijeenkwam. Collectie Gemeentearchief Amsterdam. 
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katholieke musickcal/egies op. 
Een dergelijk Chaar of Cal/egie 
bestond uit een beperkt aantal 
- in de regel mannelijke - koor
leden en/of muzikanten. 

Wat de zang betreft 
richtten de koorleden zich op 
het (neo-) gregoriaans of op 
gezangen van een eenvoudige 
meerstemmigheid, zoals hym
nen, missen of liederen voor 
heiligenfeesten. Voor de bege
leiding viel men vaak terug op 
een eenvoudig orgeltje. Wat het 
repertoire betreft maakten deze 
colleges gebruik van liederen
en melodieën collecties zoals die 
bijvoorbeeld door de Delftse 
pastoor Jan Baptist Stalpart van 
der Wiele zijn samengesteld. 
Na diens dood in 1630 liet hij 
honderden geestelijke liederen 
achter die overal in de Repu
bliek hun weg zouden vinden. 
Aangezien de religieuze bijeen
komsten van katholieken plaats
vonden in sobere woonkamers 
of in pakhuizen waar aanvanke
lijk nauwelijks heiligenbeelden 
of relieken te zien waren, was 
het lied een uitstekend middel 
om de verering van heiligen of 
de devotie voor het Allerheilig
ste, het Heilig Sacrament of de 
geconsacreerde hostie, op te 
wekken. 
Naast deze colleges bestonden 
er ook andere zangkoren, zoals 
het koor van klopjes van het 
Delftse Begijnhof dat de missen 
met gezang opluisterde. In de 
schuilkerk van het Amsterdamse 

Begijnhof was er een verge
lijkbare groep van begijntjes 
en klopjes actief teneinde de 
liturgische plechtigheden, in het 
bijzonder die rond het Sacra
ment van Mirakel, van gezang 
te voorzien. 

Een Amsterdams 
muziekcollegie 
Het mag vanzelfsprekend 
heten dat binnen de katholieke 
gemeenschap de voorbereidin
gen voor de herdenking van 
het Mirakel van Amsterdam in 
1645 uitmondden in uiteenlo
pende initiatieven: vieringen, 
muziekuitvoeringen, poëzie en 
proza. Het zal vermoedelijk dan 
ook omstreeks dit jubileumjaar 
zijn geweest dat enkele katho
lieke Amsterdamse notabelen, 
geïnspireerd door de oprichting 
van private muziekgezelschap
pen elders, besloten om een 
eigen muziekkring in het leven 
te roepen en zich muzikaal te 
richten op het Heilig Sacrament. 
Dat het sacrament als middel
punt van verering is genomen, 
is op zich zeer verklaarbaar 
omdat de gewijde hostie, voor 
de gelovige katholiek Christus 
zelf, een wezenlijk onderdeel 
was van de katholieke identiteit. 
De transsubstantiatie was een 
fundamenteel geschilpunt met 
het protestantisme geworden 
en in het verlengde daarvan 
was de verering van het sacra
ment, mede door toedoen van 

het Concilie van Trente, tot een 
belangrijk instrument geworden 
van het contra reformatorische 
offensief dat in de zestiende 
eeuw door de rooms katholieke 
kerk was ingezet. Amsterdam 
beschikte bovendien over zijn 
oude Mirakeltraditie en kende 
bijgevolg twee hoogtijdagen: 
de universele 'sacramentsdag in 
de zomer' en de 'sacraments
dag in de vasten', die gewijd 
was aan het eigen feest van het 
Sacrament van Mirakel. 
Hoewel een exact oprichtings
jaar van het Amsterdamse zang
gezelschap Sint Caecilia Colle
gie ontbreekt, geeft het oudste 
archiefstuk, een statuten boek 
uit 1675, een indicatie voor zijn 
ontstaan. Bovendien komt de 
devotionele oriëntatie op het H. 
Sacrament hierin duidelijk naar 
voren. Er staat geschreven dat 
het Collegie: 

'In de Naeme Des Heeren Amen' , begin 
van de oudste statuten van het Caecilia 
Coliegie, opgesteld omstreeks 1640. 
Archief Caecilia Collegie. 

'Alsoo voor eenige jaren her
waerts bij ons ondergeschre
venen, ter eeren Godts ende 
der sielen salichheyt begonnen 
ende onderhouden is, seekere 
weeklijksche bijeencompste 
omme met malcanderen te sin
gen den Goddelijkcken dienst 
op donderdach in de week, 
ter eeren van het alderhooch
waerdigst ende alder heylichste 
sacrament des autaers'. 

De boven omschreven gezon
gen donderdagse missen hield 
het Collegie aanvankelijk in 

het huiskerkje van een zekere 
Roelof Codde, een welgestelde 
Amsterdamse collegiant. Uit de 
bronnen is op te maken dat de 
statuten vermoedelijk tussen 
1631 en 1656 zijn opgemaakt. 
Bekend is namelijk dat Codde 
niet lang na 1631 naar een huis 
op de hoek van de Kalverstraat 
en de Wijde Kapelsteeg is ver
huisd, recht tegenover de kapel 
van de Heilige Stede met zijn 
'Heilige Hoek', de plaats waar 
het Mirakel zou zijn geschied. 
Tegen deze achtergrond bezien, 
is het waarschijnlijk dat de 
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bestaélrideColiegie.Het huis 
lag op een 'strategische' locatie, 
tussen de oude en de nieuwe 
Heilige Stede in en pal aan de 
voormalige processieroute. Toen 
door tegenslag in zaken Codde 
in 1657 genoodzaakt was het 
huis te verkopen, heeft het 
Collegie naar een vergelijkbaar 
huis gezocht. Dit werd vlakbij 
gevonden, aan de overzijde van 
de Kalverstraat op nummer 112. 
Daar bezat mede-collegiant 
Nicolaes Heijmansz Coeck, een 
rijke huidenkoper uit een oud 
patricisch geslacht, eveneens 
een huis. Coeck was een vriend 
van Codde en nam een centrale 
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positie in bij de herleving van 
het katholicisme in Amsterdam. 
Vanwege de ligging nabij de 
Heilige Stede en de verering 
van het Sacrament van Mirakel 
die er plaatsvond, zou het huis 
van Coeck in de volksmond de 
naam van 'Mirakel huis' krijgen. 

't musicale Col/eg ie 
Welke naam het muziekgezel
schap bij zijn oprichting aan
nam, is niet gelijk duidelijk. 
In 1675, in de oudst bewaard 
gebleven bronnen, beperkt het 
gezelschap zich tot de algeme
ne titel van 't musicale Collegie. 
In later tijd wordt duidelijk dat 
het in navolging van andere 
muziekcolleges St. Caecilia Col
legie heet, naar de heilige die 
sedert het eind van de vijftiende 
eeuw geldt als patrones van 
(kerk)musici. 
Zoals de meeste andere colle
gies heeft ook het Amsterdamse 
Caecilia eigen reglementen la
ten opstellen. Het doel was om 
als zanggezelschap de cultus 
rond het sacrament te helpen 
continueren en luister bij te zet
ten, om, ter ere van het 'alder
hoochwaerdigst ende alder hey
lichste sacrament des autaers' 
met 'malcanderen te singen'. 
Na het midden van de zeven
tiende eeuw lijkt de functie van 
het Collegie muzikaal allengs te 
zijn verbreed aangezien bij de 
statutenwijziging van 1672 een 
regeling werd opgenomen 

Ingekleurd en geborduurd devotie
prentje van de heilige Caecilia 

spelend op het orgel, 18e eeuw. 
Collectie MSC Tilburg. 

inzake de aankoop van muziek
instrumenten. Dit lijkt erop te 
wijzen dat de groep zich in die 
jaren van zangkoor tot volwaar
dig muziekgezelschap heeft 
ontwikkeld. Voor de uitvoering 
had het gezelschap de beschik
king over diverse - niet bewaard 
gebleven - 'boecken' voor zang 
en instrumenten. 
Voor het gezelschap stond de 
wekelijkse gezongen mis op 
donderdag centraal, omdat, 
overeenkomstig het lijdensver
haal, Jezus zelf de Eucharistie 
(H. Sacrament) of het Heilig 
Avondmaal op die dag had in~ 
gesteld. Verder waren de leden 
verplicht om te verschijnen op 
de feestdag van de H. Caecilia 
(22 november) en op boven
genoemde twee sacramentsda
gen. Op de feestdag van hun 
patroonheilige was er voor de 
collegianten een mis, soms een 

gezamenlijke copieuze maaltijd 
en vond een eventuele be
stuursverkiezing en -wisseling 
plaats. Daarnaast moesten de 
collegianten bij overlijden van 
een lid of diens vrouw gedu
rende,zes weken elke week een 
keer deelnemen aan een gezon
gen requiemmis. Bij absentie 
werd direct een boete opge
legd. Deze boetes vormden een 
belangrijke bron van inkomsten 
van waaruit het Collegie zijn 
betalingen kon doen. 

Bestuur van het Col/egie 
Het Caecilia Collegie bestond 
(en bestaat) u it via' coöptatie 
gerecruteerde leden. De ver
kiezing van het bestuur diende 
jaarlijks te gebeuren op de 
feestdag van Caecilia door alle 
aanwezige leden. De belang
rijkste taak van het bestuur was 
vervolgens om 'alles [te doen] 
tgene tott welstant ende de 
dienst van,de byeen compste 
sal strecken'. Daartoe had het 
gezelschap de beschikking 
over vijf functionarissen of 'of
ficianten': een president, een 
vice-president, secretaris en een 
fiscus. De magister ceremoni
aris was aangesteld voor het 
toezicht op dé uitvoeringen en 
de organisatie van de gemeen
schappelijke 'jaerlycxse recreatie 
ende maeltyt'. De secretaris 
moest onder meer de verplichte 
aanwezigheid van de collegian
ten vaststellen. Bij afwezigheid 

I 
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moest immers een boete van 
twee stuivers (gewone leden) 
of vier stuivers (bestuursleden) 
worden betaald. Bij absentie op 
de bijzondere feestdagen werd 
dat verdubbeld. De fiscus deed 
alle financiën en de secretaris 
was met de inning van de boe
tes belast. 

Voor de toelating van 
nieuwe leden was een meerder
heid van stemmen noodzakelijk. 
Bij toelating betaalde een nieuw 
lid een intreegeld van vijftien 
gulden, waarvan vijf gulden 
voor de bekostiging van de te 
gebruiken of aan te schaffen 
muziekboeken. 

Schuilkerk 't Boompje: 
een nieuw onderkomen 
Mogelijk vanwege de verande
rende functie van het Collegie 
- het begon in de praktijk trek
ken van een religieuze broeder
schap te vertonen - of mis
schien om praktisch-huiselijke 
redenen, besloot het Collegie in 
1705 voortaan niet meer in de 
huiskapel van Coecks woonhuis 
missen te laten celebreren, maar 
in de toentertijd tussen Rokin 
en Kalverstraat gelegen 'Booms
kerk' (nu: warenhuis V&D). De 
verhuizing sloot tevens aan bij 
de toenmalige concentratie van 
het Amsterdamse katholieke 
geloofsleven in minder, maar 
grotere en formelere schuilker
ken; een ontwikkeling die op 
zich weer nauw samenhing met 

: 'i" aan de 
,le eeuw. 

'))Iler'dam. 
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de sterk verbeterde politiek- groting van de schuilkerk waren werd tegelijk een statutenwij-
godsdienstige situatie waarin namelijk voor dat doel door ziging doorgevoerd, waarmee 
de katholieken sedert het einde diezelfde Coeck aangekocht. de functioneringstermijn van de 
van de zeventiende eeuw in de Katholieke geestelijken konden bestuursleden op tien jaar werd 
Republiek en dan met name in de Republiek immers geen gesteld. Ook werd bepaald 
in Amsterdam terecht waren ge- onroerend goed ten behoeve dat de pastoor van 't Boompje 
komen. In de achttiende eeuw van de inrichting van kerken maar liefst zeshonderd gulden 
waren er op een bevolking van verwerven. Later, in 1730, zou ineens ontving, teneinde in de 
zo'n 30.000 katholieken uitein- dit bezit bij vererving toevallen daaropvolgende tien jaar de 
delijk 18 ruime kerken overge- aan Maria Agnes Occo-Barbou, donderdagse mis voor het Col-
bleven. 'Het Boompje' was een lid van een vooraanstaand oud legie te celebreren. De 'dienst-
grote schuilkerk die onder lei- Amsterdams katholiek geslacht, meid' van de kerk ontving voor 
ding stond van de franciscanen. nauw verbonden met zowel die periode 120 gulden voor 
De orde was na de Alteratie het Collegie, de Heilige Stede ondersteunende werkzaamhe-
spoedig weer met 'missiewerk' als het latere Occo's Hofje van den, terwijl de 'aanspreker' van 
gestart. Sinds de jaren 1620 was Barmhartigheid. het Collegie 110 gulden beurde 
ze in de vroegere bierbrouwerij De goede samenwerking en voor zijn zorg ten aanzien van 
't Boompje begonnen met een klaarblijkelijke geestverwant- overleden collegianten. Deze 13 
meer geregelde en meer open- schap tussen franciscanen en stevige lasten werden dit keer 
lijke uitvoering van haar statie. collegianten hingen misschien eenmalig hoofdelijk omgeslagen 
Omdat de franciscanen de ziel- ook samen met het gegeven en moesten buiten de boeteop-
zorg snel en intensief hadden dat de collegeleden geacht brengsten om worden betaald. 
opgepakt, genoot de statie een werden afkomstig te zijn uit Voor de mis in de kerk beschikte 
grote populariteit en groeide uit besturen van katholieke chari- het Collegie sinds 1760 over en-
tot de grootste statie van Am- tatieve instellingen in Amster- kele liturgische kostbaarheden, 
sterdam, met vijf geestelijken en dam. Met de bedelorde van St. te weten vier zilveren kandelaars 
10.000 communicanten. Franciscus deelden zij zowel de en een verguld zilveren mon-
De verplaatsing van de misvie- sacramentsdevotie als aandacht strans, gemaakt aan het einde 
ringen van de huiskapel naar voor liefdadige werken. van de zeventiende eeuw door 
schuilkerk 't Boompje was niet Pas in 1760, decennia na de de Antwerpse zilversmid A. Ie 
toevallig. Het huis van collegi- verplaatsing van de missen Pies. Ze kwamen waarschijnlijk 
ant Claes Coeck en deze kerk naar de kerk, volgde ook de uit de huiskerk van Coeck. De 
waren namelijk niet ver van formele overplaatsing van de stukken zijn door Anna de la 
elkaar verwijderd en vrijwel zetel van het collegebestuur Naye aan het Collegie gele-
vanaf de oprichting van het naar 't Boompje. In dat jaar gateerd, die het op zijn beurt 
Collegie zijn franciscanen in de overleed namelijk de laatste weer aan 'hun' franciscanen 
wekelijkse missen van het Col- nazaat van Claes Coeck - zijn in bruikleen gaf. Dit zilverwerk 
legie voorgegaan. Bovendien achterkleindochter Anna de la vormt thans de kern van de 
bestond er een juridisch-finan- Naye - waardoor het huis in de erfgoedcollectie van het Caecilia 
ciële band tussen het Caecilia verhuur kwam en de kapel niet Collegie. De objecten zijn mede 
Collegie en 't Boompje. De in meer beschikbaar was voor het daarom van cultuurhistorische 
1647 gekochte huizen ter ver- Collegie. Met deze verandering waarde omdat ze krachtens 
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inscripties een votiefoffer aan 
het Mirakelsacrament vormden 
en de monstrans daarom is 
uitgevoerd in de vorm van het 
middeleeuwse beeldmerk van 
de Amsterdams Mirakelcultus. 

Devotie 
voor het Sacrament van Mirakel 
Met een ouderdom van vóór 
het midden van de zeventiende 
eeuw komt het Caecilia Col
legie de eer toe het oudste 
gezelschap te zijn dat na de 
Reformatie ter opluistering en 
mede ter ere van het Sacrament 
van Mirakel werd ingesteld. Het 
Collegie is daarmee ouder dan 
de officiële sacramentsbroeder
schappen die in de loop van de 
zeventiende en de achttiende 
eeuw vanuit Rome in Amster
dam zouden worden geïnstituti
onaliseerd. 
De eerste van deze officiële 
sacramentsbroederschappen 
werd namelijk pas op 1 3 au
gustus 1671 door middel van 
een bul van paus Clemens X 
opgericht 'in de bid-plaats van 
het Beggyn-hof'. De oprichting 
viel samen met de nieuwbouw 
van de Begijnhofkerk waarvoor 
in 1671 de eerste steen was ge
legd door bouwpastoor David 
van der Meye, een familienaam 
die we dan overigens ook terug
vinden onder de collegeleden. 
Nadat de kerk was ingewijd, 
werd vanaf 15 maart 1672 deze 
broederschap voor het publiek 

Tekening van Frans Lammers van de Begijnhofkerk tijdens de nacht van 
de Stille Omgang, 1959. Col/ectie Caecilia Col/egie. 

opengesteld. Men kon lid 
worden en vervolgens aflaten 
verwerven wanneer men ter ere 
van het Mirakel in de Begijn
hofkerk kwam bidden. Over het 
functioneren van deze broeder
schap is echter verder nauwe
lijks iets bekend. De oprichting 
ervan paste bij de pauselijke 
strategie om wereldwijd in 
zoveel mogelijk parochiekerken 
een sacramentsbroederschap te 
installeren. 
Omdat de leden van het Caeci
lia Collegie bij hun activiteiten 
niet alleen aan de in het H. 
Sacrament gerepresenteerde 
Christus dachten, maar ook aan 
het zielenheil van henzelf, zou 
het voor hen gemakkelijker zijn 
als de aan het Begijnhof verbon
den aflaatverlening ook van toe
passing zou zijn op de huiskapel 
van Coeck. In 1692 verleende 
paus Innocentius XII hun dat 
voorrecht. Mede uit dit privilege 
komt de verwarring voort die in 
de negentiende eeuw ontstond 
over de status van het Colle
gie. Men nam toen abusievelijk 
aan dat het Collegie altijd een 
officiële en reguliere kerkelijke 
broederschap was geweest. 

Caecilia in verandering 
De meeste muziekcolleges die 
sinds het einde van de zestiende 
of de zeventiende eeuw in de 
Nederlandse Republiek actief 
waren, hebben hun actitivitei
ten niet lang op peil kunnen 

houden. Met uitzondering van 
het Arnhemse en Utrechtse 
gezelschap, overleefden ze de 
achttiende eeuw niet. Ze wer
den opgeheven of stierven een 
langzame dood. Een enkel ge
zelschap wist te overleven door 
zijn doelstellingen in de prak
tijk aan te passen. Dit laatste 
gebeurde bij het Amsterdamse 
Caecilia Collegie. Ook dit gezel
schap was onderhevig aan een 
stevige terugloop van collegian
ten. Gedurende de achttiende 
eeuw werd het in de 

zeventiende eeuw gebruikelijke 
aantal van (maximaal) 21 leden 
al nooit meer gehaald, het bleef 
meestal onder de 15. Traden 
in de periode 1672-1700 nog 
56 nieuwe leden toe, voor de 
gehele volgende eeuw waren 
dat er nog maar 51. Behalve 
de kwantitatieve wijzigingen 
vinden we in de statutenwijzi
ging van 1760 ook een zekere 
weerspiegeling van inhoudelijke 
veranderingen. Terwijl Caecilia 
specifiek was opgericht voor 
zingen en musiceren, 

Oudsle jaarrekening van het Caecilia Collegie, met uitgavepost op 
14 maart 1759 voor 'musicq', Archief Cocci/io Cal/eg ie, 
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verdween in dat jaar de plicht 
tot samenzang tijdens missen 
en feestdagen volledig uit de 
statuten. De jaarrekeningen 
over 1758-1761 geven alleen 
nog aan dat het Collegie toen 
indirect een bijdrage leverde 
aan enige muzikale ondersteu
ning, maar dat bleef beperkt 
tot éénmaal per jaar, namelijk 
bij de mis op het Mirakelfeest 
in maart. Tussen 1758 en 1768 
trok het gezelschap daarvoor 
jaarlijks zo'n 58 gulden uit 
om daarmee 'de Musikanten 
voor musicq' te betalen. Men 
musiceerde dus niet zelf meer, 
maar huurde gewoon muzi
kanten in. Daarnaast werden er 
jaarlijks 'koeken' gekocht om 
aan de 21 zangers in de kerk uit 
de delen. Dit uitdelen wijst er 
eveneens op dat de collegianten 
ondertussen al enige tijd niet 
meer zelf zongen, maar dit aan 
een ander koor overlieten. Dat 
er toch nog van enige traditie 
sprake was,korrit naar voren uit 
het gegeven dat er 21 koorzan
gerswarèn; hetzelfde aantal als 
ván hetCollëgie bij zijn oprich~ 
ting. Niet alleen werden zang 
en muziek uitbesteed, ook de 
missen die werden opgedra
gen voor het zielenheil van de 
overleden collegianten, werden 
nauwelijks meer bijgewoond en 
werden door de paters als ver
plicht nummer afgewerkt. Het 
schrappen van de muziekplicht 
uit de statuten in 1760, was dus 
slechts de formalisering van een 

reeds eerder in de achttiende 
eeuw ingezette praktijk. 

Naar de oorzaken voor 
het muzikaal verval binnen 
het Collegie kunnen we alleen 
maar gissen. Het sloot echter, 
zoals gezegd, wel aan bij een 
algemene trend in het land. 
Aannemelijk is bovendien dat 
de institutionalisering en profes
sionalisering van statiekerken in 
de Republiek dergelijke private 
katholieke muziekgezelschap
penoverbodig heeft gemaakt. 
Echter, door het verdwijnen van 
de muzikale plichten van het 
Collegie, bleef de facto de ver
ering van het H. Sacrament en 
van het Sacrament van Mirakel 
in het bijzonder als enig doel 
bestaan. Vanaf 1760 komt naast 
'Caecilia Collegie' ook regelma
tig de lange benaming 'Collegie 
van het Heilig Sacrament des 
Autaers' in de stukken voor. De 
toe-eigening van deze naam 
en het overeind blijven y~n het 
Mirakelfeestalsenige verplichte 
feestdag \foor decollegianteri 

wijzen dan ook op een nadere 
toespitsing van de activiteiten 
of de doelstelling in devotionele 
richting. De sacramentsverering 
en het jaarlijkse Amsterdamse 
Mirakelfeest zouden het gezel
schap voortaan een zinvolle 
betekenis blijven geven. 

Sociabiliteit 
De collegianten van Caecilia 
behoorden vaak tot de gefortu
neerdeen ,deels aristocratische 
Amsterdamse katholieke fami
lies. Veel collegianten waren aan 
elkaar verwant en het geb~urde 
niet zelden dafhet lidmaat
schap van vader op zoon over
ging; Door de nauwe familiebe
trekkingen, het aantrekken van 
nieuwe collegianten via coöpta
tie en een laag maximum aantal 

• leden, hield het zijn besloten 
karakter. Namen van bekende 
katholieke families als Occo, 
Barbou, Gilles, Van der Meye, 
Ro~st> \{qn Lilaar, Van Brienèn, 

Bidprentje 
van Caeciliaan 
Laurens à Roy 
(t 1805). 
Collectie Caecilia 
Collegie. 

Van Bommel, De Wijckerslooth, 
Steins Bisschop, De Pélichy, 
Van Alkemade, Westerwoudt 
etc. komen regelmatig op de 
ledenlijst voor. Opvallend is dat 
het zeventiende-eeuwse Colle
gie nogal wat leden met franse 
namen telde, mogelijk van 
uit de Zuidelijke Nederlanden 
afkomstige families. 
Kenmerkend voor de leden van 
het Caecilia Collegie was, dat zij 
allen ook deel uitmaakten van 
een bestuur van een Amster
damse katholieke instelling 
van liefdadigheid. Ofschoon 
hierover inde statuten niets is 
opgenomen, lijkt deze 'voor
waarde' in de praktijk vanaf het 
begin te hebben gegolden. Zo 
waren de collegianten in prin
cipe regenten afkomstig van het 
R.e. Oude Armenkantoor, het 
Maagdenhuis of het Jongens 
Weeshuis. lIJ de negentiende en 
twintigste eeuw traden ook wel 
bestuursledel1 tot het Collegie 
toe die afkomstig waren van het 
Occohofje, Van Brienenhofje, de 
R.K. Ziekenv~tpleging, het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis of het 
verpleeghuis Vreugdehof. Mede 
door deze selectieve recrutering 
was het Collegie tevens een 
informele ontmoetingsplaats 
voor katholieke Amsterdamse 
notabelen. Tekenend in dat op
zicht is dat, wanneer in 1768 de 
jaarrekening wordt opgemaakt, 
het gezelschap te boek staat 
als 'Cranz genaemt Cicilia'. Van 
diverse muzikale en devotionele 
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gezelschappen is immers be
kend dat het sociale element 
niet onbelangrijk was. 
Relevant in deze context is de 
discussie die - het is dan inmid
dels 1867 - werd gevoerd over 
het lidmaatschap van G. ten 
Sande. Ten Sande wilde graag 
lid worden, maar was nergens 
als regent aan verbonden. 
Daar zijn vader collegiant was 
geweest, waren de zittende 
leden dit keer bereid hem het 
lidmaatschap aan te bieden. Dit 
gebeurde echter niet zonder de 
uitdrukkelijke mededeling dat 
'Deze benoeming geschied[de] 
met afwijking van de bestaande 
regel, dat slechts regenten van 
gestichten of liefdadige instellin
gen [ ... ] in aanmerking worden 
genomen en zonder dat men 
zoude willen aannemen dat die 
regel door deze keer voor het 
vervolg zoude gewijzigd zijn'. 
Daaraan zou men zich tot in de 
loop van de twintigste eeuw 
houden. 
Niet alleen waren de leden 
regenten van sociale instellin
gen, ook vervulden ze daarnaast 
soms hoge bestuurlijke posities. 
Zo verwierven aan het begin 
van de negentiende eeuw Wil
lem Joseph baron van Brienen 
en Petrus Paulus Charlé respec
tievelijk de functie van maire en 
adjoint van Amsterdam. Later 
in de negentiende eeuw waren 
diverse Caecilianen lid van de 
gemeenteraad of wethouder in 
Amsterdam, verbonden aldaar 

aan de rechtbank of lid van Pro
vinciale Staten. J.J.w. van den 
Biesen was lid van de Tweede 
Kamer en tevens mede-oprich
ter van de St. Joseph Gezel
lenvereniging in Amsterdam. 
Anderen hadden weer banden 
met het Vaticaan, zoals M.J.S. 
Waterschoot van der Gracht als 
geheim kamerheer van paus 
Pi us X of W.J. Hazeman als pau
selijk consul. 
Aangezien er over de periodes 
ca. 1640 -1672 en 1950 -1996 
geen ledenlijsten zijn bijgehou
den, is het totaal aantal colle
gianten slechts bij benadering 
aan te geven. Op basis van 195 
getelde leden tussen 1672 en 
1950, zal het totaal de 250 kun
nen naderen. 

Omstreeks 1 800 voltrokken er 
zich in de Nederlandse sa
menleving enkele ingrijpende 
politieke en maatschappelijke 
veranderingen. Met de Ba
taafse Revolutie van 1795 deed 
een moderniseringsproces zijn 
intrede, waardoor het land 
in korte tijd transformeerde 
van een federatieve Republiek 
met een oligarchistisch be
stuurs- en rechtssysteem, naar 
een eenheidsstaat met een 
constitutioneel stelsel dat op 
de beginselen van democratie 
en gelijke grondrechten voor 
alle burgers was gebaseerd. In 
1 798 werd in de eerste grond-

wet van het land de vrijheid 
van godsdienst opgenomen. 
Deze vrijheid stimuleerde onder 
meer de opbloei van gezel
schappen die zich toelegden 
op devotionele activiteiten. Het 
Caecilia Collegie leek echter te 
zijn verworden tot een tamelijk 
inert gezelschap dat zich richtte 
op een lokale sacramentscultus 
die in die jaren evenmin een 
dynamisch karakter had. Alle 
veranderingen leken het gezel
schap onberoerd te laten. Het 
bestuur hield zich slechts met 
procedurele kwesties bezig. Zo 
werd de zittingsduur van het 
bestuur in 1806 naar één jaar 
teruggebracht en moesten de 
gewone leden voortaan onder
ling - 'met beslootene brief jens 
bij het lot getrokken' - bepalen 
wie de nieuwe bestuursleden 
zouden zijn. 
De negentiende eeuw bracht 
een verdere fossilisatie van 
het gezelschap met zich mee. 
Werd elke tien jaar nog het 
mis-contract met de Boomkerk 
verlengd, de missen zelf waren 
voor de collegianten een forma
liteit geworden, die, getuige de 
overzichten van geïnde boetes, 
slecht werden bijgewoond. Ook 
binnen Caecilia lijkt de negen
tiende-eeuwse geest van Jan Sa
lie, namelijk een futloosheid en 
een gebrek aan ondernemings
zin, te hebben rondgedwaald. 
Waren er aan het einde van de 
achttiende eeuw nog veertien 
leden, in de negentiende eeuw 



Detail van Antoon Derkinderens schilderij van de 
Amsterdamse Mirakelprocessie (1888). 

Collectie Begijnhof. 

De Stille Omgang passeert de Mirakellantaarn 
in de Kalverstraat, 20 maart 2004, 

foto Steef Pardoen. 
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Archiefkist van het Caecilia Collegie, 
1 ge eeuw. Collectie Caecilia Collegie. 

daalde het verder tot een luttel 
viertal in 1824. 

Hoewel het vijfde eeuwfeest van 
het Mirakel in 1845 voor het 
eerst in tweehonderd jaar weer 
uitgebreid publiek werd gevierd 
en aanleiding gaf tot stevige 
discussies met protestanten, 
heeft dit niet merkbaar tot een 
hernieuwde actieve betrokken
heid van het college geleid. 
Zodoende kon het gebeuren 
dat vanwege enkele sterfgeval
len Arnold Willem van Brienen, 
zoon van de vroegere maire, 
in 1851 als enig collegelid was 
overgebleven. Door snel enkele 
vrienden voor het lidmaatschap 
uit te nodigen, wist hij Caecilia 
voor uitsterving te behoeden. 
Het vernieuwde Collegie toonde 
te beschikken over historisch 
besef door af te spreken dat 
de notulen voortaan in een 
speciaal boek moesten worden 
vastgelegd, een taak die bij de 
nieuwe secretaris kwam te lig
gen. Deze secretaris, J.W. van 

Romunde, was niet het minste 
lid, aangezien hij kort tevoren 
minister voor de Zaken van de 
Rooms-Katholieke Eeredienst 
was geworden. Historisch besef 
was er zeker ook bij advocaat en 
collegiant G.J. Martini die in een 
uiteenzetting over de doelstel
lingen, stilstond bij de herkomst 
van het Collegie en refereerde 
aan de pauselijke breve van 
1692, waarin het gezelschap als 
kerkelijke broederschap 
naar voren zou komen. Hoewel 
de nieuwe collegianten be
langstelling toonden voor de 
geschiedenis en de traditie van 
hun gezelschap, was er tot dan 
toe maar weinig over bekend 
of vastgelegd. Martini zou in 
de daaropvolgende jaren voor 
het Collegie ook een collectie 
historische werken verwerven, 
die voornamelijk de cultus van 
het Mirakelsacrament als onder
werp heeft. 
De 'doorstart' van het college 
in 1852 bracht, behalve de 
instroom van nieuwe leden, ook 
een verandering op financieel 
gebied, die met name voor de 
lange termijn van belang zou 
blijken zijn. De vergadering 
besloot namelijk in 1857 om 
voortaan in obligaties te gaan 
beleggen. De aankoop van een 
nationale schuldbrief tegen 4% 
zou de basis vormen van een 
geleidelijk groeiend vermo
gen, waaruit op zeker moment 
alle uitgaven konden worden 
bekostigd en dat ook een kleine 

anderhalve eeuw later, aan het 
begin van de eenentwintigste 
eeuw, het Caecilia Collegie in 
staat zou stellen om activiteiten 
te ontplooien op cultuur-histo
risch terrein. 

Van dat laatste was aan 
het begin van de twintigste 
eeuw in het geheel nog geen 
sprake. Terwijl in 1907 secreta
ris Bernard de Bont druk bezig 
was met het herstel van de in 
1812 voor het laatst gehouden 
jaarlijkse 'maeltyt ofte recreatie', 
komt uit de notulen niet naar 
voren dat men zich als Collegie 
ook maar enigszins bekommer
de om de aanstaande sloop van 
de oude Heilige Stede, waarover 
heftige beroering was ontstaan. 
Evenmin komt naar voren dat 
men, althans in collegiale vorm, 
bemoeienis had met of parti
cipeerde in de Amsterdamse 
Stille Omgang, een nieuwe 
rituele vereringsuiting van het 
Mirakelsacrament die vanaf het 
einde van de negentiende eeuw 
een ongekende populariteit in 
katholiek Nederland verwierf. 
Muziekbeoefening door het 
Caecilia Collegie speelde, zoals 
gezegd, reeds lang geen rol 
meer. Ook bij de doorstart van 
het gezelschap in 1852 kwam 
dat niet meer terug op de 
agenda. Het Collegie was zich 
immers gaan identificeren met 
en spiegelen aan devotioneel
kerkelijke broederschappen. Bo
vendien, samengesteld uit leden 
zonder veel muzikale ambitie, 
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Menukaart van de traditionele 'maeltyt ofte recreatie' 
van het Cecilia Collegie op 23 januari 1908. 
Collectie Caecilia Collegie. 

lag een herleving van de eigen 
muziektraditie niet in de rede. 
Dit gold te meer daar ondertus
sen een muzikale naamgenoot 
zich in Amsterdam had geves
tigd. In 1841 had de katholieke 
musicus en dirigent J.B. van 
Bree de Maatschappij Caecilia 
opgericht, een katholiek mu
ziekorkest dat, gesteund door 
zo'n duizend donateurs, jaarlijks 
twee muziekuitvoeringen gaf. 
Het was ingesteld als onder
steuningsfonds voor bejaarde 
of behoeftige leden-musici en 
weduwen en wezen van leden. 
Met een dergelijke 'concurrent' 
binnen de stad kon het Col
legie zich inderdaad beter op 
zijn inmiddels eigen devotionale 
taakstelling en de sacraments
verering blijven concentreren. 

De sluiting en daaropvolgende 
sloop van 'hun' kerk 't Boom
pje in 1911, betekende dat het 
Collegie zich opnieuw ergens 
anders zou moeten vestigen. 
Het stond bij voorbaat vast dat 
dat, gezien de traditie, weer een 
franciscaner kerk zou moeten 
zijn. Dat betekende binnen Am
sterdam automatisch een keuze 
voor de Mozes en Aäronkerk. 
Ondanks deze verandering wa
ren die jaren opnieuw een peri
ode van collegiale inertie. Men 
schreef: 'De opkomst der leden 
tot het bijwonen der wekelijkse 
collegiemis en der jaarlijksche 
vergadering [is] gering'. Boven
dien slonk door frequente 
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Interieur van de voormalige schuilkerk van de H. Nicolaas, gesitueerd in de bovenste drie lagen 
van het 17e-eeuwsegrachtenpand, sinds 1888 Museum Amstelkring. Foto: Gert jan van Rooij. 
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overlijdens en onvoldoende richting' van het college, traden 
werving het aantal leden we- namelijk niet minder dan 21 
derom snel. In 1927 hing dan nieuwe leden toe. 
ook het voortbestaan van het Hoewel de statuten op eventu-
Collegie voor de tweede keer ele noodzakelijke aanpassingen 
aan een zijden draadje. Nog werden besproken, lieten de 
slechts één bestuurslid, ].E.M. nieuwkomers duidelijk blijken 
Steins Bisschop, verscheen in de in de achttiende eeuw op-
de bestuursruimte, zodat van gekomen strikt devotionele 
vergaderen geen sprake kon toespitsing van het college te 
zijn. Met of zonder leden, de willen handhaven, namelijk: 
vooruit betaalde donderdagse 'De verering van het Heilig 
missen 'met uitstelling' van de Sacrament des Altaars en het 
geconsacreerde hostie gingen bevorderen hiervan, in het 
wel gewoon door. bijzonder door zooveel mogelijk 

bijwonen des donderdags van 
de H. Mis met uitstelling van 

26 De periode na 7945 het Allerheiligste en ter eere 
V) Nog geen jaar na de bevrijding van het Heilig Sacrament van 
"" 'À kwam het Caecilia Collegie op Mirakel'. ~ 

Cl 10 januari 1946 voor het eerst <::: 
cu 

-a weer met vijf nieuw geworven Bleef de doelstelling zelf bij 0 
.~ 

leden bijeen. De vergadering het oude, ten aanzien van de Q 
cu vond vanwege de naoorlogse uitvoering ging men wel over Cl 

omstandigheden ditmaal plaats tot nieuwe initiatieven. In de 
in het Maagdenhuis aan het eerste plaats werd besloten dat 
Spui. Daarna zouden de jaar- de leden voortaan niet alleen 
vergaderingen voortaan, op de zouden deelnemen aan de jaar-
feestdag van het Mirakel, in de lijkse mis op het Mirakelfeest in 
pastorie van de Mozes en Aä- de Mozes en Aäronkerk en aan 
ronkerk plaatsvinden. Het was de Stille Omgang, maar ook - in 
het begin van nieuwe collegiale jacquet - zouden participeren 
activiteit, die werd gestimuleerd in de maandelijkse processies 
door president H.F. Heerkens in de Begijnhofkerk en aan de 
Thijssen sr., tevens regent van sacramentsprocessie over het 
het Van Brienenhofje, en door Begijnhof. Teneinde de basis 
secretaris ].P. Heukensfeldt van het college te verbreden 
lansen. Het lijkt alsof ook het en het aantal potentiële leden 
Caecilia geprikkeld werd door te vergroten, hoefden leden 
de wederopbouwkoorts die voortaan niet meer in Amster-
er in Nederland heerste. In de dam woonachtig te zijn. Zij die 
eerste vier jaar na de 'wederop- er niet woonden maar wel hun 

werkkring hadden, kwamen 
voortaan ook in aanmerking, 
met dien verstande dat naar 
'oude gewoonte' regenten van 
het Maagdenhuis, het ]ongens-
weeshuis en het Oude Armen-
kantoor de voorkeur genoten. 
Om de financiën een vastere 
basis te geven besloot men om 
in plaats van boeten voortaan 
een jaarlijkse contributie van 
tien gulden te vragen. 

Aan het begin van de 
jaren zestig begon het Caecilia 
echter opnieuw uit de pas te 
lopen met de modernisering. 
Door de kerkelijke vernieu-
wingsbeweging in Nederland 
en de gevolgen van het Tweede 
Vaticaans Concilie liep het mis-
bezoek door leden zo terug dat 
de franciscanen een wekelijkse 
uitstelling van het Allerheiligste 
niet meer aanvaardbaar acht-
ten. Tegelijkertijd nam de be-
langstelling van potentiële leden 
pijlsnel af. Niettegenstaande 
deze ontwikkeling concludeerde 
een commissie van vier 'jonge' 
leden in 1965 dat de doelstel-
ling van Caecilia niet gewijzigd 
behoefde te worden. Zij vonden 
het alleen wel noodzakelijk om 
met het oog op 'overleving' het 
aantal leden tot zo'n vijftig uit 
te breiden en de sacraments-
verering en de maandelijkse mis 
voortaan op het Begijnhof te 
houden. Het voorstel werd door 
alle andere leden afgeschoten, 
waarbij, binnen dit 'regentesk' 
gezelschap, vooral de voorge-

Caecilia project Occo Codex 
Een voor het Caecilia Collegie karakteristiek project dat conform 

de moderne taakstelling werd uitgevoerd, was de editie en uit

voering van een door de musicoloog en componist mgr. drs. 

].W.N. Valkestijn getranscribeerd aantal gezangen uit de monu

mentale zogenaamde Occo Codex (Brussel KB, ms. IV 922). 

Dit waardevolle middeleeuwse handschrift werd omstreeks 

1530 in opdracht van Pompeius Occo, koopman én kerkmees

ter van de Heilige Stede, minitieus gekalligrafeerd. Het bevat 

polyfone gezangen die bij de verering van het Sacrament van 

Mirakel in de bedevaartkapel werden uitgevoerd. In oktober 

2005, vooruitlopend op het 125-jarige jubileum van de 

Stille Omgang, werd de nieuwe uitgave gepresenteerd en werd 

in de kapel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis weer een aantal 

van deze bijna vijfhonderd jaar oude gezangen ten gehore ge

bracht. Muziek en Mirakel waren bij die gelegenheid in perfecte 

harmonie, geheel in lijn met zowel het oude als het nieuwe 

Caecilia. Tijdens het jubileum, op 15 maart 2006, verscheen 

de CD Gezangen uit de Occo Codex van het muziekgezelschap 

Barbers & Bishops. 

Omslag van de editie uit 2005 
van de gezangen uit de OecD Codex. 
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stelde uitbreiding van het aantal deed beslissen om niet naar waren overgebleven. Het einde de eerste plaats was er al een vereniging werd de Stichting zich weer als het ware en komt 
leden onoverkomelijk bleek te het Begijnhof maar naar het van het zieltogende Caecilia intrinsieke verbinding tussen Ondersteuning De Stille Om- de oorspronkelijke doelstelling 
zijn. Er bestond grote vrees voor Van Brienenhofje over te gaan, leek nu definitief in zicht. het Gezelschap en het Caecilia. gang opgericht, die de voor de van Caecilia weer in beeld: 
'popularisatie' van het Collegie. alwaar Collegiepresident Heer- In de tweede plaats was er de uitvoering van taken benodigde Muziek en Mirakel. 

kens Thijssen eveneens voorzit-
Het Nieuwe Caecilia 

lange cultuur-historische traditie financiën diende te verwerven 
Het plan van de gemeente om ter van het bestuur was. Po- van het Collegie, die bovendien en te beheren. Als derde een-
een nieuwe straat dwars door gingen om in de kapel van het De donkere toekomst voor het materieel gestalte had gekregen heid werd het St. Caecilia Col-
het pastoriehuis van de Mo- Van Brienenhofje een geregelde Collegie bracht in 1985 secre- in een, in relatie tot de Amster- leg ie, verenigd in een personele 
zes en Aäronkerk aan te leg- misviering in gang te zetten of taris H.F. Blaisse ertoe om de damse Mirakeltraditie bijzonder unie met het Gezelschap, nieuw 
gen, werd een volgend heikel jaarlijks te vergaderen, kwamen jonge mede-collegiant Maarten kunstbezit en een klein eigen leven ingeblazen met als doel 
agendapunt. Dit gebouw deed echter niet van de grond. Na Elsenburg, lid sinds 1980, te vermogen. Blaisse en Elsenburg het verwerven en beheren van 
namelijk tevens dienst als kapel het overlijden van Heerkens vragen een levensvatbaar initi- kwamen vervolgens gezamen- het cultureel erfgoed rond Mira-
voor de missen van het Col- Thijssen in 1975 moest opnieuw atief te ontwikkelen of 'de zaak lijk tot het idee om het Caecilia kei en Omgang en het stimu-
leg ie. Het bestuur was bang naar een ander onderkomen maar op te heffen'. Dit verzoek Collegie niet op te heffen maar leren van een breed scala van 
dat het liturgisch zilver tijdens worden omgezien. Het Iitur- werd zowel om inhoudelijke door het een nieuwe taaksteI- gerelateerde cultuur-historische, 
de bouwactiviteiten zou ver- gisch zilver werd dit keer, in redenen als met het oog op het ling te geven met een nieuw muzikale en artistieke activitei-
dwijnen of te gelde gemaakt, overleg met dr. D.P.RA Bouvy, kapitaal van zo'n 30.000 gulden toekomstperspectief. Een voor- ten. Meer in het bijzonder werd 

28 te meer daar de voorzitter had directeur van Museum het gedaan. Het lidmaatschap van stel om Caecilia in het vervolg daarbij gedacht aan het doen 29 
~ ervaren dat de franciscanen het Catharijneconvent én Caecilia- het Caecilia Collegie was haast te laten functioneren onder van (kunst-) historische aanko-

'" niet meer waardeerden om als lid, in bruikleen gegeven aan dit een anachronisme geworden en de hoede van het Gezelschap pen, het restaureren van kunst-
a v 

gastheer voor het Collegie op te Utrechtse Museum. Zelf week veel animo om daarin verande- van de Stille Omgang werd op bezit, het geven van artistieke 
~ 
'" treden. De bestuursleden stel- het Collegie, na een intermezzo ring te brengen was er, mede de jaarvergadering van 1988 opdrachten, het organiseren 
.~ 
2: den daarop een noodplan in, van vijf jaar aan de Prinsen- gezien de ouderwetse uitstra- unaniem ondersteund. De be- van symposia en het uitgeven 
~ 

'" dat bij acuut gevaar een snelle gracht, uit naar het verpleeg- Iing, niet. Noch als traditionele stuursleden van het Gezelschap van publicaties. Het devotionele J:: 

evacuatie van het kerkzilver naar huis Vreugdehof in Amsterdam lekenvereniging die als een werden daarmee uit hoofde van aspect werd echter niet geheel 
het Van Brienenhofje moest Buitenveldert, dat eveneens be- religieuze broederschap missen 

:Cl 
hun functie tevens lid van het uit het oog verloren en daarom 

garanderen. Uiteindelijk werd schikte over een eigen kapel en voor leden organiseerde, noch {1 Caecilia. Dit bracht ook een no- organiseert het Collegie tijdens 
de soep niet zo heet gegeten dat tegelijk de vestigingsplaats als contactorgaan voor katho- -'} vum met zich mee, aangezien de Stille Omgangs-nacht een , 

Het doek'Mirakel van 
en werden de kerkschatten eind was van de oude en vertrouwde lieke bestuurders van Amster- ,Êi op deze wijze voor het eerst in 'Caeciliamis' in Museum Amstel- Amsterdam: de teerspijze in 

stichting Het R.e. Maagdenhuis. damse charitatieve instellingen, 
t1 

de geschiedenis een vrouwelijk kring. Dan komen in de voor-1970 keurig door de francisca- het vuur' (216 x 116 cm), 

nen aan het Collegie terugge- Pogingen om het Collegie in leek het Collegie toekomst te lid bij Caecilia zijn intrede deed. malige schuilkerk kunstenaars, geschilderd door Willem 

geven. deze gelijkgestemde context hebben. Na enige voorbereiding werd wetenschappers, museumspon- Claessen in 2005. 

Het wegvallen van de weer sterker op de rails te zet- Maarten Elsenburg, die on- in 1997 het nieuwe bestuurlijk sors en actieve bestuurders van 
Col/ectie Caecilia Col/eg ie. 

gebedsruimte en de formele ten, bleven evenwel zonder der de paraplu van het R.e. plan van de 'drie entiteiten' charitatieve instellingen, allen 
zetel van het Collegie riep de succes. In de vergadering van Maagdenhuis sinds 1976 in het 

I 
rond Mirakel en Stille Omgang die zich bij Mirakel en Omgang 

vraag op of deze dan naar het 1978 sprak het bestuur daar- bestuur van het verpleeghuis ontvouwd. De eerste 'entiteit' betrokken voelen, bijeen. De 
Begijnhof zouden moeten wor- om concreet over opheffing, Vreugdehof zat en sinds 1982 }t is het Gezelschap dat in 1881 mis is dan een rustpunt tijdens 
den overgebracht. Misschien overigens zonder daartoe nog voorzitter van het Gezelschap I is opgericht. Het diende ver- de tocht, men kan er elkaar ont-
was het de vrees om te veel daadwerkelijk over te gaan. In van de Stille Omgang was, leek antwoordelijk te blijven voor de moeten en er is gelegenheid om 
bewegingsvrijheid te moeten in- 1985 waren nog slechts enkele, voor de ontwikkeling van een ~ operationele kant van de jaar- te luisteren naar een lezing of... 

I 
leveren, die het college in 1966 merendeels hoogbejaarde leden dergelijk initiatief geknipt. In j lijkse omgang. Naast deze kern- muziek. Daarmee sluit de cirkel 

~ 
~ 

I 
'11 
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30 

)' / 

ly1ystif!catie: Çqecilia als/k
1
erkelijke bróedersçhap 

': ~,' :, /, ". ,~ ."~;' i" '-_ / ./:f 

Een van de ;kleurrij~steCaecilianelJ ui~ de 9ygentiende~euw, 
was Bernard de Bont, een koopman die zich zonder opleiding 

als kerknistoricus j~rQfikerdei De Bont'was sáme~ met l3ernhard 
Klönne, rector van bet Begijnhof, ook één van de initlatiefne-

.-<,' ,/ c' -',' , h " I 

mers bij de totstándRoming van het Museum'!Amstelkring in/" / 
"-, '" ' .. -

1884. A.ls.se,tretaris van het Collegie stelde hij zich ten doel de 
J ij 1, iJl" ,{' " , f} ",' ':-

geschieden'is in een strategisch perspectief op sehrifetefstélfen. 
In 1895 , in een periode van scherpe ideologische tegenstellin

gen pbblicêerdé'hij hetboekwerkje Het H. éedlia-Collegiel zijnde 

niet eerder dan omstreeks 1640 
was opgeri2~t,/~ing De Bot'lt 

ge.Q1aks~alx~ voorbij. Hij putte 
'zich jud uito~ ~iäCJu6iéuze' 
btvyiJze/l dirfcte fa~ilj,~lijnen te 
.~Ieggen tusse~ de stichte~i vall 

h,et C;ollegleen ,çi~ yr;ouyvelijk 
, "', " "' ~'-, :;'" ~': ' 

gild,eledef}.Qe volgende stap 

was7dm ~~t Cáeçiliaal~ een 
officiëlE:/Broederschap van het 
Allefhéillggtè"Sacráméht' te 

j 

de BroedersthÇlpyqnhetA~lerheiligst Sacral'J1elJt,~erp~re v[;m h(?t H. I;}rE:?E:n\e~3"1:.H~tyvi'ls!, DJ"~(?~t 
Sacrament!jdn ;Mi;ákeJ te Am;terdam. De ~itgav~ ~ieÎ sa~~n met diè ifJFde nége'~tiendè JeuiN het 

het vijfef}halve eeuwfe.e,st vanhetAm~terdams MirakeLDat }'Va? C?ltegi~. yqèr.het,E:,erst al:;:l::>f;oe-
nietzonderreden.·" .' 'I" ";' d~r;~~ap b~gon te betit~len' en 

/.b~ vQor~durende, be,twisti~gNaJl dE:}E:~hthE:id:'{J'8j hetdélqfl;neej node, M i rake,lh i,storio-

Miraket door pr~te~tanten/èn de soms kritische ~outling fan grafie vervy~rring heeft'gezaaid. 

sommige(kqthQI~e,kE:n('Q.fcact1ten/~e01. e,rto~' e'en~ apbtO'g~tiscfl: ! ~I?'ij/zjjn stYe:.ven ,ilieihijzich )eigen,., 
standpunt in.te nem.en. Zijn latere biograaf schreef daarov~r:11:ij dooreen aflaatbrief uit 1692 

J'," f ,''; :, ,,' , ,,~ , ,'.' '? : ~: /' /!,' ;'.,) /'. , ,"' pi > 
kon zich niet beID.erKen toühet' rustig té'l:Joek stellerl"vari data en' 1 waartn"het CE>Hegiejals/hlroé~ 

feiten. Hij voelde zich aangetrok~en tot strijdl tot verweer'. Qe dersçhap';wordt\betiteld; m§iar/ 
discuss'ie bverde áLithènticitèit van het MiraKel en de wehs tot dat 'échtérniet ils'éê'n kérkélijke 

een sterkere fundering van de traditie, heeft hem er waarschijn- broederschap moet worden op-
,? ., '_ot ,'. / ,-,' ,I _. .", . :', :' , ,1, / .. -~-

lijk toe'gebr'achtom de oiJderd6menfLinctie\ian het Caecilia 

Coliegie,Y""atapders voor te stellen, clan. historis.cb verantwoord 
is. Ten èerstè (Nilde hij de 'echtheid' van het Mi;~kyl verder' 

onderbouwen en de met de wltussamenhangendetraditres' en 

gevat, maar eerder als synoniem 

v,?or ~~n rT\~nne,lij~,c;.olle9i~ of, 
gezelscbap.' Belangrijk is daarbij 

/dat k'érkelijkëç'pafochiëlè sacta- . / 

instellingen zo oud e.n nauw verbonden mogelijk sçhetsen. Het.. me8.tsbroede~schappen tot doel 
braebt hern'ertoe 0111 het Caecilia Collegie voor te,Cstelien als een haaden de sacr~meritsdevotiê 
broederschap in continue lijn van hetH. Sqgamèntsgilde in de in het algemeen onder zovE:.el 
H. Stede dat vermoedelijk rond 1360 werd gesticht. Daarmee, mogeljJk gelovigen te stimule-

zou de institutionele breuk tussen de middeleeuwse en ,cteiP9~J~" .. ren;t,eryvijl b~t Collegi.e,altnd;' 

reformatorische cultus zijn geheeld. Aan het feit dat het gilde , 
een geheel vrouwelijk gezelschap was en het mannelijk Collegiê' 

een elitair gezelschap met een 
bepèrkt áantal.;ledenis geblèven. 

Affiche voor 
het Internationaal 

Eucharistisch Congres in 
Amsterdam in 1924, 

ontworpen door 
Jan Toorop, 

Collectie Caecilia Collegie. 
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