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BARBARA LAUDANDA PRO CHRISTO VIRGO NECANDA 

Zaterdag 10 september 2022, 17.00 uur, Sint-Servaas-Basiliek te Maastricht 
Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers 

Gezangen uit het officie van de H. Barbara. Bij gelegenheid van het 550. 
jubileum van broederschap van H. Barbara St. Servaas te Maastricht 

Toelichtung: Het Barbara-officie in Tongeren 
(teksten van Pieter Mannaerts en Régis de la Haye) 

Net als Nikolaas en Catharina (van Alexandrië) was Barbara een bijzonder geliefde heilige in de Lage 
Landen. Haar feestdag werd gevierd op 4 december. Zij is de patrones van een goede dood: al in 1609 
meldde de franciscaan Henricus Sedulias dat er in Maastricht een Barbara Broederschap was; de 
statuten dateren uit 1740. 
 
Volgens de uitgebreide legenda aurea deed Barbara's vader Dioskuros alles voor zijn dochter, die in 
een eigen torenkamer woonde; alleen mag zij geen christen worden. Ze werd echter gedoopt en er 
werd een derde raam in de torenkamer geïnstalleerd ter ere van de Heilige Drieenheid. Het conflict 
escaleert zodanig dat de opvliegende Dioskuros zijn dochter achtervolgt, die weigert met een heidense 
te trouwen, en de gouverneur Martian haar laat kwellen. Uiteindelijk wordt haar eigen vader haar beul, 
doodt haar, maar wordt op de terugweg van deze daad door de bliksem getroffen. 
 
Gezangen ter ere van Barbara bleven bewaard in bronnen uit de hele Nederlanden, onder andere in 
handschriften uit Tongeren, Geel, Gent, Tongerlo, Utrecht en Zoeterwoude. De muziek in deze 
handschriften is niet overal dezelfde. Hoewel nader onderzoek nog dient te gebeuren om de precieze 
relaties te bestuderen, is nu al duidelijk dat er minstens twee verschillende officies, twee hymnen, 
twee sequenzen en drie alleluiateksten in omloop waren. 
 
De Barbaragezangen op onze programma zijn afkomstig uit een handschrift uit Tongeren. Het is het 
winterdeel van een antifonarium dat werd samengesteld vóór 1384. Het wordt nog steeds op zijn 
oorspronkelijke plek bewaard, als handschrift 63 van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Tongeren (nu Onze-
Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek). Het antifonarium bevat gezangen voor het officie of getijdengebed 
voor de tijd in het liturgisch jaar vanaf de Advent tot en met Stille Zaterdag; het Barbara-officie staat 
er op fol. 167v tot 173r. 
De volledige feestdag van Barbara, 4 december, werd in Tongeren uitgebreid gecelebreerd. Andere 
handschriften – de handschriftnummers 21, 57, 58 in Tongeren en een handschrift dat nu in Den Haag 
wordt bewaard – alle afkomstig van de Onze-Lieve-Vrouwkerk (uit de dertiende tot vijftiende eeuw) 
bevatten de gezangen voor de mis, een processie, de lezingen en gebeden voor het officie.  
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Zelfs nietliturgische handschriften uit Tongeren bevatten de levensbeschrijving en mirakelverhalen van 
Barbara. 
In de Brusselse Koninklijke Bibliotheek wordt een handschrift bewaard (hs. II.3031) dat in 1418 werd 
geschreven door Arnoldus van Hamme, priester en kanunnik aan de Tongerse kerk. Het bevat de 
legendenverzameling Legenda Aurea van Jacobus de Voragine, met enkele toevoegingen voor lokale 
heiligen, waaronder Ludger, Servatius, Gertrudis en Barbara. 
Ook in de nabije omgeving van Tongeren was Barbara bijzonder populair.  
In de Sint-Servaaskerk en de Onze Lieve Vrouwekerk van Maastricht werd op 4 december hetzelfde 
officie gezongen op het feest van de H. Barbara. Een gedeelte van de gezangen komt overeen met het 
Barbara-officie in de kerk van Tongeren. De Maastrichtse kapittelkerken moeten een specifiek en eigen 
repertorium gehad hebben voor het feest van Barbara, dat noch bekend is in het CAO, noch op de 
website van Cantus, noch voorkomt in de muziekhandschriften van Tongeren. Wel waren de eerste 
Vespers in de Maastrichtse kapittelkerken praktisch identiek met de Eerste Vespers in Tongeren. 
Behalve het responsorie en de Magnificat-antifoon werden in Maastricht en Tongeren dezelfde 
Vespers gezongen. 

Het officie voor Barbara is een relatief ‘laat’ officie: deze manier waarop tekst en muziek werden 
gecomponeerd is kenmerkend voor officies vanaf de elfde eeuw en later. Dat is te zien aan de modale 
ordening van de gezangen, waarbij de antifonen en de responsoria afzonderlijke reeksen vormen die 
elk de opeenvolging van de modi volgen. Zo staat de eerste antifoon in de eerste modus, de tweede in 
de tweede modus, enzovoort; hetzelfde gebeurt bij de responsoria. De negende antifoon en 
responsorium van de metten zijn dan opnieuw in de eerste modus geschreven. Ook de antifonen van 
vespers volgen deze ordening. Verder is ook kenmerkend dat de responsoriumverzen niet 
standaardmelodieën gebruiken die bij de oudere officies voorkomen, maar voorzien werden van nieuw 
gecomponeerde melodieën. 
Tot slot: ondanks de populariteit van onze heilige vinden we ook in Tongeren een kritisch geluid. De 
liturgist Radulphus de Rivo (†1403) was jarenlang deken van het Tongerse kapi el. In één van zijn 
liturgische geschriften, De canonum observantia, levert hij kritiek op de legende van Barbara, die hij 
als volledig apocrief en verwerpelijk afdoet, ‘omdat ze zoveel ongeloofwaardige zaken bevat, zoals het 
verhaal dat ze een bron deed opwellen en zichzelf doopte, en schapen in stenen kon veranderen’ 
(Passio beatae Barbarae, qua utuntur nostrates, omnino videtur apocrypha et contemnenda, quia 
multa habet incredibilia, ut quod fontem fecerit et seipsam baptizaverit et de ovibus in locustas et 
secundum alios in lapides conversis et de oratione sua in extremis). Het officie voor 4 december, dat 
in een antifonarium staat dat Radulphus ongetwijfeld eigenhandig heeft gebruikt, liet hij gelukkig 
ongemoeid. 

 

Teksten en vertalingen 

 

Ad I. Vesperas 

Deus, in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuvandum me festina. 

 

Antifona Barbara virgo Dei I TO63, 167v, 10 
Barbara virgo dei /virtute probata tropei /igne 
flagrans fidei /sacrat hujus festa diei. 

Barbara, maagd van God, door haar deugd 
waardig bevonden voor de trofee, brandend 
van het vuur van het geloof, heiligt het feest 
van deze dag. 

Ps. 109: Dixit Dominus 
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Antifona Virgo fide sana II TO63, 167v, 1 
Virgo fide sana /de stirpe creata profana 
/gaudia mundana postponit et idola vana. 

De maagd, bezonnen door het gelood, 
voortgekomen uit een edel geslacht, 
veracht profane en wereldse vreugde 
en de loze afgodsbeelden. 

Ps. 112: Laudate pueri 
 
Antifona Carceris honore III TO63, 168r, 1 

Carceris horrore / roseo perfusa cruore / 
lampadis ardore patitur cruciata dolore. 

Door de verschrikking van de kerker, 
door het vergieten van haar rode bloed, 
door het branden van de fakkel lijdt zij aan 
pijnlijke foltering. 

Ps. 121: Laetatus sum 
 
 
Antifona Ubere truncate IV TO63, 168r, 3 

Ubere truncata /vestimentis spoliata /haec 
decollata concendit regna beata. 

Met afgesneden borst, beroofd van haar kleren, 
onthoofd, stijgt zij op naar het hemels rijk. 

Ps. 126: Nisi Dominus 
 
Antifona Virgo morte bona V TO63, 168r, 5 

Virgo morte bona /vitae redimita corona 
/justitiae zona praecingi nos prece dona. 

Maagd, gij die door uw goede dood de 
levenskroon hebt verkregen, geef op uw 
voorspraak dat wij ons omgorden met de gordel 
der gerechtigheid. 

Ps. 147: Lauda Jerusalem 
 

Hymnus Exultet celebres 

In dit concert zal de Barbara Hymn Exultet celebres virginis inclite voor het eerst worden uitgevoerd: 
Hans Leenders schreef zijn Barbara Hymn in opdracht van de Maastrichtse Broederschap van de 
Heilige Barbara. Met deze opdrachtcompositie viert de fraterniteit haar vijfhonderdvijftigste 
verjaardag - in een document uit 1470 wordt ze bij name genoemd. De tekst van dit werk voor 
driestemmig mannenkoor a capella, komt uit de Vespers van het Feest van St. Barbara (4 december). 
De muziek is eigentijds, maar hoorbaar beïnvloed door het gregoriaans en de laatmiddeleeuwse 
polyfonie. 
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Capitulum 

Responsorium Barbara laudanda  TO63, 168v 
Barbara laudanda pro Christo virgo necanda 
clemens implorat et sponsum dulciter orat 
dicens his qui te laudant sit gloria vite * ac hi 
salventur qui me venerando fatentur. 

De prijzenswaardige Barbara, die als maagd 
voor Christus moest sterven, smeekt gedwee 
met tranen en smeekt de bruidegom zoet, 
zeggende: Aan hen die u prijzen zij de glorie van 
het leven, en zij zullen worden gered die mij 
aanbidden, belijden. 

 
Ad Magnificat Virginis solemna recolamus TO63, 169r 

Virginis sollemnia recolamus laudibus/ cujus et 
preconia refovemus vocibus /signis Sion filia 
polles et virtutibus /da impetrata gaudia prece 
rogantibus /ut fruamur gloria /tecum in 
caelestibus. 

Laten we met gezangen de vieringen van die 
Maagd vieren, wiens gezangen we ook met 
onze stem doen herleven: U mag verschijnen als 
de dochter van Sion vanwege uw wonderen en 
deugden: schenk de gewenste vreugden aan 
degenen die in gebed vragen, zodat we kunnen 
deel de heerlijkheid geniet met je mee in de 
hemel. 

 
Kyrie eleison  Pater noster  Oratio   Benedicamus Domino 

 


