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The Martyred Virgins
Pro sinceritate corporali et spiritali

A Gregorian memorial to female victims of violence

1 Litany – Part 1 9’04
2 Tertio decimo AMEM 434 1’44
3 De virginibus (1) LHo 1072 3’16
4 Agnes beatae virginis LH 341 2’10
5 from 2 Samuel 13: Amnon and Tamar 2’40
6 Psalm 43 (42): Iudica me Deus PM 137 2’08
7 from Jours de famine et de détresse 3’13
8 Ingressa Agnes – Psalm 147: 16 AM2 6 0’57
9 from The men who killed me 3’54

10 Improperium GT 148 2’03
11 from The Magdalen 3’52
12 Vox in rama – Psalm 79 (78): 1 GT 638 2’36
13 Agnes famula LV 567 0’43
14 De virginibus (2) LHo 1072 4’59
15 Igne divini LH 340 2’43
16 Christus factus est GN 108 3’44
17 from Tehila Lieberman: 0’57

The Holy Text of Naeeda Aurangzeb 1
18 Ave verum CS 10 1’32
19 from Tehila Lieberman: 1’42

The Holy Text of Naeeda Aurangzeb 2
20 Beati mundo corde – Psalm 37 (36): 1 GN 237 3’38
21 from Marthe Link: Forgive us our trespasses 1’44
22 Stans beata Agnes – Magnificat AM1 789 4’47
23 Litany – Part 2 8’24

72’31
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The martyred virgins: an ancient and still-continuing story

Since the earliest ages, Christianity has revered virgin martyrs as models of courage and purity.
Usually they were teenage girls who turned down the sexual advances of the Roman jeunesse dorée,
arguing that they were already married to Christ. After resistance they all paid with their lives.
St. Agnes is the prototype for the endless procession of virgin martyrs who were so beautifully
painted by Jan van Eyck in his picture ‘Het Lam Gods’ (The Lamb of God). According to Ambrose
they suffered a twofold martyrdom: they died for their purity and for what they believed; they were
able to be faithful to the first and to preserve the second.

The anthropologist Margaret Visser has devoted an exciting study, The Geometry of Love,
to St. Agnes and the churches in Rome carrying her name. Quoting St. Augustine, who wrote that
virginity is really about purity of spirit, she points out that these girls were almost certainly raped
before being murdered. They were proclaimed virgins because Christian morality was, in this
respect, still contaminated with a Greco-Roman way of thinking on this matter despite the
convictions of Christians such as St. Augustine.

In 2004 the Schola Cantorum Karolus Magnus participated in a KRO radio program that was
devoted to Visser’s book. The Schola performed the Gregorian chants from the Agnes office. This
office appeared to be very old and the prototype for the rite of the virgin-martyrs. The Geometry of
Love made us ask ourselves what this procession of virgin martyrs means. Visser’s eye-opening
interpretation throws light on an age-old problem which is still very relevant to us. 

Women are frequently victims of violence and sexual crimes, especially in wartime, but also in
everyday life. Even in our contemporary Western culture this issue is often forgotten or the blame
for it shifted onto the women themselves: The Old Testament story of Amnon and Tamar is
disconcertingly alive.

Christian tradition sanctified female martyrs as virgins. Although one might well wonder about
the historical foundations for these stories they certainly inspired an impressive commemorative rite.
Today we are used to calling a spade a spade, and war tribunal sentences for rape and violence to
women as weapons of war are severe. Appalling testimonies have been collected and documented.
However, according to Heleen Mees, a Dutch journalist, there are no places of commemoration and
no mourning rituals for women who have suffered. These women are remembered neither as victims
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nor as heroes in a more then passing fashion. For them all that remains is shame and guilt.
Even within the Church there is little understanding, and sometimes there is even talk of pastoral
violence. Good intentions turn to bad, as when ‘fallen’ women are kept in homes and have
to give up their babies. 

The old and the new can reach out to each other and help us to remember. The elevation of
the old rites, which resounds in the original Gregorian chants from the Agnes rite, gains a fresh
splendour when linked to today’s texts in which the suffering of so many contemporary women is
plainly described. Both Ambrose and Margaret Visser talk of a twofold martyrdom. What Visser
however means is that these virgin martyrs not only met a painful death but that they also almost
certainly were raped and shamed in accordance with Roman religious ideas. In this they suffered as
Christ did on the cross, crucifixion being a public disgrace in those days. The virgin martyrs, like
Christ, deserve a double crown, in recognition of their unjust suffering and shame where they were
blameless. This recognition does not glorify their suffering, but sanctifies it.

The rite presented here is set up in a symmetrical litany (A1 and A2)
1, accompanied by two

extracts on the life of St. Agnes from the Ambrosian tract (Ba and Bb), both surrounded by two
Gregorian chants (B1–B2 and B3–B4). Within these, a set of four mainly contemporary testimonies
(Ca–Cd) alternate with matching Gregorian chants (C1–C4). Until this point the ritual can be
summarized in a symmetrical formula: A1 – [B1–Ba–B2] – [CaC1 – CbC2 – CcC3 – CdC4] –
[B3–Bb–B4] – A2.

We now add the D-section: A1 – [B1–Ba–B2] – [CaC1 – CbC2 – CcC3 – CdC4] – [B3 – Bb – B4] –
[D1– Da–D2–Db–D3–Dc–D4] – A2. Now the symmetry is broken: the suffering is sanctified by four
Gregorian chants: Christus factus est (D1), Ave verum corpus (D2), Beati mundo corde (D3) and
Stans beata Agnes followed by the Magnificat (D4).

These chants are interspersed with two texts of Tehila Lieberman (Da and Db) and a poem
by Marthe Link (Dc).
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A1: Litany: invocation of the virgin martyrs

B1: Tertio decimo
Ba: Ex tractatu Ambrosii De Virginibus

B2: Agnes beatae virginis
Ca: Amnon and Tamar

C1: Iudica me Deus
Cb: Jours de famine et de détresse

C2: Ingressa Agnes
Cc: The men who killed me

C3: Improperium exspectavit
Cd: The Magdalen

C4: Vox in Rama
B3: Agnes famula

Bb: Ex tractatu Ambrosii De Virginibus
B4: Igne divini

D1: Christus factus est
Da: I wonder who will see

D2: Ave verum corpus
Db: I want to grow aware

D3: Beati mundo corde
Dc: Forgive us our trespasses

D4: Stans beata Agnes and Magnificat

A2: Litany: intercession

Schematically:



The four texts (Ca–d) are read in English, today’s lingua franca. The Litany (A1–2), the Tractatus
Ambrosii (Ba–b) and the chants (B1–4, C1–4 and D1–4) are in Latin, the lingua franca of the past. As it
covers the whole world and all times, the perspective is international and timeless. The testimonies
(Ca–Cd) are included in the two parts of the Agnes lectio (Ba and Bb). The oldest (Ca) is from the
Old Testament and tells the sad story of Amnon and Tamar. Neel Doff describes her wretched youth
in the slums of 19th century Amsterdam (Cb). From our own times come the poignant memories of
raped women in Central Africa (Cc) and the sad experiences of ‘fallen’ girls who were taken into
homes for single mothers and who had to give up their babies (Cd).

In enacting commemoration, every ritual balances on the edge of human emotions on the one
side and sensitivities on the other. It remains a matter of ritual geometry. It is clear that the
Gregorian tradition has its limitations; it also offers only one of many ways to commemorate and to
grieve. Still, it is a sincere and age-old attempt to honour the victims and a powerful expression of a
longing for justice. From this we may gain both insight into our own wrongs and courage to fight
for the elimination of gross cruelties and injustices in the future. 

As the litany concludes: pro sinceritate corporali et spiritali – te rogamus audi nos (‘For physical
and spiritual integrity we ask – O God, hear our prayer’).

This ritual was first performed in Ravenstein (The Netherlands) on 31 May 2008.
� Jacques Janssen, 2012

1 The subscript for texts is represented in letters, the subscript for chants in figures. The two tractati are considered

as texts.
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De maagd-martelares: sinds eeuwen een actualiteit

Sinds de vroegste eeuwen vereert het Christendom maagd-martelaressen als toonbeelden van moed
en zuiverheid. Het betreft doorgaans tienermeisjes die de seksuele avances van de Romeinse jeunesse
dorée afwijzen, zich beroepend op hun huwelijk met Christus. Het aanvankelijke succes bekopen zij
met de dood. De heilige Agnes is prototypisch voor een onafzienbare stoet van maagd-martelaressen
door Jan van Eijk zo fraai afgebeeld in zijn schilderij Het Lam Gods. Volgens Ambrosius
ondergingen deze meisjes een dubbel martyrium: ze stierven om hun kuisheid en om hun religie,
die ze beide wisten te bewaren.

Aan Agnes en aan de kerken in Rome die haar naam dragen, heeft de antropologe Margaret
Visser een boeiende studie gewijd, getiteld ‘Geometrie van de liefde’. Daarin komt zij – zich mede
beroepend op de heilige Augustinus, volgens wie het gaat om de kuisheid die behouden blijft in de
geest – tot de conclusie dat deze meisjes voordat ze vermoord werden waarschijnlijk verkracht zijn.
Ze werden uitgeroepen tot maagden omdat de christelijke moraal op dit punt nog besmet was met
het gedachtegoed van de Grieks-Romeinse cultuur, de overtuigingen van christenen als Augustinus
ten spijt. 

De Schola Cantorum Karolus Magnus heeft in 2004 meegewerkt aan een KRO radioprogramma
dat gewijd was aan Vissers boek. De schola bracht de gregoriaanse gezangen ten gehore uit het
Agnes-officie. Het officie bleek zeer oud en prototypisch voor de maagd-martelaressen liturgie.
In combinatie met het lezen van Vissers boek gingen we ons afvragen wat deze stoet van maagd-
martelaressen te betekenen heeft. Vissers ontnuchterende visie brengt een verbinding tot stand met
een problematiek van eeuwen, een problematiek die hier en nu nog steeds bestaat. 

Regelmatig worden vrouwen slachtoffer van gewelddadige, seksueel getinte misdaden; vooral in
oorlogssituaties maar ook in het leven van alledag. Ook in de hedendaagse westerse cultuur wordt
deze problematiek ontkend en vergoelijkt, en tenslotte afgewenteld op de vrouwen die het treft. 

Het verhaal van Amnon en Tamar uit het Oude Testament is van een onthutsende actualiteit.
De christelijke traditie heiligde de martelaressen als maagden. Men kan zich afvragen of dat

steeds historisch gefundeerd is, maar het heeft geleid tot een indrukwekkende liturgie. In onze dagen
noemen wij de dingen bij hun naam en de gerechtelijke uitspraken, met name van oorlogstribunalen
zijn scherper dan ooit. Er zijn schokkende getuigenissen verzameld. Maar er zijn, aldus Heleen
Mees, een Nederlandse publiciste, geen herdenkingsplaatsen en rouwrituelen voor de talloze
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vrouwen die getroffen zijn. De vrouw wordt noch als slachtoffer noch als heldin herdacht. Schuld en
schaamte blijven haar deel. Ook binnen kerkelijk verband is er weinig begrip en her en der is sprake
van pastoraal geweld. Goede bedoelingen verkeren in ellendige gevolgen, zoals wanneer de ‘gevallen’
vrouw het moederschap onwaardig wordt geacht.

Het oude en het nieuwe kunnen elkaar de helpende hand bieden. De verheffing die de oude
liturgie beoogt en die hier klinkt in de oorspronkelijk gregoriaanse gezangen uit de Agnes-liturgie,
krijgt nieuwe glans in de verbinding met moderne teksten waarin het lijden van zo vele, ook
hedendaagse vrouwen onverbloemd beschreven wordt. Zoals Ambrosius, spreekt ook Margaret
Visser van een dubbel martyrium. Maar zij bedoelt daarmee aan te geven dat de martelaressen niet
alleen een pijnlijke dood vonden maar ook een schandelijke dood, omdat ze waarschijnlijk
verkracht werden en daarmee volgens de Romeinse religieuze opvattingen onteerd. In dit opzicht
lijden zij zoals Christus die niet alleen de dood onderging maar de kruisdood, een publieke schande
in die dagen. Zoals Christus verdienen de maagd-martelaressen een dubbele kroon, als erkenning
voor hun ongerechtvaardigde lijden en schande, want zij waren zonder schuld. Hun lijden wordt
daarmee niet verheerlijkt, maar geheiligd. 

Het hier gepresenteerde, symmetrisch opgebouwde ritueel is vervat in een litanie (A1 en A2),
gelardeerd met twee passages over het leven van de heilige Agnes uit het traktaat van Ambrosius
(Ba en Bb), beide omlijst met twee gregoriaanse gezangen B1–B2 and B3–B4)). Daarbinnen worden een
viertal voornamelijk eigentijdse getuigenissen (Ca–Cd) afgewisseld met bijpassende gregoriaanse
gezangen (C1–C4). In een schematische reeks samengevat: A1 – [B1–Ba–B2] – [CaC1 – CbC2 – CcC3 –
CdC4] – [B3–Bb–B4] – A2. We voegen nu de D-sectie toe: A1 – [B1–Ba–B2] – [CaC1 – CbC2 – CcC3 –
CdC4] – [B3–Bb–B4] – [D1–Da–D2–Db–D3–Dc–D4] – A2. Nu wordt de symmetrie doorbroken, en het
lijden wordt geheiligd door vier gregoriaanse gezangen: Christus factus est (D1), Ave verum corpus
(D2), Beati mundo corde (D3) en Stans beata Agnes gevolgd door het Magnificat (D4). Deze
gezangen worden afgewisseld door twee teksten van Tehila Lieberman (Da en Db) en een gedicht
van Marthe Link (Dc).



A1: Litany: invocation of the virgin martyrs

B1: Tertio decimo
Ba: Ex tractatu Ambrosii De Virginibus

B2: Agnes beatae virginis
Ca: Amnon and Tamar

C1: Iudica me Deus
Cb: Jours de famine et de détresse

C2: Ingressa Agnes
Cc: The men who killed me

C3: Improperium exspectavit
Cd: The Magdalen

C4: Vox in Rama
B3: Agnes famula

Bb: Ex tractatu Ambrosii De Virginibus
B4: Igne divini

D1: Christus factus est
Da: I wonder who will see

D2: Ave verum corpus
Db: I want to grow aware

D3: Beati mundo corde
Dc: Forgive us our trespasses

D4: Stans beata Agnes and Magnificat

A2: Litany: intercession
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De vier teksten (Ca–d) worden gelezen in het Engels, de lingua franca van nu. De Litanie (A1–2), de
Tractatus Ambrosii (Ba–b) en de gezangen (B1–4, C1-4 and D1–4) in het Latijn, de lingua franca van
voorheen. Het perspectief is internationaal en tijdloos omdat het de hele wereld omspant en van alle
tijden is. De getuigenissen (Ca–Cd) zijn vervat in de Agnes lectio (Ba en Bb). De oudste (Ca) komt uit
het Oude Testament: het is het droeve verhaal van Amnon en Tamar. Neel Doff vertelt over haar
‘jours de famine et de détresse’ in de sloppen van het Amsterdam van de 19e eeuw (Cb). Uit onze
dagen zijn de aangrijpende herinneringen van verkrachte vrouwen in Centraal-Afrika (Cc) en de
trieste belevenissen van ‘gevallen’ meisjes die in tehuizen werden opgenomen en moederloos
achterbleven (Cd).

Elk herdenkingsritueel ontroert maar balanceert op de rand van menselijke gevoeligheden. Het
blijft passen en meten. Dat de gregoriaanse traditie in zichzelf beperkt is en slechts een van de vele
wijzen biedt waarop herdenking en rouw vorm kunnen krijgen, hoeft geen betoog. Maar het is een
oprechte, eeuwenoude poging de zwakken te eren en recht te doen, en daaruit de kracht te putten
voor een nieuwe toekomst. Zo kunnen we ook inzicht krijgen in onze eigen tekortkomingen en de
moed vinden grove vormen van wreedheid en onrecht voor de toekomst uit te bannen. 

Zoals de litanie besluit: pro sinceritate corporali et spiritali – te rogamus audi nos: voor
lichamelijke en geestelijke integriteit – wij bidden u verhoor ons.

Het ritueel werd voor de eerste maal uitgevoerd in Ravenstein (Nederland), 31 mei 2008.
� Jacques Janssen, 2012
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Translations

2 Tertio decimo Rob Marttin
3 Ambrosius The Divine Office, Part 1. London 1974, page 90*
4 Agnes beatae virginis � 2010 Kathleen Pluth
6 Iudica me New American Standard Bible
8 Ingressa Agnes www.breviary.net, St. Agnes

10 Improperium Gregorian Missal, Solesmes 1990, page 428
12 Vox in rama The Divine Office, Part 1. London 1974, page 66*,

Psalm 79 (78): 1 page 387
13 Agnes famula Rob Marttin
14 De virginibus The Divine Office, Part 1. London 1974, page 90*
15 Igne divini http://wdtprs.com, 21 January
16 Christus factus est Gregorian Missal, Solesmes 1990, page 282
18 Ave verum http://www.chantcd.com/lyrics
20 Beati mundo corde Gregorian Missal, Solesmes 1990, page 669

Psalm 37 (36): 1 The Divine Office, Part 1. London 1974, page 200
22 Stans beata & Magnificat http://divinumofficium.com
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Bronnen
Vertalingen van de Agnes-antifonen en de hymne ‘Igne divini’ zijn van de hand van
A.A.R.Bastiaensen; ‘Agnes beatae virginis’ van F. van der Meer ‘Lofzangen der Latijnse
kerk’ (Utrecht-Antwerpen 1970); van de overige antifonen en psalmverzen is de vertaling
ontleend aan het ‘Gregoriaans Missaal’ (Solesmes 1991); van het Magnificat aan het
‘Getijdenboek Gebeden voor elke dag’ (Brussel-Zeist 1990). De vertaling van psalm 43
(42) komt uit ‘De Psalmen’ (NBG 1972).

Translations into English / vertalingen in het Engels:
Rob Marttin: Tertio Decimo, Agnes famula (Introduction / Inleiding, Jours de famine et de
détresse & The Litany/de litanie); Jan Ermers (Vergeef ons onze schulden: Marthe Link)

Translations into Dutch / vertalingen in het Nederlands:
Jacques Janssen (The men who killed me & The Magdalen) 
Jan Ermers (de heilige tekst van Naeeba Aurangzeb 1 en 2)

Translation in Latin of the litany / vertaling in het Latijn van de litanie: Vincent Hunink
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LITANIE
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons
God Zoon, Verlosser van de wereld, 
God, Heilige Geest, Heilige Drievuldigheid,
één God

Sancta Thecla, bid voor ons
Sancta Pelagia
Sancta Agatha
Sancta Eulalia
Sancta Caecilia
Sancta Crispina
Sancta Valeria
Sancta Juliana
Sancta Vicentia
Sancta Perpetua
Sancta Felicitas
Sancta Iustina
Sancta Anastasia
Sancta Daria
Sancta Emerentiana
Sancta Margarita
Sancta Paulina
Sancta Sunniva

In het dertiende jaar van haar leven bracht zij de
dood ten ondergang en vond het leven, omdat zij
alleen de Gever van het leven beminde. De lengte
van haar jeugd werd berekend in jaren, maar de
ouderdom van haar geest was onmeetbaar.
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LITANIA
1 Kyrie, eleison.

Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Christe audi nos.
Christe exaudi nos.

Pater de caelis Deus, miserere nobis
Fili Redemptor mundi Deus,
Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas
unus Deus

Sancta Anatolia, ora pro nobis
Sancta Cristina
Sancta Sabina
Sancta Eugenia
Sancta Lucia
Sancta Maxima
Sancta Victoria
Sancta Beatrix
Sancta Barbara
Sancta Martina
Sancta Bibiana
Sancta Rufina
Sancta Columba
Sancta Julia
Sancta Apollonia
Sancta Flora
Sancta Catharina

Tertio decimo
2 Tertio decimo aetatis suae anno mortem

perdidit, et vitam invenit: quia vitae solum
dilexit Auctorem. Infantia computabatur in
annis: sed erat senectus mentis immensa.

LITANY
Lord, have mercy on us. 
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.

Christ hear us.
Christ, graciously hear us.

God, Father of heaven, have mercy on us.
God Son, Redeemer of the world,
God Holy Spirit, Holy Trinity,
one God

Sancta Candida, pray for us
Sancta Constantina
Sancta Praxedis
Sancta Prisca
Sancta Euphemia
Sancta Pudentiana
Sancta Secunda
Sancta Reparata
Sancta Irene
Sancta Odilia
Sancta Susanna
Sancta Godelieve
Sancta Amalia
Sancta Fides
Sancta Ursula
Sancta Maria Goretti
Sancta Agnes

In the thirteenth year of her life she ruined death
and found life, because her only love was the
Generator of life. The duration of her youth was
measured in years, whereas the age of her spirit
was immeasurable.
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Het is de geboortedag van een maagd, laten wij
haar integriteit navolgen; het is de geboortedag van
een martelares, laten wij offers brengen. Het is de
geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de
traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood
gestorven. 
Des te verfoeilijker is de wreedheid die zelfs zo’n
jeugdige leeftijd niet ontzag; hoe groot is
daarentegen de kracht van een geloof dat zelfs op
die leeftijd een getuige vond. Was er aan dat
jeugdige lichaam wel plaats voor een wonde? Zij
die nog geen plaats had om door het zwaard
getroffen te worden, vond wel de mogelijkheid om
het zwaard te overwinnen. Meisjes van die leeftijd
kunnen zelfs de strenge blik van hun ouders niet
verdragen en huilen al om prikjes van een naald die
zij even aanraken, alsof het wonden zijn. Agnes
bleef onverschrokken onder de bloedige handen van
de beulen, zij bleef onwrikbaar ondanks het zware
gesleur met de knarsende ketenen. Nu biedt zij haar
hele lichaam aan het zwaard van de razende
soldaat; zij weet nog niet wat sterven betekent,
maar zij is er wel toe bereid. Zelfs al zou zij tegen
haar wil naar de brandstapel worden gesleept, dan
zou zij nog te midden van de vlammen haar handen
naar Christus uitstrekken en in die heiligschennende
vuurgloed het zegeteken van de overwinnende Heer
uitbeelden. Nu stak zij haar hele hals en beide
handen in ijzeren boeien, maar geen boeien konden
zulke tere ledematen binden.

De Nederlandse vertaling van de fragmenten uit het
tractaat ‘De Virginibus’ is afkomstig uit het
‘Getijdenboek Lectionarium. Tijd door het jaar. 
Deel IV, jaar I, p. 170-172. Brussel/Zeist 1992.
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Ex Tractatu sancti Ambrosii episcopi De Virginibus
3 Natalis est virginis, integritatem sequamur;

natalis est martyris, hostias immolemus. Natalis
est sanctae Agnetis. Haec duodecim annorum
martyrium fecisse traditur. 
Quo detestabilior crudelitas, quae nec
minusculae pepercit aetati, immo magna vis
fidei, quae etiam ab illa testimonium invenit
aetate. Fuitne in illo corpusculo vulneri locus?
Et quae non habuit quo ferrum reciperet,
habuit quo ferrum vinceret. At istius aetatis
puellae torvos etiam vultus parentum ferre non
possunt, et acu districta solent puncta flere
quasi vulnera. 
Haec inter cruentas carnificum impavida
manus, haec stridentium gravibus immobilis
tractibus catenarum, nunc furentis mucroni
militis totum offerre corpus, mori adhuc nescia,
sed parata; vel si ad aras invita raperetur,
tendere Christo inter ignes manus atque in ipsis
sacrilegis focis trophaeum Domini signare
victoris; nunc ferratis colla manusque ambas
inserere nexibus, sed nullus tam tenuia membra
poterat nexus includere.

It is the feast of a virgin – let us follow her in her
integrity. It is the feast of a martyr – let us offer our
sacrifice. It is the feast of Saint Agnes. 
Her martyrdom is said to have taken place in her
twelfth year; what could be more hateful then the
cruelty which did not spare even so young a child?
Surely the greater was the power of faith which
found a witness in one of such tender years. Was
there even room for a wound in her little body? Yet
even if she did not have space for more wounds by
the sword, she was able to overcome the sword.
Girls of that age cannot even take the angry looks
of their parents, and they usually cry at the prick of
a needle as though it were a wound. But Agnes was
fearless under the bloody hands of the executioners
– she was unmoved by the heavy weight of the
clanging chains. She offered her whole body to the
sword of the raging soldier. She had as yet no
experience of death, but she was ready for it. If she
was dragged unwillingly to the altar of sacrifice, she
was ready to stretch forth her hands to Christ
amidst the flames – and even in the fires of sacrilege
to give the triumphant sign of the Lord who
conquers all; she was ready to put her hands and
neck into the iron bands, even though none of the
chains was small enough to enclose her little limbs.
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Van Agnes, van de zalige maagd 
is dit de dag dat zij haar geest 
ten hemel zond, als zijn deel, 
geheiligd door haar vrome bloed.

Rijp was zij voor de marteldood, 
rijp voor het huwelijk nog niet; 
ter bruiloft, waant men, treedt zij uit:
zo blij van aanschijn gaat ze in stoet.

Het altaar van een schandgod met 
toortsen te omwalmen dwingt men haar: 
zij antwoordt: zulk een fakkel neemt 
geen maagd van Christus in haar hand!

dit vuur dooft uit het waar geloof 
en deze vlam neemt weg het licht! 
hier, hier sla toe! dat met een stroom 
van bloed ik blusse deze haard!

Onthalsd, wat staat nog voerde zij! 
Want gans zich dekkend met haar kleed 
zocht zij de aarde knielend op:
en stortte, eerbaar vallend, neer.

2 Samuel 13
Amnon, de zoon van David, werd verliefd op
Tamar, de mooie zus van Absalom, zoon van
David.

Amnon was bevriend met Jonadab, iemand met
veel ervaring. ‘Zeg eens, Amnon,’ vroeg hij,
‘waarom ben je toch al dagenlang zo neerslachtig?’
Amnon antwoordde: ‘Omdat ik verliefd ben op
Tamar.’ 
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Agnes, beatae virginis
4 Agnes, beatae virginis,

Natalis est, quo spiritum
Caelo refudit debitum
Pio sacrata sanguine.

Matura martyrio fuit
Matura nondum nuptiis;
Prodire quis nuptum putet,
Sic laeta vultu ducitur.

Aras nefandi numinis
Adolere taedis cogitur;
Respondet: ‘Haud tales faces
Sumpsere Christi virginis.

Hic ignis exstinguit fidem,
Haec flamma lumen eripit;
Hic, hic ferite, ut profluo
Cruore restinguam focus.’

Percussa quam pompam tulit!
Nam veste se totam tegens,
Terram genu flexo petit
Lapso verecundo cadens.

Amnon and Tamar
5 In the course of time, Amnon son of David fell

in love with Tamar, the beautiful sister of
Absalom, son of David.

Amnon had a friend named Jonadab, a very
shrewd man. He asked Amnon, ‘Why do you,
the king’s son, look so haggard morning after
morning? Amnon said to him, ‘I’m in love with
Tamar.’ 

The blessed virgin Agnes flies
back to her home above the skies,
and she is born in heav’n above
because she gave her blood in love.

Mature enough to give her life,
though still too young to be a wife,
what joy she shows when death appears
that one would think: her bridegroom nears!

Her captors lead her to the fire
but she refuses their desire,
‘For it is not such smold’ring brands
Christ’s virgins take into their hands.’

‘This flaming fire of pagan rite
extinguishes all faith and light.
Then stab me here, so that the flood
may overcome this hearth in blood.’

And she was stabbed, and she was brave,
and dying, further witness gave,
for as she fell on bended knee
she wrapped her robes in modesty.
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Jonadab raadde hem aan: ‘Ga op je bed liggen en
doe alsof je ziek bent. Wanneer je vader dan naar je
komt kijken, moet je tegen hem zeggen: ‘Kon
Tamar maar komen om me te eten te geven. Als zij
hier iets versterkends klaarmaakt zodat ik het met
eigen ogen kan zien, dan zal ik wel eten.’’ 
Dus ging Amnon op bed liggen en deed hij alsof hij
ziek was. Toen de koning naar hem kwam kijken,
zei Amnon tegen hem: ‘Kon Tamar maar komen en
hier brood voor mij klaarmaken. Als zij het me
aanreikt, zal ik wel eten.’ Meteen stuurde David een
boodschap naar Tamar: ‘Ga naar Amnon en maak
eten voor hem klaar.’ Tamar ging naar het huis van
haar broer en bakte brood in zijn aanwezigheid.
Maar toen ze het aan hem gaf, greep hij haar beet
en zei tegen haar: ‘Kom, mijn zusje, kom bij me
liggen.’ 
Ze smeekte: ‘Nee, mijn broer, laat dat! Raak me
niet aan! Zoiets schandelijks doet men in Israël toch
niet! Denk eens aan mij, wat moet er van me
worden als ik van mijn eer ben beroofd? En denk
eens aan jezelf, heel Israël zal schande van je
spreken.’ Maar hij wilde niet luisteren naar wat ze
zei, en hij overweldigde haar en verkrachtte haar. 
Meteen welde een diepe haat in Amnon op. Hij
haatte haar zelfs meer dan hij haar eerst had
liefgehad. ‘Sta op, ga weg!’ beet hij haar toe. 
Tamar riep uit: ‘Dat kun je niet doen! Me
wegsturen is nog erger dan het andere dat je me al
hebt aangedaan.’ Maar hij wilde niet naar haar
luisteren. Hij riep zijn bediende en zei: ‘Zet haar het
huis uit en doe de deur achter haar op slot.’

‘Go to bed and pretend to be ill,’ Jonadab said.
‘When your father comes to see you, say to
him, ‘I would like my sister Tamar to come and
give me something to eat. Let her prepare the
food in my sight so I may watch her and then
eat it from her hand.’ 
So Amnon lay down and pretended to be ill.
When the king came to see him, Amnon said to
him, ‘I would like my sister Tamar to come and
make some special bread in my sight, so I may
eat from her hand.’ David sent word to Tamar:
‘Go to your brother Amnon and prepare some
food for him.’ So Tamar went to the house of
her brother and made bread in his sight. But
when she took it to him to eat, he grabbed her
and said, ‘Come to bed with me, my sister.’ 

‘Don’t, my brother!’ she said to him. ‘Don’t
force me. Such a thing should not be done in
Israel! Don’t do this wicked thing. What about
me? Where could I get rid of my disgrace? And
what about you? You would be like one of the
wicked fools in Israel.’ But he refused to listen
to her, he overpowered and raped her. 
Then Amnon hated her with intense hatred. In
fact, he hated her more than he had loved her.
Amnon said to her, ‘Get up and get out!’ ‘No!’
she said to him. ‘Sending me away would be
worse than the other wrong you did to me’. But
he refused to listen to her. He called his
personal servant and said, ‘Get this woman out
of here and bolt the door after her.’
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Psalm 43 (42)
6 Iudica me, Deus, et discerne causam meam de

gente non sancta; ab homine iniquo et doloso
erue me.
Quia tu es Deus refugii mei; quare me repulisti,
et quare tristis incedo, dum affligit me
inimicus?
Emitte lucem tuam et veritatem tuam; ipsae me
deducant et adducant in montem sanctum tuum
et in tabernacula tua.
Et introibo ad altare Dei ad Deum laetitiae
exsultationis meae. Confitebor tibi in cithara,
Deus, Deus meus. 
Quare es tristis anima mea, et quare
conturbaris in me?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi,
salutare vultus mei et Deus meus.

Vindicate me, God, and plead my cause against an
ungodly nation. Oh, deliver me from deceitful and
wicked men.
For you are the God of my strength. Why have you
rejected me? Why do I go mourning because of the
oppression of the enemy? Oh, send out your light
and your truth. Let them lead me. Let them bring
me to your holy mountain, to your tents. 
Then I will go to the altar of God, to God, my
exceeding joy. I will praise you on the harp, God,
my God.
Why are you in despair, my soul? Why are you
disturbed within me? 
Hope in God! For I shall still praise him: my
Saviour, my helper, and my God.

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en
bedrog.
U bent toch mijn God, mijn toevlucht, waarom
wijst u mij af, waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?
Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij
geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de
plaats waar u woont.
Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God,
mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier,
God, mijn God.
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.
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uit Neel Doff, Jours de famine et de détresse
Paris, Bibliothèque Charpentier, 1991
Neel Doff, bij ons beter bekend als Keetje Tippel,
groeide op in de sloppen van Amsterdam aan het
einde van de 19e eeuw. Vastbesloten hogerop te
komen, ging ze model staan voor verschillende,
toen befaamde Belgische schilders en beeldhouwers.
Jaren later als ze vanuit haar statige woning in
Antwerpen een groep kinderen op straat ziet,
komen de pijnlijke herinneringen aan haar jeugd
weer boven. Ze stort haar hart uit in haar eerste
boek Jours de Famine et de Détresse (Dagen van
honger en verdriet).
‘Wij zaten weer eens zonder eten. De kinderen
zaten her en der door de kamer verspreid, allemaal
ziek van de honger. Moeders gezicht gloeide van de
koorts, en het knipperen van haar ogen toonde hoe
beroerd het met haar gesteld was; en mij liepen de
koude rillingen over het lichaam. Mijn oudste
zuster was van ons weggegaan, en wij zaten te
wachten op vader, die op zoek naar verdienste ’s
morgens vroeg al was vertrokken. Hij kwam
dronken terug en vroeg om eten. 
Ik keek om mij heen en begreep dat er iets
verschrikkelijks zou gebeuren als er niet terstond
een uitweg gevonden werd. Toen nam ik een
besluit. Ik maakte een sleep aan mijn rok, kamde
mijn haar over het voorhoofd, knapte mij zo goed
mogelijk op (waarbij het me speet dat ik geen
poeder en rouge had zoals ik die bij de hoeren had
gezien) en zei aan moeder dat ik uitging. Zij wou
met me mee, om des te eerder de levensmiddelen
naar huis te kunnen brengen.

from Neel Doff, Jours de famine et de détresse
Paris, Bibliothèque Charpentier, 1991

7 Neel Doff, better known as Keetje Tippel in the
Netherlands, grew up in the slums of Amsterdam
in the late 19th century. Determined to fight her
way up she started serving as a model for
several renowned Belgian painters and
sculptors. Years later, when looking at
youngsters through the window of her stately
home in Antwerp, the hurtful memories of her
past come to life. She pours out her heart and
soul in her first book Jours de Famine et de
Détresse (Days of Hunger and Distress).
‘Once again we were without food. The
children sat scattered in the room, all of them
faint with hunger. Mother’s face was burning
with fever and the blinking of her eyes showed
how bad she was; I was shivering and shaking
too. My eldest sister had left us and we were
waiting for father, who had gone out looking
for some earnings early that morning. He came
home drunk and asked for food.

I looked around and understood something
terrible was going to happen if we did not find
a way out soon. Then I took a decision. I
fastened a train to my skirt, combed my hair
over my forehead, made myself presentable as
well as I could (feeling sorry for not having
any powder or rouge as I had seen whores
wear) and told my mother that I went out. She
wanted to come with me to carry the food
home as fast as she could.
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Once in the middle of the town I asked her to
stay at a little distance. After only a few
moments I heard someone behind me whisper
in my ear: ‘Sweetie, hi sweetie, come with me.’
A giant of a man followed me and took me to
a house of ill repute. He treated me with a lot
of caution as if afraid he would break me. He
could not help laughing about my black face
and my thinness and he had a lot of fun about
my scraggy body.
Back in the street again I ran to my mother. We
bought some meager food and from the bottom
of the stairs we yelled to the children upstairs:
‘We’ve got bread, we’ve got bread!’ 
After a few days our household ran as smooth
as ever. The children ate in time, were bathed
and went to school; mother kept herself busy
with her chores; father had stopped drinking,
made coffee in the evening and peeled the
potatoes. Only I lay curved on the old couch I
used for a bed, shaking with tears.’

Ingressa Agnes – Psalm 147: 16
8 Ingressa Agnes turpitudinis locum, Angelum

Domini praeparatum invenit.

Ps. Qui dat nivem sicut lanam: nebulam sicut
cinerem spargit.

Toen we eenmaal midden in de stad waren, vroeg ik
haar op een afstandje te blijven. Al na enkele
ogenblikken hoorde ik iemand achter mij fluisteren:
‘Kleintje, hé kleintje, kom eens mee.’ Een reus van
een man kwam achter mij aan, nam me mee naar
een rendez-voushuis. De man behandelde me heel
voorzichtig, hij leek wel bang dat hij me breken
zou. Hij moest lachen om mijn zwarte gezicht en
mijn magerte, en had vreselijk veel plezier om mijn
scharminkelige lichaampje. 
Eenmaal op straat liep ik op een holletje naar
moeder. We kochten wat povere etenswaar en van
onderaan de trap riepen we naar boven, naar de
kinderen: ‘We hebben brood, we hebben brood!’ 
Na een paar dagen liep ons huishouden zo geregeld
als het nog nooit gedaan had. De kinderen aten op
tijd, werden gewassen en gingen naar school;
moeder hield zich met het huishouden bezig; vader
dronk niet meer en zette ’s avonds koffie en schilde
aardappels. Alleen ik lag in elkaar gekromd op de
oude canapé die ik als bed gebruikte, en schokte
van het huilen.’

When Agnes was taken into the place of shame, she
found the Angel of the Lord there, ready to protect
her.
Ps. Who giveth snow like wool, and scattereth the
mist like ashes.

Agnes ging de plaats van schande (het bordeel)
binnen en vond de engel van de Heer gereed (haar
te helpen).
Ps. De sneeuwvlokken laat hij dalen als wol, de rijp
strooit hij als dwarrelende as.
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uit The men who killed me. Rwandan survivors of
sexual violence, Anne-Marie de Brouwer & Sandra
Ka Hon Chu (Editors). Douglas & McIntire,
Vancouver/Toronto/ Berkeley, 2009

Aan het woord: Adela Mukamusonera, Clementine
Nyinawumuntu en Marie Jeanne Murekatete
In de honderd dagen, van april tot juli 1994, dat
de genocide woedde in de kleine Centraal-
Afrikaanse natie Ruanda werden ongeveer 1
miljoen Tutsi’s en Hutu’s gedood en werden naar
schatting 250.000 tot 500.000 vrouwen en meisjes
verkracht. Verkrachting was regel, geen
uitzondering. Veel vrouwen werden vervolgens
vermoord.
‘Ik wil mijn ervaringen met u delen om twee
redenen. Ik wil dat de wereld weet wat hier in
Ruanda gebeurd is en wat wij te verduren hadden,
en ik wil mezelf genezen door mijn hart te luchten.
Als meer mensen de waarheid leren kennen, hoop
ik dat ze hun stem toevoegen aan het koor van al
degenen die ervoor instaan dat zoiets nooit meer
zal gebeuren.’
‘Op weg naar het huis van mijn zus kwam ik bij
een wegversperring en Hutu militairen vroegen
waar ik heen wilde. Ik ontkende dat ik een Tutsi
was. Maar ze zeiden dat ze wisten dat mijn oudere
zus Tutsi was en dat ik er dus ook een moest zijn.
Een van de Hutu’s zei dat hij wist waar mijn zus
woonde en dat hij er mij naartoe zou brengen. In
plaats daarvan bracht hij me naar een smalle
greppel waar hij het kind van mijn rug afnam. Hij
gooide mij in de greppel en verkrachtte me. Hij liet
me daar achter en twee dagen lag ik daar. Mijn
dochter rolde na enige tijd naast me zodat ik haar
vast kon houden en kon voeden.’

from The men who killed me. Rwandan
survivors of sexual violence, Anne-Marie de
Brouwer & Sandra Ka Hon Chu (Editors).
Douglas & McIntire, Vancouver/Toronto/
Berkeley, 2009

9 In the one hundred days of genocide that
ravaged the small Central African nation of
Rwanda from April until July 1994, about one
million Tutsi and Hutu people were killed, and
an estimated 250,000 to 500,000 women and
girls were raped. Rape was the rule, its absence
the exception. Many women were murdered
following rape.

‘I want to share my testimonial with you for
two reasons: I want the world to know what
happened here in Rwanda and what we had to
endure, and I want to heal myself by
unburdening my heart. 
When more people learn the truth, I hope that
their voices will add to the chorus of those
ensuring such crimes never happen again.’
‘Going to my older sister’s house I came across
a roadblock and Hutu militia interrogated me
about where I was going. I denied that I was
Tutsi. But they said they knew that my older
sister was a Tutsi, and that I must be one too.
One of the Hutus said he knew where my
sister’s house was and would take me there.
Instead he took me to a narrow ditch, where he
took my baby from my back. He threw me in
the ditch and raped me. He abandoned me
there and I spent two days in that ditch. During
that time my daughter rolled into the ditch
beside me, so I was able to hold her next to me
and breastfeed her.’
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‘Eventually French soldiers loaded us into a
vehicle to take us to a camp in Cyangugu. The
UNHCR (the United Nations High
Commissioner for Refugees) brought us food.
But we also needed firewood and went out to
collect some. Suddenly a French soldier
appeared out of nowhere, grabbed me by the
arm, took me into a trench, took my baby of
my back, slapped me, pushed me into the
trench and raped me while five other French
soldiers watched. He behaved like a wild
animal. When he finished raping me, the others
raped me too, one by one until all six had their
fill. They did to me whatever perversion came
to their minds. After they were finished they
threw my baby on top of me in the trench.’
‘When I reflect on my lost childhood, I have a
feeling of such extreme sadness. I lament
whenever I remember all the dreams that I once
cherished and that are now forever lost. I
lament when I remember all those men who
repeatedly raped me during the genocide, those
same men who broke and destroyed me and
every single aspect of my life. Those same men
who killed me, slowly but effectively.’

Improperium
10 Improperium exspectavit cor meum, et

miseriam: et sustinui qui simul contristaretur, et
non fuit: consolantem me quaesivi, et non
inveni.

‘Een tijd later laadden Franse soldaten ons in een
truck en brachten ons naar een kamp in Cyangugu.
De UNHCR (het Hoge Commissariaat voor
Vluchtelingen van de Verenigde Naties) bracht
voedsel. Maar we hadden ook brandhout nodig en
gingen naar buiten om dat bij elkaar te sprokkelen.
Plotseling kwam uit het niets een Franse soldaat.
Hij pakte me bij de arm, nam mijn baby van mijn
rug, sloeg me, duwde me in een sloot en
verkrachtte me, terwijl vijf andere Franse soldaten
toekeken. Hij gedroeg zich als een wild beest. Toen
hij klaar was, verkrachtten de anderen mij, één
voor één tot ze alle zes aan hun gerief gekomen
waren. Geen perversie was hun te dol. Toen ze
klaar waren, gooiden ze mijn baby bovenop me in
de sloot.’
‘Als ik nadenk over mijn verloren jeugd, voel ik een
troosteloos verdriet. Ik treur als ik denk aan alle
dromen die ik eens gekoesterd heb en die voorgoed
verloren zijn. Ik treur als ik aan al die mannen denk
die me gedurende de volkerenmoord steeds weer
verkrachtten, mannen die elk teken van leven in mij
gebroken en vernietigd hebben. Mannen die mij
vermoord hebben, geleidelijk, maar wel degelijk.’

Reproach has broken my heart, and I am full of
heaviness. I looked for some to take pity, but there
was none; for someone to comfort me, but I found
none.

Mijn hart verwachtte hoon en ellende; en ik
wachtte op iemand die medelijden zou hebben,
maar er was er geen; ik zocht iemand om mij te
troosten, maar ik vond hem niet.
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uit Marita Conlon-McKenna, The Magdalen,
Doherty Associates books, Dublin 1999
Wanneer Esther Doyle, een eenvoudig Iers meisje,
bedrogen wordt door haar minnaar en ongehuwd
en zwanger achterblijft, stort haar wereld in. Haar
familie stuurt haar naar het Holy Saint klooster in
Dublin, waar ze gevangen achter hoge granieten
muren werkt in de beruchte Magdalen wasserij
terwijl ze wacht op de geboorte van haar kind. Het
is een tehuis voor onhandelbare meisjes en gevallen
vrouwen.

Zuster Vincent zei dat ze in een stoel moest gaan
zitten. ‘Je hebt prachtig haar,’ mompelde ze terwijl
ze het door haar vingers liet glijden.’ Knip het dan
niet af, zuster, asjeblieft!, ik zal het opbinden.’
‘Lang haar kan tussen de machines komen,’ zei de
non en zij nam de schaar. ‘Je kunt nu naar boven
gaan en je omkleden, dan breng ik je naar de
wasserij.’ Beledigd en boos zweeg Esther.
De Maggies, zoals ze genoemd worden, werkten
hard en lang. Als slaven zeulden ze manden vol vuil
wasgoed. De nonnen noemden hen ‘penitenten’. Ze
zagen Esther als een zondares, een gevallen vrouw.
Zij wist dat. Zij zag hoe ze hun blik afwendden van
haar zwellende buik terwijl ze uit minachting hun
neus ophaalden en hun lippen krulden.

Haar kind kwam vlot ter wereld: Roisin, een
prachtig meisje. Toen ze haar pasgeboren baby in
haar armen hield, probeerde Esther te vergeten dat
ze de zoveelste ongehuwde moeder was,
ondergebracht bij de nonnen van de Magdalen

from Marita Conlon-McKenna, The Magdalen,
Doherty Associates books, Dublin 1999

11 When Esther Doyle, a simple Irish girl, is
betrayed by her lover and left unmarried and
pregnant, the sea and the sky are both lost to
her. She is sent by her family to the Holy Saint
Convent in Dublin, where, trapped behind high
granite walls, she works in the infamous
Magdalen laundry while she waits for the birth
of her baby. It is the home for wayward girls
and fallen women.

Sister Vincent requested her to sit in a chair.
‘You’ve lovely hair,’ she murmured, fingering it.
‘Then don’t cut it sister, please!’ Esther pleaded.
‘I’ll tie it up, promise.’ 
‘Long hair can get stuck in the machinery here,’
replied the nun and she took the scissors. ‘Now
you can run up and change, then I’ll bring you
down to the laundry.’ Insulted and angry,
Esther didn’t trust herself to reply. 
The Maggies worked long and hard, toiling like
slaves of old, washing load after load of soiled
laundry. The nuns called them ‘the penitents’.
They considered Esther a sinner, a fallen
woman. She knew that. She could see the way
they averted their gaze from her swelling belly,
turning up their noses and curling their lips
with disdain. 
Her baby was born easily: Roisin, a perfect
baby girl! Holding her newborn baby in her
arms, Esther tried to forget that she was only
another unwed mother, in the care of the nuns
of the Magdalen laundry. Where her child was
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born didn’t matter. For now, nothing mattered,
nothing was going to spoil the love and joy that
her little daughter had brought into her lonely
life.
Away in the mother-and-baby home, Esther felt
as if she were marooned on an island, far from
the pain of the past nine months. The days
were slipping too fast, her time with her baby
was running out and sister Bridget told her: ‘I
think you might be able to return to work
soon, you know that you can visit Roisin in the
evenings and feed her; well, for a while longer
anyway…’
Then, one night after work, when she had
walked across to the annex as usual, she
realised that Roisin was not lying in her cot
with the beige-coloured blanket she had knitted
her. A newborn lay in her place. Sister Bridget
came out of her office: ‘It was all agreed when
you came here Esther. You know babies can’t
stay here for ever. We will find a good home
and family for your little girl now that you’ve
given her up.’ 
She had snipped two pieces of black hair from
Roisin’s tiny head two weeks after she was
born. It was all she had of her. ‘I miss my baby.
I should never have agreed to giving her up. I
didn’t want to give Roisin away! Sometimes I
feel like a part of me is dead and it will never
come back.’

wasserij. Waar het kind geboren was, deed er niet
toe. Nu, deed niets er meer toe. Niets kon de liefde
en de blijdschap bederven die haar dochtertje in
haar eenzame leven gebracht had.
In het moeder-en-kind tehuis voelde Esther zich als
op een onbewoond eiland, bevrijd van de pijn van
de afgelopen negen maanden. Maar de dagen
verliepen snel en de tijd die ze met haar baby mocht
doorbrengen liep ten einde. Op een dag zei zuster
Bridget: ‘Ik denk dat je weer gauw aan het werk
kunt. Je weet dat je Roisin ’s avonds mag bezoeken
en haar voeden; in ieder geval voorlopig…’

Op een avond na het werk, toen ze weer naar het
bijgebouw was gegaan, trof ze Roisin niet aan in
het  bedje met het crème kleurige dekentje dat ze
zelf gebreid had. Er lag een pasgeboren kind op
haar plek. Zuster Bridget kwam uit haar kantoortje
en zei: ‘Het is zo afgesproken toen je hier kwam
Esther. Je weet dat de baby’s hier niet voor altijd
kunnen blijven. We zullen een goed thuis voor haar
zoeken in een gezin nu jij haar hebt afgestaan.’ 
Ze had twee zwarte lokjes van Roisins hoofdje
geknipt, twee weken nadat ze geboren was. Het
was al wat ze van haar bezat. ‘Ik mis mijn kindje.
Ik had er nooit mee in moeten stemmen haar af te
staan. Ik wilde Roisin niet weggeven! Soms voelt
het alsof iets in mij dood is, dat nooit terug zal
komen.’
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Een stem in Rama is gehoord: geween en gejammer:
Rachel wenend over haar kinderen. Zij heeft niet
getroost willen worden, want ze zijn niet meer.
Ps. O God, heidenen drongen in uw domein,
bevlekten de tempel, uw heiligdom; zij maakten
Jeruzalem tot puin.

Agnes, Gods dienstmaagd, wordt door geen angst
aanjagen geschokt en door geen lieve woorden
verleid; en wel omdat ze vertrouwen heeft in
Christus.

Vervolg
Een nieuw soort martelaarschap? Zij was nog te
jong voor het ondergaan van straf en toch al rijp
voor de overwinning, nauwelijks in staat om te
vechten, maar wel bij machte om de zegekrans te
ontvangen. Zij doorliep de leerschool van de
heldenmoed, hoewel het vooroordeel van haar
jeugdige leeftijd op haar rustte. Een bruid haast zich
niet zo vlug naar het bruidsvertrek, als deze maagd,
verheugd om de afloop, in allerijl naar de plaats
van de terechtstelling snelde, het hoofd niet gesierd
met kunstige haarvlechten, maar met Christus, niet
met bloemen omkranst, maar met deugden. Allen
weenden, zijzelf weende niet. Zeer velen
verwonderden zich dat zij met zo’n gemak kwistig
met haar leven omsprong, een leven waaruit zij nog
niet geput had, maar waarvan zij nu al afstand
deed. Allen waren verbijsterd dat zij reeds getuige
van God was, terwijl zij door haar leeftijd nog niet
over zichzelf kon beschikken. Kortom, zij heeft
bereikt dat van de kant van God vertrouwen in
haar werd gesteld, terwijl dit van de kant van
mensen nog niet gebeurde; wat de natuur te boven
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Vox in rama – Psalm 79 (78): 1
12 Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus:

Rachel plorans filios suos, noluit consolari,
quia non sunt.
Ps. Deus, venerunt gentes in hereditatem tuam,
polluerunt templum sanctum tuum, posuerunt
Ierusalem in ruinas.

Agnes, famula
13    Agnes, famula Dei, nec terrore concutitur, nec

blandimentis seducitur: ideoque, quia in Christo
habet fiduciam.

Ex Tractatu sancti Ambrosii episcopi De Virginibus
14 Novum martyrii genus? Nondum idonea

poenae et iam matura victoriae; certare
difficilis, facilis coronari; magisterium virtutis
implevit, quae praeiudicium vehebat aetatis.
Non sic ad thalamum nupta properaret, ut ad
supplicii locum laeta successu, gradu festina
virgo processit, non intorto crine caput compta
sed Christo; non flosculis redimita, sed
moribus. Flere omnes ipsa sine fletu. Mirari
plerique quod tam facile vitae suae prodiga,
quam nondum hauserat, iam quasi perfuncta
donaret. Stupere universi quod iam Divinitatis
testis exsisteret, quae adhuc arbitra sui per
aetatem esse non posset. Effecit denique ut ei de
Deo crederetur cui de homine adhuc non
crederetur, quia quod ultra naturam est, de
Auctore naturae est. Quanto terrore egit
carnifex ut timeretur, quantis blanditiis ut
suaderet, quantorum vota ut sibi ad nuptias
perveniret. At illa: ‘Et haec Sponsi iniuria est
exspectare placiturum; qui me sibi prior elegit,
accipiet. Quid, percussor, moraris? 

A voice is heard in Rama, of lamenting and bitterly
mourning; it is Rachel weeping for her children,
and she will not be comforted, because none is left. 
Ps. O God, the nations have invaded your land,
they have profaned your holy temple. They have
made Jerusalem a heap of ruins.

Agnes, the Lord’s servant, is not terrified by any
peril and not seduced by endearments , as she has
faith in Christ.

Continuation
Is this a new kind of martyrdom? Where the girl
was still too young for punishment, but old enough
for victory; too young for battle, yet ready to win
the crown? Her tender age was a disadvantage, but
she won the trial of virtue. If she had been a bride,
she would not have so hastened to the marriage-
couch as she, being a virgin, hurried with joyful
step to the place of execution, her head adorned
with Christ instead of plaits, and with her own
virtues instead of garlands of flowers. All were
weeping but she was dry-eyed. Everyone marveled
that she exhausted her life so lavishly, which she
had hardly tasted, but was now giving up as though
she had finished with it. All were astounded that
she should come forward as a witness to the
Godhead, when she was still too young to be her
own mistress. It was her final achievement, that
men believed that she had received from God what
could not come from man; for what is beyond
nature comes from the author of nature. You can
imagine with what threats the executioner tried to
frighten her; and the allurements to persuade her,
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gaat, komt immers van de Schepper van de natuur.
Met wat voor verschrikkingen dreigde de beul niet
om haar vrees aan te jagen; hoeveel vleiende
woorden bezigde hij niet om haar over te halen;
hoe velen wensten niet dat Agnes met hen zou
trouwen! Maar zij verklaarde: ‘Het is ook een
belediging voor de Bruidegom, als men wacht
totdat Hij bij ons in de smaak valt. Hij die mij het
eerst heeft uitverkoren, zal mij ook krijgen. Wat
aarzel je nog, beul? Laat mijn lichaam maar
omkomen, dat met ogen kan worden bemind
waarmee ik niet bemind wil worden.’ Zij ging
rechtop staan, bad en boog haar hals. Zie hoe de
beul siddert, alsof hijzelf ten dode was
opgeschreven: de hand van de beul beeft, zijn
gezicht verbleekt als van iemand die bang is voor
het gevaar dat voor een ander dreigt, terwijl het
meisje geen angst heeft voor het gevaar dat zijzelf
loopt. Zo ziet u dus in één slachtoffer een
tweevoudig martelaarschap: dat van de zuiverheid
en dat van de godsdienstige overtuiging. Agnes
bleef maagd en verwierf de marteldood.

Stralend van het vuur der goddelijke liefde 
overwon Agnes haar vrouwelijke sekse 
en krachtiger dan het vlees 
was de ongereptheid van haar kuise vlees.

Hoogverheven cohorten nemen haar stralend-
blanke geest 

en verheffen die boven de sterren van het
firmament. 

Als kuise bruid verbindt zij zich 
met het gelukkig makend 
huwelijksbed van de Bruidegom.
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Pereat corpus, quod amari potest oculis, quibus
nolo.’ Stetit, oravit, cervicem inflexit. Cerneres
trepidare carnificem, quasi ipse addictus fuisset;
tremere percussoris dexteram, pallere ora alieno
timentis periculo, cum puella non timeret suo.
Habetis igitur in una hostia duplex martyrium,
pudoris et religionis. Et virgo permansit et
martyrium obtinuit.

Igne divini
15 Igne divini radians amoris

corporis sexum superavit Agnes,
et super carnem potuere carnis
claustra pudicae.

Spiritum celsae capiunt cohortes
candidum, caeli super astra tollunt;
iungitur Sponsi thalamis pudica
sponsa beatis.

and how many people there were who would have
wished to marry her. But her reply was, ‘It would
be an insult to my spouse to think that I would
consent to you. He who chose me first shall possess
me. Why do you delay, executioner? Let this body
perish which could be loved by eyes which I do not
want.’ She stood in prayer and bowed her head.
You could see the executioner trembling, as though
it were he who was condemned. You could see his
right hand shaking, his face growing pale at her
danger, though the child had no fear of her own. In
one victim, then, you have a twofold witness in
martyrdom: to modesty and to religion. She both
remained a virgin and achieved martyrdom.

Shining with the fire of divine love
Agnes overcame the gender of her body, 
and the undefiled enclosures of the flesh 
prevailed over flesh.

The heavenly host took up her brilliant white spirit,
and the heavens lifted it above the stars; the chaste
bride is united to the blessed bride chambers of the
Spouse.
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O maagd, ontferm u nu over ons lot 
en moge ieder die uw triomf viert
voor zich vergeving van schuld verkrijgen 
en geestelijk heil.

Maak dat de Vorst van de hemel en de Heer van de
aarde 

vrede brengt voor het smekend volk, 
dat Hij in zijn goedheid vrede schenkt 
en lange duur van rustig leven.

Laten we met lofzang vieren het zachtmoedig Lam 
door de kuise Agnes tot haar bruidegom verkozen, 
het Lam dat de hemellichamen op koers houdt 
en alles bestuurt.

Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de
dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God
Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend, 
die boven alle namen is.

Tehila Lieberman: De heilige tekst van Naeeda
Aurangzeb 1
Ik vraag me af wie ik zal zien, wat ik zal voelen.
Hoe ik mezelf kan beschermen tegen de blikken en
beschuldigingen. Maar ik zal zeker verrijzen uit de
maalstroom van emoties. Want ik bleef erbij te
leven met mijn onzekerheid – de palmen van mijn
handen gekeerd naar de wereld – mijn leven
meerdere keren geslagen en tegen de rotsen
geworpen. En toch weigerde ik terug te klimmen in
het fort wereld, omgeven door muren. Hoe kan ik
me, zelfs voor een avond, begeven onder deze
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Virgo, nunc nostrae miserere sortis
et, tuum quisquis celebrat tropaeum,
impetret sibi veniam reatus 
atque salutem.

Redde pacatum populo precanti
principem caeli dominumque terrae
donet ut pacem pius et quietae 
tempora vitae.

Laudibus mitem celebremus Agnum,
casta quem sponsum sibi legit Agnes,
astra qui caeli moderatur atque
cuncta gubernat.

Christus factus est
16 Christus factus est pro nobis obediens usque ad

mortem, mortem autem crucis. Propter quod et
Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen quod
est super omne nomen.

Tehila Lieberman: The Holy Text of Naeeda
Aurangzeb 1

17 I wonder whom I will see, what I will feel.
How I will protect myself from the stares and
accusations, from the vortex of emotions sure
to arise. Because I have insisted on remaining
with my uncertainty – my palms open to the
world – my life more than once knocked and
thrown against the rocks. Still I have refused to
climb back into the walled fortress of this
world. How will I mingle, for even an evening,
among all of these people who choose to see me

O virgin, now have pity on our lot, 
and, whoever celebrates your victory day, 
let him earnestly pray for forgiveness of guilt 
and salvation for himself.

Give back to this praying people 
the Prince of heaven and Lord of the earth, 
that he, merciful, may grant us peace 
and times of tranquil living.

Let us celebrate with praises the gentle Lamb,
whom chaste Agnes binds to herself as Spouse, 
he who governs the stars of heaven 
and guides all things.

Christ became obedient for us unto death: even
death on the cross. For which God also has exalted
Him, and gave Him a name which is above every
name.

33



mensen die ervoor kozen mij als verloren te zien –
die niet begrijpen dat ik de kneuzingen en de
onzekerheid accepteer, om de rijkdom en de
complexiteit die wereld heet, ervoor terug te
krijgen?

Gegroet waarachtig lichaam geboren uit de Maagd
Maria dat werkelijk heeft geleden en voor de mens
geofferd is aan het kruis. Uit wiens doorboorde
zijde water met bloed vloeide. Wees ons nabij in het
uur van de dood.
O zoete Jezus, o milde Jezus, o Jezus zoon van Maria.

Tehila Lieberman: De heilige tekst van Naeeda
Aurangzeb 2
Ik wil bewust worden – niet van het gekakel rond
me, ook niet van gebeden gescandeerd of gezongen –
maar wel van twee zielen die hunkeren naar elkaar
na een oneindige scheiding. Ik wil omhoog kijken
om, al is het maar voor ’n kort moment, boven de
bruid en bruidegom, een poort te zien, half gemaakt
uit Jeruzalem steen, en half uit licht. 
Ik wil door de massa zeven tot ik, als in mijn
kinderjaren, een anonieme en mysterieuze
aanwezigheid kan voelen onder de dansers die de
bruid en haar bruidegom omgeven, een dol
potentieel dat probeert zich in een vat van ledematen
te wringen. Ik wil terug voordat ik me de
gruwelijkheid van de stam kan voorstellen, voordat
de dreigementen tot excommunicatie, de stiltes en de
ontrouw beginnen. Ik wil – en de woorden blijven in
mijn keel hangen – mijzelf eindelijk vergeven. Ik wil
me mijn wonden, de plaatsen waar ik geamputeerd
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as lost – who don’t understand that I accept the
bruises and uncertainty to gain the richness and
complexity that is the world?

Ave verum
18 Ave verum Corpus natum de Maria Virgine:

Vere passum, immolatum in cruce pro homine:
Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine:
Esto nobis praegustatum mortis in examine.
O Iesu dulcis! o Iesu pie! o Iesu fili Mariae.

Tehila Lieberman: The Holy Text of Naeeda
Aurangzeb 2

19 I want to grow aware – not of the chatter
around me, or of the prayers being chanted or
sung – but of two souls yearning toward each
other after an infinite separation. I want to look
up and for the briefest moment, see above the
bride and groom, an archway, half Jerusalem
stone, half light. 
I want to sieve through the crowd until I can
sense, as I could as a child, an anonymous and
mysterious presence among the dancers
encircling the bride and groom, a frenzy of
potential trying to squeeze itself into a vessel of
limbs. I want to take myself back, before I could
imagine the cruelty of the tribe, before the
threats of excommunication, the silences and the
treachery. I want – and the words catch in my
throat – to finally forgive myself. Forgive myself
my wounds, the places that were amputated, the

Hail, true body, born of the Virgin Mary: Truly
suffered, died on the cross for mankind: From
whose pierced side flowed water and blood! Stand
by us in the hour of death!

O gentle Jesus! O holy Jesus! O Jesus, Son of Mary!
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werd, en waar ik nog steeds bloed, vergeven. Mezelf
vergeven omdat ik niet het gemakkelijkere pad nam,
omdat ik weg groeide van die mij beminden, omdat
ik zo vurig liefhad, omdat ik meer wilde dan mensen
me konden geven, omdat ik dit nog steeds wil.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen
van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
Ps. Wees nooit op boosdoeners afgunstig;
benijd niet wie onrecht begaan.

Vergeef ons onze schulden (Marthe Link)
Ik moet hem achter me laten
de mens die me kwaad berokkende
hij heeft me mijn naam ontnomen
mijn wezen beschadigd
hij maakt mij tot een onaanraakbare
sloot me af van de ‘Bron-van-Zijn’
de Geest die zweeft over de wateren.

Ik kon haar niet inademen
noch haar stroom doorgeven
aan mijn zuster, mijn broeder
Vergeef mij?

Ik sloot me op
in de schelp van het niet-zijn
Vergeef mij
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places that still bleed. Forgive myself for not
having taken an easier path. For having grown
foreign to those who loved me, for having loved
so hard, for having wanted more than what
people could give and for still wanting.

Beati mundo corde & Psalm 37 (36): 1
20 Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum

videbunt.
Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.
Beati qui persecutionem patiuntur propter
iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum.
Ps. Noli aemulari in malignantibus, neque
zelaveris facientes iniquitatem.

Forgive us our trespasses (Marthe Link)
21 I have to leave him behind

the human being who did evil to me
who took away my name
violated my being
degraded me to an untouchable
barred me from the ‘Source-of-Being’
the Spirit hovering over the waters.

I wasn’t able to breath her in
nor to pass on her flow
to my sister, my brother
Forgive me?

I locked myself up
in the shell of not-being
Forgive me

Blessed are the pure in heart, for they shall see God;
blessed are the peacemakers, for they shall be called
sons of God; blessed are those who suffer
persecution for the sake of justice, for theirs is the
kingdom of heaven.
Ps. Do not fret because of the wicked;
do not envy those who do evil.
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Maar de oceaan van het Zijnde
beweegt mij
slaat mij heen en weer
zal ik stuk slaan
op de rotsen van schuld?
Vergeef mij…

Door me af te sluiten
droogde de bron in mij
doofde het licht.

Ik wil de pijn toelaten van het weten
ik wil mijn ogen opslaan om te zien
ik wil de roep horen van mijn Oorsprong
ik wil mijn hart herkennen 
in de golfslag der getijden
ik zal mijn mond openen om in te ademen de Geest
van bevrijding
in haar eeuwige werveling 
zal ik los laten mijn verbittering 
en opnieuw geboren worden.

Dan open ik mijn schelp naar de Zon
ik knipper met mijn ogen naar het Licht
ik neem mijn naam terug

Ik Ben
Zoals wij vergeven onze schuldenaren.

De gelukzalige Agnes stond te midden van de
vlammen en bad met uitgestrekte handen tot de Heer:
Almachtige, aanbiddenswaardige, vererenswaardige,
vreeswekkende: ik zegen U en verheerlijk uw naam
tot in eeuwigheid. 
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But the ocean of the Being
moves me,
moves me violently to and fro
shall I shatter
against the rocks of guilt?
Forgive me…

By locking myself in
the well in myself dried up
the light extinguished.

I want to allow the pain of knowing
I will lift my eyes to see
I want to hear the call of my Source
I want to recognize my heart in the beating of
the tides
I’ll open my mouth to take in the Spirit of
liberation.
In her eternal whirl I will let go of my
embitterment and will be reborn.

Then I shall open my shell to the Sun
I will blink my eyes because of the Light
I will take back my name

I Am
As we forgive those who trespass against us.

Stans beata Agnes – Magnificat
22 Stans beata Agnes in medio flammae, expansis

manibus, orabat ad Dominum: Omnipotens,
adorande, colende, tremende: benedico te, et
glorifico nomen tuum in aeternum.

The blessed Agnes stood in the midst of the fire and
stretched forth her hands unto the Lord, and
prayed: O Almighty, to be adored, worshipped,
feared: I bless thee, and glorify thy Name for ever
and ever.
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Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent. –
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.-
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. –
Eer aan de Vader en de Zoon enz.

LITANIE
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons
God Zoon, Verlosser van de wereld, 
God, Heilige Geest, 
Heilige Drievuldigheid één God,

Van alle onderdrukking, 
verlos ons, Heer.
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1. Magnificat anima mea Dominum.
2. Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
3. Quia respexit humilitatem ancillae suae: ecce
enim ex hoc beatam me dicent omnes
generationes.
4. Quia fecit mihi magna qui potens est: et
sanctum nomen eius.
5. Et misericordia eius a progenie in progenies
timentibus eum.
6. Fecit potentiam in brachio suo: dispersit
superbos mente cordis sui.
7. Deposuit potentes de sede, et exaltavit
humiles.
8. Esurientes implevit bonis: et divites dimisit
inanes.
9. Suscepit Israel puerum suum, recordatus
misericordiae suae.
10. Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.
11. Gloria Patri etc.

LITANIA
23 Kyrie, eleison.

Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Christe audi nos.
Christe exaudi nos.

Pater de caelis Deus, miserere nobis
Fili Redemptor mundi Deus,
Spiritus Sancte Deus,
Sancta Trinitas unus Deus,

Ab omni oppressione,
libera nos Domine.

My soul doth magnify the Lord.
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
Because he hath regarded the humility of his

handmaid; for behold from henceforth all
generations shall call me blessed.

Because he that is mighty, hath done great things to
me; and holy is his name.

And his mercy is from generation unto generations,
to them that fear him.

He hath shewed might in his arm: he hath scattered
the proud in the conceit of their heart.

He hath put down the mighty from their seat, and
hath exalted the humble.

He hath filled the hungry with good things; and the
rich he hath sent empty away.

He hath received Israel his servant, being mindful
of his mercy:

As he spoke to our fathers, to Abraham and to his
seed for ever.

Glory be to the Father

LITANY
Lord, have mercy on us. 
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.

Christ hear us.
Christ, graciously hear us.

God, Father of heaven, have mercy on us.
God Son, Redeemer of the world,
God Holy Spirit,
Holy Trinity, one God,

From all oppression, 
Lord, save your people.
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Van kinderarbeid 
Van economische uitbuiting en armoede 
Van vrouwenhandel 
Van valse beschuldigingen 
Van oneerlijke processen 
Van vrijheidsberoving 
Van eenzame opsluiting 
Van politieke vervolging 
Van alle vormen van politiek en economisch geweld 
Van lichamelijke mishandeling 
Van lijfstraffen
Van eerwraak 
Van foltering en marteling 
Van alle huiselijk geweld 
Van geestelijke mishandeling 
Van discriminatie en vooroordelen 
Van onrechtvaardige uitsluiting 
Van alle lichamelijk en geestelijk geweld 
Van incest 
Van een gedwongen huwelijk 
Van verkrachting 
Van echtelijk geweld 
Van seksuele uitbuiting 
Van alle vormen van seksueel geweld

Voor gelijke rechten, 
wij bidden U verhoor ons.
Voor rechtvaardige behandeling 
Voor eerbied en respect 
Voor zorg en liefde 
Voor een onbezorgde jeugd
Voor goede opleidingsmogelijkheden 
Voor economische ontplooiing 
Voor een vrije partnerkeuze
Voor een voortreffelijk moederschap 
Voor lichamelijke en geestelijke integriteit.
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A labore puerorum 
A concussione et paupertate
A commercio feminarum 
A calumniis 
A iudiciis iniustis 
A spoliatione libertatis 
Ab inclusione solitaria 
A persecutione politica 
Ab omni vi politica vel oeconomica 
A contumelia corporis 
A poenis corporalibus 
Ab ultione honoris causa 
A suppliciis et cruciatibus 
Ab omni vi domestica 
A vexatione animae 
A discrimine et praeiudiciis 
Ab exclusione iniusta 
Ab omni vi corporali et spiritali 
Ab incestu 
A matrimonio coacto 
A stupro et violatione 
A vi coniugali 
Ab abusione sexuali 
Ab omni vi sexuali

Pro iure aequali, 
te rogamus audi nos.
Pro tractatu iusto 
Pro reverentia et pietate 
Pro caritate et amore 
Pro adulescentia secura 
Pro eruditionis optima quaque facultate 
Pro evolutione oeconomica 
Pro contubernalis selectione libera 
Pro maternitate praestanti 
Pro sinceritate corporali et spiritali.

From child labour
From exploitation and poverty
From women trafficking
From false accusations
From unfair trials
From deprivation of liberty
From solitary confinement
From political persecution
From all forms of political and economic violence
From physical abuse
From corporal punishment
From honour killings
From torture and torment
From all domestic violence
From psychological abuse
From discrimination and prejudices
From unfair exclusion
From all physical and psychological violence
From incest
From forced marriages
From rape
From marital violence
From sexual exploitation
From all forms of sexual violence

For equal rights, 
Lord, hear our prayer.
For fair treatment
For regard and respect
For care and love
For a carefree youth
For proper educational opportunities
For economic development
For a free choice of partner
For the joys of motherhood
For physical and spiritual integrity.
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SCHOLA CANTORUM KAROLUS MAGNUS
The Schola Cantorum Karolus Magnus in Nijmegen was founded in 1988. 

The name ‘Karolus Magnus’ refers to Charlemagne, who in his time promoted uniformity in the
liturgy and the spread of Gregorian chant in Western Europe; it also refers to the Emperor’s city,
Nijmegen, where Charlemagne often stayed in his fortress on the river Waal. In addition the Schola
maintains strong ties with the Radboud University of Nijmegen.

The Schola aims to preserve and propagate authentic Gregorian chant as a valuable, cultural and
liturgical heritage. It mainly relies on the achievements of the studies of early-medieval manuscripts;
these were taken up in the nineteenth century by the monks of Solesmes (France), and research is
continuing both there and elsewhere. The starting point is semiology, a study concerned with the
explanation of signs (neumes) as mentioned in the manuscripts at the top of the texts. These provide
little accurate information about the melody, but a great deal about the rhythm that must be
practised in the singing.

The Schola consists of the following members: Thijs-Willem Baayen, Peter Bokhorst, Frans de
Bont, Jan Ermers, Edo Fennema, Jacques Janssen, Sjef Jongen, Koos Leemker, Gerard Pieters, Wil
Robben, Piet Ronnes, Arno Theune, Jan Timmermans, André Weel and Peter Zandvliet.

Conductor: Stan Hollaardt.
Gregorian adviser: Father Augustinus Hollaardt O. P. 
Besides concerts in many places in the Netherlands and programs for KRO-radio, the Schola has

given concerts in Belgium (festival of Watou 1994), France (Dijon 2008, Flavigny sur Ozerain 1994,
1999, 2008 and 2009; St. Riquier 1998) Germany (Kleve 1995 and 1996; Kevelaer 1998, Aken
1998) and Italy (Rome 2002, Florence 2005, Ravenna 2005, Verona 2005).

Meanwhile three single CDs and two double CDs by the Schola have been released:
1993: O virgo mater with hymns for the Virgin Mary and organ improvisations by Berry van

Berkum.
1995: Canticum novum with the integral Latin execution of the fifth Sunday of Easter (sold out).
1997: Media vita with hymns from the liturgy and the office of the Holy Mass for the deceased.

A remake (2009) with a booklet: texts in Latin, Dutch and English.
2000: La Divina Commedia Gregoriana. (2 CD set). A medieval, Gregorian cycle which leads us

from hell through purgatory to paradise.
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2006: Imago Christi: Images of Jesus through (church) history: a 2 CD set with a 40-page
booklet. Texts in Latin, Dutch and English.

Further information can be found on our website: www.karolus-magnus.nl

SCHOLA CANTORUM KAROLUS MAGNUS
De Schola Cantorum Karolus Magnus van Nijmegen werd opgericht in 1988. De naam ‘Karolus
Magnus’ verwijst enerzijds naar Karel de Grote, die in zijn tijd de uniformiteit in de liturgie en de
verspreiding van het Gregoriaans in West-Europa bevorderde; anderzijds naar de keizer Karelstad
Nijmegen, waar Karel de Grote zich destijds dikwijls in zijn burcht aan de Waal ophield. Daarnaast
onderhoudt de Schola nauwe banden met de Radbouduniversiteit Nijmegen.

De Schola stelt zich ten doel het authentieke Gregoriaans als kostbaar cultureel en liturgisch
erfgoed te bewaren en te propageren. Zij baseert zich daarbij voornamelijk op de verworvenheden
van de studies der vroegmiddeleeuwse handschriften, zoals die vanaf de 19e eeuw door de monniken
van Solesmes (Frankrijk) ter hand zijn genomen, en daar en ook elders nog steeds worden
voortgezet. Uitgangspunt vormt de semiologie, de leer die zich bezighoudt met de verklaring van de
tekens (neumen) zoals die in de handschriften boven de teksten zijn vermeld. Deze geven weinig
nauwkeurige informatie over de melodie, maar des te meer over de ritmiek die bij het zingen moet
worden betracht.

De Schola Cantorum bestaat uit de volgende zangers: Thijs-Willem Baayen, Peter Bokhorst, Frans
de Bont, Jan Ermers, Edo Fennema, Jacques Janssen, Sjef Jongen, Koos Leemker, Gerard Pieters, Wil
Robben, Piet Ronnes, Arno Theune, Jan Timmermans, André Weel en Peter Zandvliet. 

Dirigent: Stan Hollaardt.
Gregoriaanse adviezen: Pater Augustinus Hollaardt O.P.
Naast optredens op vele plaatsen in Nederland en optredens i.v.m. uitzendingen van KRO-radio

en tv vonden concerten plaats in België (festival van Watou 1994), Frankrijk (Dijon 2008, Flavigny
sur Ozerain 1994, 1999, 2008 en 2009; St. Riquier 1998) Duitsland (Kleve 1995 en 1996; Kevelaer
1998, Aken 1998) en Italië (Rome 2002, Florence 2005, Ravenna 2005, Verona 2005).

Inmiddels zijn van de Schola drie cd’s en twee dubbel – cd’s verschenen:
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1993: ‘O virgo mater’ met Mariagezangen en orgelimprovisaties door Berry van Berkum;
1995: ‘Canticum novum’ met de integrale Latijnse uitvoering van de mis van de vijfde zondag

van Pasen; (uitverkocht)
1997: ‘Media vita’ met gezangen uit de misliturgie en het officie van de overledenen; een

remake(2009) met een booklet. Teksten in Latijn, Nederlands en Engels.
2000: ‘La Divina Commedia Gregoriana’ dubbel - cd. Een middeleeuwse, gregoriaanse cyclus die

ons vanuit de hel, over de louteringsberg naar het paradijs voert.
2006: Imago Christi: beelden van Christus door de eeuwen heen: een dubbel-cd met een booklet

van 40 pagina’s. Teksten in Latijn, Nederlands en Engels.
Alle informatie over onze schola vindt u op onze website: www.karolus-magnus.nl
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The Martyred Virgins
Pro sinceritate corporali et spiritali

A Gregorian memorial to female victims of violence

An endless procession of young women approaches us on the famous painting 
by the Van Eyck brothers. They are the martyred virgins who all over the 

world, from ancient times until the present, have been violated both 
physically and psychologically.

This CD commemorates and honours these women, using age-old Gregorian
chant framed with lectures that offer a modern context.

SCHOLA CANTORUM KAROLUS MAGNUS
Stan Hollaardt director
Nijmegen, The Netherlands 


