Harmonie St. Caecilia viert Caeciliafeest
In het laatste weekend van november viert de harmonie het jaarlijkse Caeciliafeest. Het Caeciliafeest is een
aloude traditie voor muziek- en zanggezelschappen dat eenmaal per jaar wordt gevierd rond de feestdag van
St. Cecilia (Latijn: Caecilia), de patrones van de muziek en de muzikanten. Ze wordt vaak afgebeeld met een
muziekinstrument (vaak een orgel) en net als de harmonie van Blerick zijn veel muziekverenigingen naar haar
vernoemd.
St. Cecilia de patroonheilige van de muziek
Wat veel mensen niet weten is dat de heilige Cecilia eigenlijk per
ongeluk de patrones van de muziek is geworden. Dit berust op een
misverstand van de oude legende, waarin haar leven beschreven is.
Cecilia is zelfs eerst meer dan 1000 jaar 'heilig' geweest zonder enig
verband met muziek. Ze was een martelaar-maagd uit de begintijd
van de kerk stichtte een eigen kerkje: de Basiliek van Santa Cecilia
in Trastevere, de bedevaartskerk van de heilige Cecilia in Rome. De
eigenlijke patroonheilige van de muziek was niemand minder dan
de paus Gregorius.
e
Cecilia leefde in de 3 eeuw en was een Romeinse martelares en
heilige in de Rooms-katholieke Kerk. Volgens de legende was zij al
op jonge leeftijd volkomen aan God toegewijd. Dat wil zeggen dat
ze de gelofte van maagdelijkheid had afgelegd, wat inhield dat zij in
haar leven geen andere bruidegom wilde kennen dan Christus
alleen. Daarom vastte ze veel en bad dagelijks tot God. Tegen haar
wil werd ze door haar vader uitgehuwelijkt aan een jonge heidense patriciër Valerianus. Op de dag van het
huwelijk was er een groot feest voor iedereen, behalve voor de bruid. Terwijl iedereen zong en danste,
en muziek maakte, had zij zich teruggetrokken en bad onophoudelijk tot God om hulp in deze moeilijke
situatie. Immers als alles normaal zou verlopen zou ze diezelfde nacht nog haar maagelijkheid verliezen en
daarmee haar eerste liefde ontrouw moeten worden.
Temidden van de feestmuziek op haar bruiloft, zong Cecilia in haar hart tot God alleen. Deze oorspronkelijke
Latijnse zin (uit haar vita) kwam in de gebeden van haar feestdag terecht en werden langzamerhand gelezen als
“zij bad tot God, terwijl zij het orgel liet zingen.” Vandaar de aanwezigheid van het orgeltje in afbeeldingen van
Cecilia én vooral vandaar de verbintenis met patrones van de muziek.
De officiële feestdag van de heilige Cecilia is 22 november en met die reden wordt het Caeciliafeest meestal
rond die datum gevierd.
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