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SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 

Hetty van Hartesveldt 

 
Het is niet zeker of we deze kerk nog zullen bezoeken, maar omdat de patroonheilige nauw 
verbonden is met de geschiedenis van het Martyrium, vermelden we deze toch hier. 
 
De kerk werd tijdens het Tweede Keizerrijk gebouwd, als vervanging voor te klein geworden 
kapellen. De structuur is typisch voor deze periode: een stalen skelet met een stenen 
bedekking. 
 

 
 
De façade is gebouwd in Italiaanse renaissancestijl. Indertijd was het de rijkste kerk van 
Parijs. Vele welgestelde parochianen schonken kunstwerken, waarvan een groot aantal nu 
nog te zien zijn. Op het fronton van de façade staat Saint-François-Xavier afgebeeld in laag-
reliëf die de bewoners van India en Japan doopt. Het schip is in klassieke stijl, de kapel van 
de Heilige Maagd in renaissancestijl. Het bronzen hoofdaltaar is uit 1984 en versierd met o.a. 
twee engelen. De ene houdt een korenaar vast; de andere een druiventros, als symbolen 
voor de eucharistie. 
 
In de huwelijkssacristie hangt een beroemd Laatste Avondmaal van Jacopo Tintoretti, een 
leerling van Titiaan. Helaas is deze sacristie op zondag gesloten, zodat we dit schilderij niet 
te zien krijgen. 
 
François-Xavier was een edelman uit Navarra, geboren in 1506. Hij ging naar Parijs en 
studeerde eerst aan het Collège de Navarre en naderhand aan de Sorbonne. Daar had hij 
als kamergenoot Ingnatius van Loyola. Samen met hem en enkele andere studenten was hij 
op 15 augustus 1534, in een kapel in Montmartre,  een van de eersten die de gelofte deden 
waarop later de jezuïetenorde zou worden gebaseerd. In 1539-1540 speelde Xaverius een 
belangrijke rol in de bijeenkomsten die leidden tot de stichting van de Sociëteit van Jezus. In 
1540 werd de orde goedgekeurd door paus Paulus III.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/1534
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Er is een briefwisseling tussen Xavier en Ignatius bewaard gebleven. 
 
Hij voelde zich aangetrokken tot het missiewerk en vertrok naar Zuid-Oost-Azië, waar hij,  
naar men zegt, meer dan 30.000 bekeerlingen maakte. Hij stierf op een eiland bij  Kanton. 
In 1622 werd hij door paus Gregorius XV heilig verklaard. Zijn feestdag is 3 december. 
 

  

 


