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Programma
INLEIDING

Invitatorium

Philippus de Monte  
Beatus vir qui timet Domine 

Philippus de Monte  
Qui confidunt 

Philippus de Monte  
Super flumina Babylonis a 8 

Philippus de Monte  
Laudate Dominum a 8 

Responsorium  
Magnus inter magnos

Hymnus  
Festa lux claro

Philippus de Monte  
Pulchra es et decora a 7 

Philippus de Monte  
Magnificat Octavi Toni

Conclusio 

Philippus de Monte  
Litaniae de Beatae Mariae Virginis a 7



Inleiding
In 1603 overleed in Praag de kapelmeester van keizer Rudolf II. De componist was 
samen met zijn broodheer van Wenen naar Praag verhuisd, nadat hij al verschil-
lende belangrijke muzikale posities had bekleed in heel Europa. Hij werd precies 
vijfhonderd jaar geleden in Mechelen geboren als Filip Van den Berg, maar ging de 
geschiedenisboeken in als Philippus de Monte.  Zijn verjaardag valt samen met de 
900ste verjaardag van de Ordo Canonici Regularis Praemonstratensis, beter gekend 
als de premonstratenzers of de norbertijnen. De heilige Norbertus van Xanten sticht-
te deze orde in 1121 in het Franse dorp Prémontré. Norbertus werd begraven in 
Maagdenburg maar zijn relieken werden in 1627 overgebracht naar de Strahovabdij 
in Praag, op minder dan 5 kilometer van de Jacobuskerk waar De Monte begraven 
werd.

Verschillende composities van Philippus de Monte vormen samen een fictief vesper-
officie ter ere van de heilige Norbertus. De religieuze muziek is op zich niet het be-
langrijkste deel van De Monte’s oeuvre. Zijn betekenis en invloed is op puur muzikaal 
vlak vooral te vinden in de profane muziek, met name in het genre van het Italiaans 
madrigaal. Dat wil echter niet zeggen dat zijn religieuze muziek minder interessant 
zou zijn. Hij componeerde maar liefst 40 missen en 250 motetten, polyfone com-
posities op Latijnse teksten die vaak heel uitgebreide melodielijnen kennen. Het 
bekendste van die motetten is wellicht het achtstemmige Super flumina Babylonis, 
een geschenk voor de Engelse componist William Byrd (die op zijn beurt een motet 
opdroeg aan De Monte).

De muziek van Philippus de Monte heeft lange tijd minder aandacht gekregen dan 
die van tijdgenoten zoals Orlandus Lassus of Palestrina bijvoorbeeld. Nochtans had 
hij als hofcomponist van Maximiliaan II in Wenen een belangrijke positie en status 
bereikt. Toen Maximiliaans zoon Rudolf II keizer werd, verhuisde hij de hoofdstad van 
het Habsburgse rijk naar het meer dan ooit bloeiende Praag. Dat werd de nieuwe 
werkplek van de Monte tot aan zijn dood. Het feit dat Rudolf een minder succesvol 
leider was dan zijn vader straalde ook af op het prestige van de hele hofhouding. 
Rudolf II werd bovendien tijdens zijn laatste jaren geleidelijk aan de kant gezet en 
uiteindelijk opgevolgd door zijn broer Matthias, waarna het politieke hart van het rijk 
opnieuw in Wenen klopte en alles wat met Praag verbonden was (inclusief de muziek 
van De Monte) meer in de schaduwzone terecht kwam. Bovendien was De Monte 
uiterst bescheiden van inborst. Omwille van die karaktertrek vergeleek Georg Seld, 
kanselier van Albrecht V in Beieren, in 1555 de toen 33-jarige componist zelfs met 
een meisje.



In de vroege muziek van Philippus de Monte valt al op hoe hij vaak erg gedurfde 
harmonieën componeert, meestal in nauwe relatie met de betekenis van de tekst. 
Dat is typerend voor de late polyfonisten, bij wie het muzikaal uitdrukken van de 
tekst soms zelfs tot extreme muzikale uitwassen leidde. Het Italiaans madrigaal was 
het genre bij uitstek voor dit soort experimenten. In de religieuze muziek drijft de 
Monte het niet al te ver, maar toch getuigt ook die muziek van een geraffineerd 
akkoordgebruik en een geïnspireerde melodische ontwikkeling. Een schitterend 
voorbeeld zijn de plotse toonladderfiguren op de tekst Scala Jacob (Jacobs ladder) 
in de Litaniae De Beata Mariae Virginis. In de muziek van De Monte is bovendien 
niets zonder betekenis. Zo componeerde hij dit en enkele andere werken ter ere van 
de heilige maagd Maria voor zeven stemmen, omwille van de heilige betekenis van 
het getal zeven. Op deze en anderen manieren vormen zijn werken uiterst gelaagde 
constructies: weldoordacht en ingenieus, maar tegelijk muzikaal meeslepende en 
spiritueel verheffend. Als De Monte de laatste grote Vlaamse polyfonist genoemd 
wordt, heeft dat dus niet alleen te maken met het tijdvak waarin hij actief was, maar 
ook met het hoge niveau dat hij in zijn kunst bereikt heeft.

Klaas Coulembier 



Qui confidunt in Domino
Qui confidunt in Domino
sicut mons Sion,
non commovebitur
in aeternum.
Qui habitat in Jerusalem,
montes in circuitu eius,
et Dominus in circuitu populi eius,
Ex hoc nunc et usque in saeculum.

Wie op de Heer vertrouwt
is als de Sionsberg
die onwankelbaar vaststaat 
voor eeuwig.
Zoals de bergen Jeruzalem omringen,
zo omringt de Heer zijn volk
van nu tot in de eeuwigheid.

(Psalm 125)

Teksten

Beatus vir qui timet 
Dominum:
Beatus vir qui timet Dominum:
in mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus;
generatio rectorum benedicetur.

Gloria et divitiæ in domo ejus,
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis:
misericors, et miserator, et justus.

Jucundus homo qui miseretur et commodat;
disponet sermones suos in judicio:
quia in æternum non commovebitur.
In memoria æterna erit justus;

ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domino,
confirmatum est cor ejus;
non commovebitur donec despiciat inimicos 
suos.

Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer
en met liefde voor zijn geboden.
Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele 
land, de oprechten worden gezegend.

Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor 
altijd. Hij straalt voor de oprechten als 
licht in het duister, genadig, liefdevol en 
rechtvaardig. 

Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de Heer.
Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

(Psalm 112)



Super flumina Babylonis 
Super flumina Babylonis 
illic sedimus et flevimus, 
cum recordaremur Sion.
In salicibus in medio ejus 
suspendimus organa nostra.

Aan de rivieren van Babel,
daar zaten wij treurend 
en dachten aan Sion.
In de wilgen op de oever
hingen wij onze lieren. 

(Psalm 137)

Magnus inter magnos,
Magnus inter magnos, 
exiguus inter parvos, 
illustris inter nobiles, 
modicus inter ignobiles,
Omnibus denique omnia factus, 
*Alleluia.

Erat enim vir Dei Norbertus 
aspectu hilaris, vultu serenus, sermone 
facundissimus, conversatione placidus, 
convictu affabilis. 
Omnibus. Gloria Patri.
*Alleluia.

Festa lux claro 
Festa lux claro celebris triumpho,
Annuo nobis revoluta lapsu,
Posteris tanti merito parentis 
Gaudia promit.

Hunc adhuc matris gremio latentem,
Praesulem vates monuit futurum 
Angelus: natum supera vocavit 
Christus ab arce.

Groot onder de groten der aarde,
klein onder de kleine lieden,
voornaam onder de edelen,
bescheiden onder ‘t nederig volk. 
Hij is voor iedereen wel íets geworden. 
Halleluja.

Norbertus was een man van God,
vrolijk van voorkomen, vredig van 
gelaat, welsprekend, aangenaam om 
mee te praten, gemoedelijk om mee te 
leven. Glorie zij God.
Halleluja.

Een feestelijk, luisterrijk licht
dat ieder jaar weerkeert brengt ons,
zijn volgelingen, grote vreugde
om de deugd van zo’n grote vader.

Al in de schoot van zijn moeder
spoort een Engel hem aan om bisschop
te worden. Eenmaal geboren
roept Christus hem uit de hemel. 



Pulchra es te decora 
Pulchra es et decora filia Jerusalem 
terribilis ut castrorum acies ordinata.
Quae est ista quae ascendit de deserto
Sicut aurora consurgens.

Mooi ben je en bekoorlijk, dochter van Jeruzalem,
ontzagwekkend als een leger in slagorde.
Wie is zij die daar komt uit de woestijn,
als de rijzende dageraad? 

(Hooglied)

Purpura tandem generis relicta,
Membra melote tegit innocenti,
Alter et Paulus graviter tonando 
Púlpita complet.

Haeresis, forti hoc duce Tanchelína
Ore blasphemo sacra polluentis 
Victa apud Belgas, simul et tyrannis 
Impia cedit.

Quos et oblatos, animo lubenti, 
Pontifex Summus recipit probatque, 
Magdeburgensem simul et tiaram 
Sumere cogit.

Sit Deo nostro decus et potestas, 
Sit salus perpes, sit honor perennis:
Qui poli summa residet in arce
Trinus et unus. 

Amen

Zijn purperen kleed wierp hij af,
hij kleedde zich in een schapenvacht,
en prekend als een nieuwe Paulus
besteeg hij de kansel.

Tanchelinus, die met zijn ketterij 
en laster al wat heilig was bezoedelde,
verdreef hij krachtig uit België,
en de goddeloosheid verdween.

Blijmoedig begaf hij zich naar de Paus
die hem welwillend ontving,
en hem aanspoorde om in Maagdenburg
bisschop te worden.

Glorie en kracht zij onze Heer,
laat het heil en de eer eeuwig zijn:
Hij die in de hoogste Hemelburcht 
woont is drie en is één.

Amen.



Magnificat
Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo

Quia respexit humilitatem ancillae suae,
ecce enim ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes.

Qui fecit mihi magna qui potens est:
et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie in 
progenies, timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo
dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis
et divites dimisit in anes.

Suscepit Israel puerum suum
recordatus msericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nostros
Abraham et semini ejus in saecula.

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper, 
et in saecula saeculorum, Amen.

Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht 
om God, mijn redder:

hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste 
dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan 
gelukkig prijzen.

Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij 
gedaan, heilig is zijn naam.
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert.

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen.

Heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.

Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn 
dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft 
beloofd:

hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in 
eeuwigheid.

Eer zij de Vader, de Zoon,
en de Heilige Geest.

Zoals het was in den beginne en nu en altijd,
tot in de eeuwigheid, Amen.



Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Christus, hoor ons, verhoor onze beden.
God, Vader der Hemelen, 
ontferm U over ons
God, de Zoon en Redder der Wereld,    
ontferm U over ons         
Heilige Drie-eenheid, enige God,
ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige moeder Gods, bid voor ons.
Heilige Maagd der Maagden, bid voor ons.
Moeder der levenden, bid voor ons
Moeder van de schone liefde, bid voor ons
Moeder der Heilige Hoop, bid voor ons. 

Paradijs van heerlijkheid, bid voor ons
Boom des levens, bid voor ons
Huis van wijsheid, bid voor ons
Poort des hemels, bid voor ons
Verlangen der eeuwige heuvels, 
bid voor ons
Stad van toevlucht, bid voor ons
Stad Jeruzalem, bid voor ons
Heiligdom Gods, bid voor ons
Ark des verbonds, bid voor ons

Altaar van Wierook, bid voor ons
Ladder van Jacob, bid voor ons
Onbezoedelde spiegel, bid voor ons
Lelie onder de doornen, bid voor ons
Braamstruik, die brandt maar niet vergaat, 
bid voor ons
Vlies van Gideon, bid voor ons

Litaniae De Beatae 
Mariae Virginis
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison.                
Christe audi nos. Christe exaudi nos. 
Pater de coelis Deus. 
Miserere nobis. 
Fili Redemptor mundi Deus. 
Miserere nobis.         
Sancta Trinitas unus Deus. 
Miserere nobis. 

Sancta Maria. Ora pro nobis.     
Sancta Dei genitrix. Ora pro nobis. 
Sancta Virgo Virginum. Ora pro nobis. 
Mater Viventium. Ora pro nobis. 
Mater pulchrae dilectionis. Ora pro nobis.                       
Mater Sanctae spei. Ora pro nobis. 

Paradisus voluptatis. Ora pro nobis.
Lignum vitae. Ora pro nobis. 
Domus sapientiae. Ora pro nobis.   
Porta coeli. Ora pro nobis. 
Desiderium collium aeternorum. 
Ora pro nobis.            
Civitas refugii. Ora pro nobis. 
Civitas Hierusalem. Ora pro nobis. 
Sanctuarium Dei. Ora pro nobis.
Tabernaculum foederis. Ora pro nobis.

Altare Thymiamatis. Ora pro nobis.                       
Scala Jacob. Ora pro nobis. 
Speculum sine macula. Ora pro nobis.  
Lilium inter spinas. Ora pro nobis. 
Rubus ardens incombustus. 
Ora pro nobis.                          
Vellus Gedeonis. Ora pro nobis. 



Thronus Salomonis. Ora pro nobis. 
Turris eburnea. Ora pro nobis. 
Favus distillans. Ora pro nobis. 
Hortus conclusus. Ora pro nobis. 
Fons signatus. Ora pro nobis.  

Puteus aquarum viventium. 
Ora pro nobis.                           
Navis institoris de longe portans panem. 
Ora pro nobis.        
Stella matutina. Ora pro nobis.    
Aurora consurgens. Ora pro nobis. 
Pulchra ut Luna. Ora pro nobis. 
Electa ut Sol. Ora pro nobis. 
Castrorum acies ordinata. 
Ora pro nobis.                           
Solium gloriae Dei. Ora pro nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. 
Parce nobis Domine.       
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.  
Exaudi nos Domine.      
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. 
Miserere nobis.            

Troon van Salomon, bid voor ons
Toren van ivoor, bid voor ons
Rijke honingraat, bid voor ons
Besloten hof, bid voor ons
Verzegelde fontein, bid voor ons

Bron van levend water, 
bid voor ons
Koopschip dat brood brengt van verre, 
bid voor ons
Morgenster, bid voor ons
Rijzende dageraad, bid voor ons
Jij, mooi als de Maan, bid voor ons
Jij, uitverkoren als de Zon, bid voor ons
Leger in slagorde, 
bid voor ons
Troon van de Glorie Gods, bid voor ons

Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
der wereld, Heer, spaar ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
der wereld, Verhoor ons, o Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
der wereld, Ontferm U over ons. 

Bijbelteksten: Nieuwe Bijbelvertaling
Vertaling overige teksten: Marjolein Van Zuylen



Biografie
Cappella Mariana

Dit vocaal ensemble heeft zich gespecialiseerd in de renaissancepolyfonie 
en de vroege barok. De optredens van het ensemble worden door het pu-
bliek met met veel enthousiasme ontvangen. De internationale muziekkri-
tiek roemt het ensemble om zijn expressiviteit, zijn interpretaties en de sen-
sibele omgang met de tekst. Cappella Mariana werd in 2008 opgericht. Als 
een van de weinige Tsjechische vocale ensembles richt het zich op de uit-
voering van de vrijwel vergeten vocaal-polyfone werken van de Italiaanse, 
Vlaamse of Engelse renaissance. Het ensemble fungeert als artistieke am-
bassadeur van de concertcyclus ‘Vastenvrijdagen’, die de traditie van mu-
ziekuitvoeringen bij de Kruisherenordes aan de Prager Karelsbrug voortzet.
De leden van Cappella Mariana zijn internationaal gerenommeerde zangers, 
die ook geregeld samenwerken met het Praagse ensemble Collegium Mari-
anum en optreden bij belangrijke Europese festivals, zoals Festival de Sablé, 
Festival Baroque de Pontoise, Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leip-
zig, Mozartfest Würzburg, Prager Frühling, Mitte Europa Festival en Bolzano 
Festival. Ze zijn voorts te horen bij ensembles als Bach Collegium Japan, 
Collegium Vocale Gent, Tiburtina Ensemble, Collegium 1704 en Doulce 
Memoire. Cappella Mariana is de laatste jaren opgetreden bij belangrijke 
festivals als Laus Polyphoniae Antwerpen, Festival Oude Muziek Utrecht, 
MA Brugge Festival, Tage Alter Musik Regensburg, KlangVokal Dortmund 
en de Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. In december 2012 bracht 
het ensemble zijn eerste CD uit (‘Sacrum et Profanum’), met muziek van 
o.m. Gombert, Palestrina, Tallis, Clemens non Papa en Monteverdi. Sedert-
dien verschenen nog vier CD-opnamen met ‘Praga Magna’ (2014), ‘Codex 
Speciáník’ (2016), ‘Song of Songs. Canticum Salomonis’ (met Hooglied mo-
tetten van Palestrina, L’Héritier, De Mantua, Gombert en Josquin Desprez 
– Et’Cetera, 2018) en ‘Praga Rosa Bohemiae’ (Supraphon, 2019). Daarnaast 
maakte Cappella Mariana diverse concertopnamen voor de Tsjechische Ra-
dio. Het ensemble staat onder leiding van Vojtech Semerád, die na zijn 
studie aan de Praagse Karelsuniversiteit en aan het Conservatoire National 
Supérieur in Parijs, zijn studie voortzette aan het Pauselijke Instituut Mausica 
Sacra in Rome, waar hij zijn studieterrein, dat reikt van het middeleeuwse 
gregoriaans tot aan de renaissancepolyfonie, verder uitdiept.



Abdij van Averbode

De norbertijnenabdij van Averbode wordt in 1134 gesticht op initiatief van 
Arnold II, graaf van Loon. Het is oorspronkelijk een dubbelklooster, waarin 
zowel mannen als vrouwen leefden. In het begin van de 13de eeuw word de 
abdij definitief ‘ontdubbeld’ en verhuizen de zusters naar Keizerbos. 
Doorheen de eeuwen kent de abdij heel wat beproevingen: plunderingen, 
branden, de pest,… Na de Franse revolutie wordt ze zelfs verkocht, maar in 
het begin van de 19e eeuw kopen de broeders de abdij terug. Het klooster-
leven wordt hervat en de abdij wordt de spil van heel wat activiteiten, zoals 
missiewerk, onderwijs en een uitgeverij. 



Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE



Ontdek AMUZ

Kammenstraat 81,  
Antwerpen 
www.amuz.be 

AMUZ, dat is muziek in een historisch kader. De historische uitvoeringspraktijk 
doet klassieke muziek sprankelen in AMUZ tijdens een verrassende reeks 
seizoensconcerten en het zomerfestival Laus Polyphoniae.

Ontdek onze concerten
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EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen Mechelen maakt deel 
uit van de koepel Festival van Vlaanderen en is 
lid van de European Festival Association en de 
International Society for Contemporary Music.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen 
Kempen vzw
Onder-den-Toren 12, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 20 49 82
kempen@festival.be

www.musica-divina.be



SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Lier, Herentals en Turnhout
en de gemeenten Mol, Westerlo, Heist-op-den-Berg en Scherpenheuvel-Zichem,
de abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 

POESIA DIVINA

SPONSORS

PARTNERS




