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Programma 
INLEIDING

Quando Veniam
Joseph François Salomon 

Domine, quid multiplicati 
Joseph François Salomon 

Suite IV : Prélude & La Marianne uit Pièces en Trio 
Marin Marais 

Cantique de Simeon/Nunc dimitis servuum tuum 
André Campra (Livre IV) 

Suite IV : Plainte uit Pièces en Trio 
Marin Marais 

Anima ad Deum revertens 
André Campra  (Livre V) 

Quis ego domine ? 
André Campra (Livre III) 



Quis Ego Domine
Sinds de nacht der tijden: de letterlijke vertaling van het Latijnse ‘a nocte temporis’. 
Sinds eeuwig. A nocte temporis werd in 2016 opgericht door Reinoud van Mechelen 
en in haar korte bestaan speelde het ensemble reeds op heel wat prestigieuze plaat-
sen en festivals. Oorspronkelijk gericht op kamermuziek, bracht a nocte temporis 
snel ook echter ruimere programma’s en concerten voor een vol barokorkest. 

Voor Quis Ego Domine concentreert a nocte temporis zich opnieuw op barokke 
kamermuziek en meer bepaald sacrale muziek. Tenor Reinoud van Mechelen, een 
autoriteit in de barokmuziek, maakte een selectie uit motetten van André Campra 
(1660-1744) en Joseph François Salomon (1649-1732). Het programma werd afge-
rond met een paar instrumentale werken van Marin Marais (1656-1728).

André Campra, geboren in Aix-en-Provence, was een Franse priester en compo-
nist die zich toelegde op het componeren van religieuze muziek maar ook seculiere 
opera’s. In 1694 vertrok hij vanuit Aix-en-Provence voor vier maanden naar Parijs, 
waar hij echter bleef en snel aangesteld werd tot maître de musique van de Notre-
Dame van Parijs. Tijdens zijn verblijf in Parijs werd hij steeds heen en weer getrokken 
tussen het componeren van religieuze en wereldlijke muziek. Hij schreef motetten, 
cantates en opera’s. Uiteindelijk werd hij in 1722 aangesteld als sous-maître van de 
koninklijke kapel van het Franse Hof. Jammer genoeg bracht hij zijn laatste jaren op 
erbarmelijke wijze door. Hij stierf uiteindelijk in 1744 eenzaam, arm en verwaarloosd. 

Hoewel Campra als componist zeer gewaardeerd werd in zijn tijd, was en is hij tot 
op heden minder bekend dan tijdgenoten zoals Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe 
Rameau en Marc-Antoine Charpentier. Zoals deze laatste, was Campra een man van 
twee werelden: de sacrale (religieuze) en seculiere (theatrale) muziek, maar ook de 
Franse en Italiaanse muziek. In het voorwoord van zijn eerste boek met cantates 
schreef hij: “Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om de verfijndheid van de Franse 
muziek te vermengen met de levendigheid van de Italiaanse muziek.”

Verfijndheid en levendigheid zijn twee kwaliteiten die in Campra’s motetten duide-
lijk aan bod komen. Een motet is in de Westerse muziek hoofdzakelijk een vocale 
compositie dat door de tijden heen een hele reeks vormen en stijlen kon aannemen. 
Het is niet helemaal duidelijke waar de naam ‘motet’ vandaan komt. Het kan van het 
Latijnse werkwoord ‘movere’ afgeleid zijn, waarbij het de muzikale beweging van 
de verschillende stemmen tegenover elkaar kan uitleggen. Anderen geloven dat 
het eerder van het Franse woord ‘mot’ afkomstig is, en zoveel betekent als ‘klein 
woordje’.



De vroegste motetten zijn reeds terug te vinden in de 13de eeuw waarna ze enorm 
groeiden en evolueerden in vorm en stijl. Zo hebben ook de grote componisten 
Johann Sebastian Bach en Felix Mendelssohn motetten gecomponeerd, en zelfs in 
het postmodernisme van vandaag schrijven componisten als de Est Arvo Pärt nog 
steeds motetten.

Voor Quis Ego Domine koos Van Mechelen drie religieuze werken uit de motetten-
boeken van Campra. De Cantique de Simeon of Nunc Dimittis is het vijfde motet uit 
Boek 4, naar een tekst uit het Evangelie volgens Lucas, waar Simeon na het zien van 
het kind Jezus in de tempel van Jeruzalem eindelijk in vrede kan heengaan. 

Daarnaast zijn er Anime ad Deum Revertens, het vierde motet uit Boek 5 en Quis 
Ego Domine, uit Boek 3. In de muzieknotatie voor het eerste, een motet over heilige 
verlossing voor ons schuldenaars, geeft Campra de instructie om liefdevol (affectu-
eusement) te spelen. In het voorwoord voor Quis Ego Domine, geeft hij aan dat het 
een motet is in Italiaanse stijl (motet à la manière italienne) en dat het een dankzeg-
ging is aan de oppermachtige goedheid van God (action de graces à la souveraine
Bonté de Dieu).

De tweede componist van wie Van Mechelen motetten selecteerde is de weinig ge-
kende Franse componist en viola da gamba en klavecimbel speler Joseph François 
Salomon. Salomon was afkomstig uit Toulon en verhuisde net zoals Campra naar 
Parijs, waar hij aan het werk ging als muzikant voor de koninklijke familie. Naast mo-
tetten schreef Salomon ook een paar opera’s. Hij schreef zijn eerste opera op 52-ja-
rige leeftijd. Op het programma voor Quis Ego Domine staan de motetten Quando 
Veniam en Domine, Quid Multiplicati.

A nocte temporis brengt ook wat contrast en variëteit met twee korte instrumen-
tale composities van de eveneens Franse componist Marin Marais. Marais was een 
voortreffelijk viola da gamba speler en een leidende figuur in het componeren van 
werken voor het instrument. Hij studeerde compositie onder Jean-Baptiste Lully en 
was zijn assistent voor de opera, waar hij vaak Lully’s werken dirigeerde.

Marais schreef opera’s maar ook sacrale muziek. Hij was eveneens de eerste Franse 
componist die een collectie trio’s publiceerde. Zo zijn er zijn Pièces en Trio pour les 
flutes, violin, et dessus de viole uit 1692. Een dessus de viole  is een strijkinstrument 
uit de familie van de viola da gamba dat delicater en zachter klinkt dat de viool, zeer 
zelden voorkomt in theatrale muziek en beter geschikt was voor intieme opvoerin-
gen, zoals in een van de kamers van het koninklijke paleis. 



De trio’s zijn harmonisch behoorlijk gesofisticeerd en waren duidelijk bedoeld als 
kamermuziek, specifiek gecomponeerd voor het muzikale vermaak van de koning, 
maar met toespelingen op de theatrale muziek waar hij zo mee vertrouwd was. De 
korte werken zijn mooie miniaturen met een rijke harmonie en retoriek. Voor Quis 
Ego Domine a nocte temporis de Prélude en La Marianne, en de Plainte uit de vierde 
suite van de trio’s.

De Franse barokke muziek in Quis Ego Domine wordt door a nocte temporis en 
Reinoud Van Mechelen moeiteloos uitgevoerd en met een feilloze fijngevoeligheid 
voor de stijl. Quis Ego Domine is opnieuw een parel in het repertoire van het Belgi-
sche ensemble. Een hemels en helend programma dat hopelijk ook uw hart verblijdt.

Jelleke Vanoothegem



Joseph François 
Salomon
Quando Veniam
Quando Veniam
Quando veniam et apparebo, 
ante faciem tuam, Rex meus et Deus 
meus?
Quandiu exul in terra aliena 
separabor a te?
Deficit anima mea in atria tua
Usquequo avertis faciem tuam a me?
Dextera tua deducat me 
in montem sanctum tuum,
Ubi Gaudium regnat, et pax.
Ibi in conspectu tuo,
psallam tibi in aeternum.
O quam dulce est, te semper videre, 
te semper amare, te semper laudare!

Wanneer toch zal ik, mijn God en 
koning,
tot U komen en verschijnen voor uw 
aangezicht ?
Hoelang nog zal ik, balling in een 
vreemd land, 
van u gescheiden zijn? 
Mijn ziel hunkert naar uw heiligdom:
hoelang nog keert u uw gelaat van mij 
af ?
Uw rechterhand leidt mij
omhoog naar uw heilige berg
waar vreugde heerst en vrede.
Hier, voor uw aangezicht, 
zal ik eeuwig uw lof zingen.
O hoe zoet is het, u altijd te zien,
altijd lief te hebben, altijd te prijzen !

Teksten



Domine quid 
multiplicati
Domine quid multiplicati sunt qui 
tribulant me: 
multi insurgunt adversum me.
Multi dicunt animae meae: 
non est salus ipsi in Deo ejus,

Tu autem Domine susceptor meus es
Gloria mea et exaltans caput meum.
Voce mea ad Dominum clamavi 
et exaudivit me de monte sacto suo.

Ego dormivi et soporatus sum et 
exurrexiquia Dominus suscepit me.
Non timebo millia populi 
circumdantis me

Exurge Domine, salvum me fac deus 
meus.
Quoniam tu percussisti omnes 
adversantes mihi sine causa. Dentes 
peccatorum contrivisti.

Domini est salus, et super populum 
tuum benedictio tua.

 

Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers,
velen vallen mij aan,
velen zeggen van mij:
‘God zal hem niet redden.’ 

U, HEER, bent een schild om mij 
heen,
u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Roep ik tot de HEER om hulp,
hij antwoordt mij vanaf zijn heilige 
berg. 

Ik ga liggen, val in slaap en word 
wakker – de HEER beschermt mij.
Ik vrees de tienduizenden niet
die mij aan alle kanten omringen.

Sta op, HEER, en red mij, God,
sla mijn vijanden in het gezicht,
breek de tanden van de wettelozen.

Bij u, HEER, is redding,
uw zegen rust op uw volk. 



André Campra
Cantique de Siméon

Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace,
Quia viderunt oculi mei salutare tuum,
Quod parasti ante faciem omnium 
populorum,
Lumen ad revelationem gentium
et gloriam plebis tuæ Israel

Anima ad Deum 
revertens 
Ecce ego Domine, delictorum 
memor et maerens
Ante pedes tuos pronus jaceo
te Crucifixum video, doleo contremisco
Erravi a via quae ducit ad vitam
Quasivi requiem in hominibus et 
circumdedit me malorum series.
Sed tu Pastor bone quaesiisti me 
profugum
Et errantem ad te traxisti.
Ne in furore tuo arguas me Domine
Domine, Recipeme, per viscera 
misericordiae tuae.
Non confundas me ab expectatione 
mea 
adjuva me, et salvus ero. 

Uw dienaar laat Gij, Heer, 
nu naar uw woord in vrede gaan:
mijn ogen hebben thans uw Heil 
aanschouwd,
dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt,
een glorie voor uw volk Israël.’

Zie mij, o Heer, mijn zonden indachtig,
mijn zonden betreurend,
uitgestrekt lig ik voor uw voeten,
ik zie u gekruisigd, ik treur en hevig 
beef ik,
ik dwaalde af van de weg die voert naar 
het leven, 
rust zocht ik onder de mensen, 
en een  opeenstapeling van ellende 
omgaf mij. 
Maar u, goede herder, zocht mij, 
dwalende, 
voortvluchtige, en trok mij naar u toe. 
Heer, straf mij niet met uw toorn,
neem mij op, o Heer,
uit uw diepste medelijden,
laat mijn verwachting niet nietig blijken,
kom mij te hulp, en ik zal gered zijn.



Wie ben ik, o Heer, dat u denkt aan mij,
in zonde geboren en vervuld van alle 
ellende,
U de Koning der Koningen en opperste 
Heer ?

Zie, zozeer heeft u mij lief, dat u mij 
aan de hand neemt wanneer ik dwaal, 
mij optilt wanneer ik val, en wanneer ik 
wegkwijn doet u mij herleven met uw 
goddelijke troost.

Tot in eeuwigheid zal ik uw 
grote barmhartigheid bezingen, 
en uw overvloedige mildheid indachtig 
zal ik u prijzen en zegenen, 
want u bent goed en vol mededogen.

Quis ego, Domine
QUIS ego, Domine, ut memor sis mei, 
ego in iniquate conceptus et plenus 
miseriis, 
tu Rex Regum, & Dominus 
Dominantium. 

Ecce quantùm amas me, ut errantem 
ducas, 
cadentem subleves, et divinâ 
consolatione tuâ 
languentem reficias.

Cantabo in æternum multitudinem 
miserationum tuarum, 
et memor abundantiæ dulcedinis tuæ, 
te laudabo & benedicam tibi, 
quia benignus et misericors es. 



Biografie
a nocte temporis

a nocte temporis is een historisch geïnformeerd ensemble, opgericht door de Belgi-
sche tenor Reinoud Van Mechelen.

Het ensemble werd opgericht in 2016 vanuit de overtuiging dat klassieke muziek in 
het algemeen en barokmuziek in het bijzonder waardevol is voor een zinvol bestaan. 
Van Mechelen verzamelde een groep gepassioneerde musici rond zich om deze 
visie uit te dragen naar een zo groot mogelijk publiek.
a nocte temporis startte als kamermuziekensemble met projecten op kleinere schaal 
als “Erbarme dich” (aria’s voor tenor en fluit van Johann Sebastian Bach), “Pirame & 
Tisbé” (Franse cantates van Nicolas Clérambault) en “The Dubhlinn Gardens” (Ierse 
18e-eeuwse muziek op het kruispunt van folk en barok, naar een muzikaal concept 
van mede-oprichter en fluitist Anna Besson). Al snel groeiden de ambities mee en 
werden naast deze kamermuziekprojecten ook grotere producties op poten gezet, 
zoals “Ich habe genug” (cantates van Johann Sebastian Bach), “Un Noël Français” 
(pastorales van Marc-Antoine Charpentier), “Les Larmes d’Orphée” (Marc-Antoine 
Charpentier), de eerste twee programma’s rond Dumesny en Jéliote uit een trilogie 
rond de ‘haute-contre’ stem. In samenwerking met het Choeur de Chambre de Na-
mur creëerde a nocte “Clérambault, dramatisch genie” (drie orkestrale werken van 
Nicolas Clérambault voor volledig orkest, koor en solisten) en “Requiem Campra – 
Te Deum Charpentier”.

a nocte temporis speelde al op prestigieuze plaatsen en festivals als de Opéra de 
Lille, Festival Radio France (Montpellier), Festival Oude Muziek Utrecht, Festival de 
Saintes, de Chapelle Royale du Château de Versailles, MAfestival (Brugge), Bozar 
(Brussel), AMUZ (Antwerpen), DE SINGEL (Antwerpen), Salle Gaveau (Parijs), Mu-
ziekgebouw aan ’t IJ (Amsterdam) en Wigmore Hall (London). In juni 2019 ging het 
ensemble voor het eerst op tournee naar China.



Reinoud Van Mechelen

Reinoud Van Mechelen is een Belgische tenor. In 2012 behaalde hij zijn diploma 
zang bij Dina Grossberger aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Hij kreeg in 
2017 de prestigieuze Caeciliaprijs voor Jonge Musicus van het Jaar uitgereikt door 
de Vereniging van de Belgische Muziekpers, en mooie erkenning van het thuisfront 
voor een artiest die zich reeds in de vroege jaren van zijn carrière wist te vestigen op 
verschillende internationale podia.

Van Mechelen werd in 2007 al opgemerkt door de European Baroque Academy in 
Ambronay (Frankrijk) onder leiding van Hervé Niquet. In 2011 werd hij geselecteerd 
om deel te nemen aan Le Jardin des Voix, een initiatief van Les Arts Florissants 
onder leiding van William Christie en Paul Agnew. Drie jaar later zong hij voor de 
eerste keer de rol van Evangelist in Johann Sebastian Bachs Johannespassie, een 
rol die hij daarna nog vaker voor zijn rekening nam. Gedurende het seizoen 2016/17 
maakte Van Mechelen zijn rol- en huisdebuut als Jason in Charpentier’s Médée bij 
Opernhaus Zürich. Gedurende de seizoenen die daarop volgden, werd hij steeds 
vaker gevraagd voor operaproducties en zong onder meer de titelrol in Rameau’s 
Pygmalion (Opéra de Dijon, Frankrijk), Tamino in Mozarts Die Zauberflöte (De Munt 
/ La Monnaie, België), Hippolyte in Rameau’s Hippolyte et Aricie (Staatsoper Ber-
lin, Duitsland), Nadir in Bizets Les Pêcheurs de perles (Opéra de Toulon, Frankrijk), 
Ferrando in Mozarts Così fan tutte (Opera Ballet Vlaanderen, België) en Mercure in 
Rameaus Platée (Opéra de Paris, Frankrijk).

Van Mechelen is een graag geziene gast bij vermaarde barokensembles als Col-
legium Vocale Gent, Le Concert Spirituel, Les Arts Florissants, Pygmalion, Ricercar 
Consort, Insula Orchestra, Scherzi Musicali en verschillende andere. Hij deed hier-
mee prestigieuze plekken aan als Festival d’Aix-en-Provence, het Edinburgh Fes-
tival, Château de Versailles, het Bolsjojtheater in Moskou, de Royal Albert Hall in 
London, de Opéra Comique in Parijs en de Brooklyn Academy of Music in New York.

Van Mechelen heeft een mooie reeks opnamen op zijn naam staan. Zijn eerste solo-
album getiteld “Erbame dich” werd uitgebracht bij het label Alpha Classics in 2016 
en verkreeg unaniem bijval van de internationale muziekpers. Met zijn ensemble 
a nocte temporis bracht hij ondertussen nog zes cd’s uit bij Alpha Classics; “Clé-
rambault, cantates françaises” (2018), “The Dubhlinn Gardens” (2019), “Dumesny, 
haute-contre de Lully” (2019), “Orphée aux enfers” (2020, ism Vox Luminis), “Jélio-
te, haute-contre de Rameau” (2021) en “Oh ma belle Brunette” (2022). Recentelijk 
verscheen tevens repertoire van Édouard Lassen met Anthony Romaniuk op piano, 
op het label Musique en Wallonie



Sint-Pieterskerk

De buitenkant is opmerkelijk sober, het interieur adembenemend. Pronkstuk is de 
preekstoel uit 1862. Hoe oud de kerk is, blijft een mysterie. De preekstoel, het hoog-
altaar en beeld- en schilderwerken blinken van schoonheid. Ooit leken ze in vlam-
men op te gaan. De kerktoren leek te branden. Maar de brandhaard bleek een 
zwerm muggen in de zonneschijn te zijn. Zo kregen de Turnhoutenaren de bijnaam 
‘muggenblussers’.



Klara. Blijf verwonderd.
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Kammenstraat 81,  
2000 Antwerpen 
www.amuz.be 

Ontdek al onze concerten

Ontdek klassiek  
in een inspirerend AMUZ

Keuzestress? Laat u rondleiden doorheen de 
mooiste muziek met één van onze abonnementen:

Kennismakings abonnement: 
6 concerten vanaf €84,80 met onder andere Hana Blažíková, 
Dorothee Mields & Hathor Consort en Música Temprana

Klavierabonnement : 
5 concerten vanaf €68,80 met onder andere Melvyn Tann,  
Nicolas Callot en Menno van Delft

De keuze van Reinoud van Mechelen,  
artiest in residentie: 

6 concerten vanaf €97,60 met onder andere Collegium Vocale 
Gent, Concerto Palatino en Reinoud van Mechelen & a nocte 
temporis



Dag na dag werken de onderzoekers van VITO aan grensverleggende technologische 
oplossingen die bedrijven en beleidsmakers helpen een antwoord te bieden op de 
enorme uitdagingen waar we voor staan. Creatieve, innovatieve oplossingen vanuit 
een unieke systeembenadering. Zo openen we nieuwe horizonten en creëren we 
meer impact. VITO is een gangmaker in die duurzaamheidstransitie voor bedrijven 
en overheid. We integreren kennis uit verschillende domeinen, over landsgrenzen 
heen. We doen dit vanuit een internationale en multidisciplinaire organisatie die vlot 
inspeelt op nieuwe uitdagingen. Zo creëren we gedeelde waarde voor mens, bedrijf en 
maatschappij.

Vision on technology
for a better world

30 jaar
expertise

950
medewerkers

43
nationaliteiten

Duurzame technologieën 
& onderzoek

vito.be
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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. 

SPONSORS

PARTNERS




