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Programma
INLEIDING 

Jacques ARCADELT (1507-1568) 

Salve Regina 
O pulcherrima mulierum 
Domine non secundum 
Filiae Jerusalem 
Recordare Domine 
Kyrie (Missa Ave Regina Caelorum) 
Agnus Dei (Missa Ave Regina Caelorum) 
Gloriosae virginis Mariae 
Memento salutis auctor 
Lamentatio Jeremiae 
Pater noster 



Inleiding

Jacques Arcadelt

In het begin van de jaren 1980 ontdekte de Naamse musicoloog Paul Moret de 
geboorteplaats en -datum van Jacques Arcadelt. Op 10 augustus 1507 doopte 
Édouard Astin, pastoor van de Johannes de Doper-kerk en kanunnik van Saint-Aubin 
Iacobus Henricus filius Gerardi Fayl arca Eltinsis. In deze periode stond het graaf-
schap Namen onder Bourgondisch bewind, voordat het overging aan de Spaanse 
Habsburgers.

Tijdens zijn opzoekwerk in de Naamse archieven kon Paul Moret wel wat informatie 
vinden over de leerjaren van de jonge musicus en van zijn jongere broer Charles: 
“Hun eerste lessen kregen ze van Meester Alexandre van [de kerk van] Saint-Pierre 
au Château. Vervolgens kwamen ze terecht in de school van de kapittelkerk van 
Sint-Aubain, waar ze in 1519 onderricht kregen van Lambert Masson in de “kleine 
school” en van Charles de Niquet in de “grote school” van 1522 tot 1526. In 1526 
verdween Jacques Arcadelt dan uit de Naamse archieven.

Ging deze jonge musicus het zoeken in Italië, zoals al die andere “Frans-Vlaam-
se” musici sinds Johannes Ciconia aan het eind van de 14e eeuw: Dufay, Josquin, 
Obrecht en nog vele anderen? En als we dan ook nog weten van Paul Moret dat 
“zijn vader ‘oorlogshandelaar’ was, met zakelijke banden met bankiers in Florence 
en het Keizerrijk…” 

Was Florence de eerste Italiaanse bestemming van Arcadelt? Dat is moeilijk te be-
vestigen, vooral omdat in 1527 de republiek hersteld was in de Toscaanse hoofdstad 
nadat de de’ Medici hun heerschappij hadden verloren. De politieke crisis eindigde 
met de belegering van de stad in 1529 en de uiteindelijke terugkeer van de de’ 
Medici in 1532. Deze laatsten waren dan niet aanwezig in Florence, maar des te 
meer in Rome, waar sommige pausen uit de familie stammen: Leo X (1513-1521) 
en Clemens VII (1523-1534). Zou onze Naamse musicus dan niet eerder naar Rome 
gereisd zijn? Daar zou hij dan de Franse musicus Philippe Verdelot hebben ontmoet, 
die in deze tijd rond de veertig jaar oud geweest moet zijn. Terwijl hij zich tegoed 
deed aan de Italiaanse cultuur, maakte deze “Fiammingo”, zoals ze hem in Italië be-
schouwd zullen hebben, dan deel uit van de lokale kring van componisten, zoals Se-
bastiano Festa en Costanzo Festa (van wie er geen enkele verwantschapsaanwijzing 
is), of de Florentijn Bernardo Pisano, die beschouwd wordt als de uitvinder van een 



nieuw genre: het madrigaal. Verdelot had daarvoor in Florence gewoond, waar hij 
verschillende functies had bekleed als kerkmusicus. Tijdens de politieke strubbelin-
gen in Florence vestigde hij zich in Rome. We kunnen dus heel terecht veronderstel-
len dat Jacques Arcadelt eerst in deze Romeinse kring vertoefd zou hebben. En dan 
mogen we ons de bevlogen ontmoetingen voorstellen tussen deze musici op rijpere 
leeftijd, en de deelname van de jonge man, die bij de ouderen in de gunst gevallen 
is. Lieten ze zich innemen door het uitzonderlijke talent dat ze bij hem bespeurden? 

Het lijkt wel vanzelfsprekend dat Verdelot en Arcadelt naar Florence trokken zodra 
de politieke toestand de terugkeer van de de’ Medici mogelijk maakte. Waren ze 
aanwezig bij de belegering van de stad? 

Eén van de eerste sporen van Arcadelt in Florence is de aanwezigheid van zes mo-
tetten in een manuscript van 1531. Een jaar later zijn Verdelot en Arcadelt in Lyon te 
vinden. Was dat om daar de uitgever Jacques Moderne te ontmoeten, die in 1532 
een reeks verzamelbanden uitgaf met motetten van uiteenlopende auteurs onder 
de Italiaanse titel Motetti del Fiore? Naast werk van tal van componisten, waaronder 
zeer grote namen zoals Willaert en Gombert, bevat het Libro primo enkele motetten 
van onze twee reizigers.

We kunnen veronderstellen dat Verdelot en Arcadelt in de daaropvolgende jaren ac-
tief waren in Florence, in de omgeving van de hertog Alessandro de Medici. In 1537 
werd deze laatste vermoord door een familielid, Lorenzino, van wie Arcadelt een 
gedicht op muziek gezet heeft: Vero inferno è il mio petto. Ongetwijfeld ontvluchtte 
onze musicus deze nieuwe woelige periode om in Venetië te verblijven, waar hij stel-
lig de kapelmeester van de San Marco, de Vlaming Adriaan Willaert ontmoet heeft. 
Maar Venetië was ook de hoofdstad van de muziekdrukkunst. Arcadelt profiteerde 
ongetwijfeld van dit verblijf om de uitgave te overwegen van zijn madrigalen door 
de drukkers Gardano en Scotto. En waar ging hij dan naartoe? Bleef hij in Venetië? 
Keerde hij terug naar Florence? Was Verdelot zijn reisgenoot in Venetië? Was hij 
overleden? Op al deze vragen hebben we nog geen antwoord.

Hoe dan ook is zijn aanwezigheid in Rome in de omgeving van de paus aangetoond 
in 1539. Alexandre Farnese (Paul III) is Clemens VII van de Medici in 1634 opge-
volgd. Het is mogelijk dat Jacobus Flandrus, in 1539 vermeld onder het personeel 
van de Cappella Giulia, onze Naamse componist is. Hij droeg er de titel van “maes-
tro de’putti”, hij was dus verantwoordelijk voor de opleiding van de kinderen. In 
zijn Biographie universelle des musiciens (1868) geeft François-Joseph Fétis meer 
details over deze Romeinse periode. Na het noemen van deze functie van maestro, 
vervolgt hij: “Op 30 december 1540 werd hij aangenomen in het college van deze 
kapel, een ambt dat hij nog bekleedde in 1549, zoals we nog kunnen zien in de 



handgeschreven annalen van de pauselijke kapel.” In 1545 verleende paus Paul III 
hem het genot van prebenden (een soort van aandeel in de winst van een kerk) in 
twee Luikse kapittelkerken, Saint-Pierre en Saint-Barthélemy. Dit is niet zo verba-
zingwekkend, want Arcadelt, afkomstig uit het graafschap Namen, viel onder het 
bisdom Luik, waarvan de kerkelijke autoriteit verder reikte dan de grenzen van het 
prinsdom Luik. Door de toewijzing van deze prebenden kunnen we beschouwen dat 
Arcadelt clericus is geworden, dus een kleine wijding heeft gekregen met de titel 
van kanunnik. Deze prebenden kunnen toegekend worden door het kapittel van de 
kapittelkerk of door andere autoriteiten, waaronder de paus.

Er moet echter wel een onderscheid gemaakt worden tussen de activiteit van de 
Cappella Giulia en die van de Capella Papale (die zong in de Sixtijnse kapel). De 
Cappella Giulia, in 1513 door paus Julius II aanzienlijk vergroot, bestond toen uit 
twaalf volwassen zangers en de twaalf kinderen, die de opdracht hadden om te zin-
gen tijdens de diensten in de Sint-Pietersbasiliek, als de paus niet voorging. Als de 
paus echter wel de dienst voorging buiten het Vaticaan, dan werd de Capella Papale 
gevraagd om te zingen.

De loopbaan van Arcadelt lijkt geen verband te houden met de dienst van de Cap-
pella Papale, maar toch willen we niet voorbijgaan aan het feit dat Michelangelo de 
fresco van het Laatste oordeel op de muur achteraan de Sixtijnse kapel schilderde 
tijdens dit verblijf in Rome, tussen 1536 en 1541.  Al weten we absoluut niets over 
de relatie die deze beide mannen gehad kunnen hebben, zijn twee gedichten van 
Michelangelo op muziek gezet door Arcadelt in zijn Libro primo de madrigali. 

Het Dictionnaire des musiciens belges dat René Vannes heeft uitgegeven in 1947 
bevat nog wat meer informatie over de Romeinse periode van Arcadelt. Hij verwijst 
naar afwezigheden van Arcadelt om gezondheidsredenen, zelfs voor een langere 
periode tussen 10 november 1545 en 2 juni 1547, vervolgens een nieuwe afwezig-
heid vanaf 27 december van dat zelfde jaar. Op 27 juli 1549 verliet hij zijn functie 
opnieuw.

Paus Paul III overleed op 10 november 1549. Tijdens het conclaaf na het overlijden 
van de paus bevond Karel van Lotharingen zich onder de aanwezige kardinalen. 
In 1555 was deze kardinaal opnieuw in Rome. In 1557 publiceerden de uitgevers 
Adrien Le Roy en Robert Ballard een verzamelband met de drie enige missen die 
we van Arcadelt kennen, hier met de titel “Regio musico & illustriss. cardinalis à 
Lotharingia sacello prefecto » (Koninklijke musicus en prefect van de kapel van de 
zeer illustere kardinaal van Lotharingen). Onze Naamse componist heeft dus de de
eeuwige stad verlaten en heeft zich in Frankrijk gevestigd. Maar wanneer is hij  



daar aangekomen? Het is zeer verleidelijk om te veronderstellen dat zijn vertrek naar 
Frankrijk versneld zou zijn door het tweede verblijf van de kardinaal in Rome. Maar er 
zijn andere aanwijzingen waaruit wij kunnen opmaken dat hij veel vroeger is aange-
komen. Albert Seay situeert zijn aankomst al in 1551. Hoe dan ook verscheen in 1554 
de verzamelband met chansons waarin hij de belangrijkste plaats toebedeeld kreeg, 
met meer stukken dan in eerdere verzamelbanden. Dit kunnen we zeker beschouwen 
als een teken dat zijn reputatie in Parijs goed gevestigd was. 

Tot in 1562 bleef hij in dienst van zijn nieuwe beschermheer. Maar betekent dat ook 
dat hij in Nancy woonde? De opdracht van de missen luidt wel “Regio musico”, wat 
bevestigt dat hij in dienst van de Koning was.
 
Als we de chronologie van de uitgaven bestuderen, blijkt dat Arcadelt ook heeft 
bijgedragen tot de verrijking van het repertoire van hugenotenpsalmen. In 1555 werd 
zijn Psalm 138 uitgegeven in Genève. Vervolgens bevatten uiteenlopende bloemle-
zingen de een of andere van zijn composities, tot de verzamelband Six Psaumes de 
David in 1559. Maar hieruit afleiden dat hij zich bekeerd zou hebben tot het protes-
tantisme zou toch wel te ver gaan…
 
In Musiciens au temps des derniers Valois (1547-1589) van Isabelle Handy vinden 
we meer informatie over de loopbaan van Jacques Arcadelt in dienst van de Franse 
koningen. Hij verscheen er al onder Henri II (1547-1559), waar hij genoemd wordt 
in de lijst van zangers en instrumentalisten vanaf 1556. Zijn instrument zou een viola 
geweest zijn. Hij bekleedt deze functie van zanger tot zijn overlijden in 1568, wan-
neer we vernemen dat hij vervangen werd in de functie van “gewoon zanger van de 
Kamer” door een zekere Jehan Durantel. 
Hij werd blijkbaar niet genoemd als componist, noch als deelnemer aan de dienst van 
de kapel, hoewel zijn naam vermeld stond onder de aanwezige musici bij de begrafe-
nis van Henri II in 1559. 
 
Toch was Arcadelt geen onbekende in Frankrijk. Wij hebben al de publicatie in 1532 
van de motetten bij Moderne genoemd. Vanaf het begin van de jaren 1530 bevatte 
een groot aantal chansonverzamelbanden gedrukt door Moderne in Lyon, door 
Attaingnant en later door De Roy en Ballard in Parijs, de chansons van de Naamse 
componist, in Frankrijk gespeld als “Arcadet”.
In Italië werd hij erkend door Michelangelo en in Frankrijk roemde Pierre de Ronsard 
hem in het voorwoord tot Meslanges in 1560: “… en Arcadet die in de perfectie van 
deze kunst niet onderdoet voor de ouderen, geïnspireerd door Karel, kardinaal van 
Lotharingen, zijn Apollo”. 
 
Bij zijn overlijden in Parijs in 1568 is hij kanunnik in Saint-Germain-l’Auxerrois, de 
Notre-Dame en de kathedraal van Reims.



DE SACRALE MUZIEK

Opgeleid in Frans-Vlaamse traditie, spreekt het vanzelf dat de eerste composi-
ties van Jacques Arcadelt te vinden zijn in de sacrale muziek. We zien de eerste 
composities die we van hem kennen in een manuscript bewaard in de Bibliotheek 
van het Vaticaan, weliswaar gedateerd in Florence in de jaren 1530-1531. Dit is het 
oudste spoor van zijn motetten. Behalve een ervan, komen alle composities uit dit 
handschrift terug in de eerste uitgaven van Jacques Moderne in Lyon (1532) en 
Johannes de Buglhat in Ferrara (1538).
 
De Bibliotheek van het Vaticaan bezit tevens twee manuscripten met een tiental 
motetten. Ze zijn gedateerd van de periode van het pontificaat van Paul III (1545). 
Niettemin zouden de motetten die verzameld zijn in de band die er het grootste 
aantal van bevat (7) al van vroeger kunnen dateren. Dit is het geval van Memento 
salutis auctor, Salve Regina, Gloriosa Virginitas en Pater noster.
 
Daarna blijven we de motetten van Arcadelt (zeker een dertigtal) tegenkomen in 
uiteenlopende bloemlezingen: in die van Jacques Moderne, onder de titel Motetti 
del Fiore (in de Tertius Liber ervan). In 1555 bevat het Second Livre des Psaumes, 
uitgegeven in Genève, in calvinistisch gebied, zijn Psalm 138 Il faut que tous les 
esprits. Dit is zijn eerste bijdrage aan het repertoire van de hugenoten.
 
In 1557 publiceren Ballard en Le Roy een verzamelband die de drie bewaard 
gebleven missen van zijn hand bevatten: Missae Tres Iacobo Arcadet. Alleen de 
Missa de Beata Virgine was bekend uit een handgeschreven kopie bewaard in de 
bibliotheek van de Sixtijnse kapel.

Enkele stilistische aspecten van de sacrale muziek:
Het spreekt vanzelf dat de voorbeelden van Josquin Deprez hier meer nog dat in 
de profane muziek aanwezig zijn. Maar we moeten wel beseffen dat dit het geval 
is voor alle componisten uit de Renaissance. Zo zijn de drie missen gebaseerd 
op reeds bestaande elementen: een motet van Jean Mouton voor de Missa Noe 
Noe, een motet van Andreas de Silva voor de Missa Ave Regina Caelorum en de 
gregoriaanse gezangen voor de Missa de Beata Virgine. De drie missen bevatten 
twee- of driestemmige passages voor de Crucifixus, Et Resurrexit en Benedictus. In 
elke mis wordt in het tweede Agnus Dei een stem toegevoegd, dus zes stemmen 
in het verder vijfstemmige Missa Ave Regina Caelorum. In de Missa de Beata Vir-
gine bevat het tweede Agnus Dei ook, in geheel Josquiniaanse traditie, een canon 
tussen de sopraan en de tenor. 

De motetten die duidelijk gecomponeerd zijn in zijn Italiaanse en dan vooral Ro-
meinse periode, vertonen een zeer homogene stijl. De oudere motetten zoals



Filiae Jerusalem Memento salutis auctor, Haec Dies en Recordare Domine worden 
beheerst door het respect voor het imitatieprincipe. Er is geen afwisseling met homorit-
mische passages. We merken wel de versieringen op in Memento salutis auctor met 
achtste noten verspreid over alle stemmen, die dit motet doen vloeien met een bijzon-
dere tederheid die stellig perfect aansluit bij het beeld van de Maagd Maria.

O pulcherrima mulierum, een vijfstemmig motet uit zijn Florentijnse periode, is geschre-
ven op teksten uit de Cantique des cantiques. Dit motet is een mooi voorbeeld van de 
associatie tussen het beeld van de ideale geliefde van de Cantique en de figuur van de 
Maagd Maria; terwijl de vier hoge en lage stemmen de tekst van het Cantique zingen, 
zingt de centrale stem een cantus firmus met langgerekte noten bij de tekst Sancta 
Maria ora pro nobis.

In de drie delen met drie, vier en vijf stemmen van het Domine non secundum ontdek-
ken we in het vijstemmige deel een geheel andere stijl waarin het imitatieprincipe plaats 
maakt voor een compactere schrijfstijl die meer verwantschap vertoont met die van 
Nicolas Gombert. Het imposante achtstemmige Pater noster volgt trouwens een zelfde 
opstelling. Het gaat hier niet om een dubbelkorige compositie zoals we zien bij Adriaan 
Willaert in Venetië, maar opnieuw een zeer compacte achtstemmige structuur die een 
zeer homogeen geheel vormt. Ook het Recordare Domine is in deze stijl geschreven. 
Het Salve Regina dat opmerkelijk genoeg niet gebaseerd is op een gregoriaans thema, 
heeft een identieke structuur als het Domine non secundum: een eerste vijstemmig deel 
met imitatieve schriftuur, een driestemmig tweede deel alleen voor lage stemmen en 
een derde vijfstemmig deel in een compactere stijl.

Kortom: het sacrale repertoire van Jacques Arcadelt is meer dan een ontdekking waard.

Jérôme Lejeune

  



Salve Regina
Salve Regina misericordiae,
Vita dulcedo et spes nostra salve
Ad te clamamus exules filii Hevae.      
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.

Eya ergo
Advocata nostra,
Illos tuos misericordes oculos
Ad nos converte.

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui
Nobis post hoc exsilium ostende
O clemens, o pia,
O dulcis virgo Maria. 

Wees gegroet, Koningin van Barmhartigheid,
ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot u verzuchten wij, klagend en wenend                                
in dit tranendal.

Welaan dan 
onze Middelares,
sla Uw barmhartige ogen 
op tot ons.

En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, 
de gezegende vrucht van Uw Lichaam.
O genadige, O meedogende, 
O zoete Maagd Maria.

Teksten 

Jacques Arcadelt



O pulcherrima mulierum
 
O pulcherrima mulierum,
Vulnerasti cor meum,
Soror mea, amica mea,
Descende in hortum meum,    
Veni, dilecta mea,
Tota pulchra es,  
Amica mea.
Et macula non est in te
Veni et coronaberis.
SANCTA MARIA
ORA PRO NOBIS.

Domine non secundum Peccata 
Domine, non secundum peccata nostra quae fecimus nos, neque secundum 
iniquitates nostras retribuas nobis.

Domine, ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum, cito anticipent nos 
misericordiae tuae, quia pauperes facti sumus nimis.

Adjuva nos, Deus salutaris noster, et propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos, 
et propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum.

Heer, vergeld ons niet volgens de zonden die we begaan hebben of 
volgens onze onvolkomenheden.

Heer, herinner U niet aan onze vroegere onvolkomenheden; laat 
Uw barmhartigheid ons snel tegemoetkomen, want wij zijn te arm 
geworden.

Help ons, God van heil, en bevrijd ons door de glorie van Uw naam, 
Heer, en geef ons de verzoening voor onze zonden in Uw naam.

Oh de mooiste der vrouwen, 
Je hebt mijn hart geraakt,
Mijn zus, mijn vriendin,
Daal neder in mijn tuin,
Kom, mijn geliefde,
Jij bent zo mooi, 
mijn vriendin
En je hebt geen
Kom en je zal gekroond worden.
HEILIGE MARIA
BID VOOR ONS.



Filiae Jerusalem 
Filia Jerusalem, venite et videte 
Martyres cum coronis quibus coronavit 
eos Dominus in die solemnitatis et 
laetitiae, Alleluia.

Quoniam confortavit seras portarum 
tuarum benedixit filiis tuis in te, in die 
solemnitatis et laetitiae, Alleluia.

Recordare Domine
Recordare Domine testamenti tui
Et dic angelo percutienti
Cesset iam manus tua
Ut non desolatur terra
Et ne perdas omnem animam vivam.

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem.

Dochters van Jeruzalem, komt zien 
naar de Martelaren met de kransen 
waarmee de Heer ze gekroond heeft 
op de vreugdige hoogdag, Alleluja.

Want de Heer heeft de sloten op jullie 
deuren versterkt, en in jullie heeft hij 
jullie zonen gezegend, op de vreugdige 
hoogdag, Alleluja.

Herinner U, Heer, Uw getuigenis, 
en zeg tegen de engel die slaat: 
“Laat je hand nu stoppen!” 
opdat de aarde niet leeg zou worden 
en je niet alle levende zielen zou verliezen.

Heer, ontferm u over ons
Christus, ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons

Lam Gods dat wegneemt de zonden der 
wereld, Ontferm U over ons.
Lam Gods dat wegneemt de zonden der 
wereld, Geef ons de vrede.

vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling



Gloriosae virginis
Gloriosae virginis Mariae ortum dignissimum recolamus
Ut ipsa pro nobis intercedat ad Dominum Jesum Christum.

Cum jocunditate nativitatem beatae Mariae celebremus
Ut ipsa pro nobis intercedat ad Dominum Jesum Christum.

Laten we de zeer edele geboorte van de Maagd Maria beschouwen
Opdat ze voor ons zou pleiten bij de Heer Jezus Christus.

Laten we vol vreugde de geboorte van de gelukzalige Maria vieren
Opdat ze voor ons zou pleiten bij de Heer Jezus Christus.

Memento salutis auctor
Memento salutis auctor,
Quod nostri quondam corporis,
Ex illibata virgine
Nascendo, formam sumpseris.
Maria, Mater gratiae,
Mater misericordiae,
Tu nos ab hostes protege,
Et hora mortis suscipe.
Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de virginine,
Cum patre sancto spiritu,
In sempiterna saecula.

Herinner U, Brenger van Heil, 
dat U door Uw geboorte 
uit een vlekkeloze maagd 
de vorm van ons lichaam heeft aangenomen.
Maria, Moeder van Genade, 
Moeder van Barmhartigheid, 
bescherm ons tegen onze vijanden, 
en verwelkom ons in het uur van de dood.
Glorie aan God 
die geboren is uit de Maagd, 
met de Vader, de Heilige Geest, 
in de eeuwigheid der eeuwen.



Lamentatio Jeremiae 
Defecerunt lachrymis oculi mei et conturbata sunt viscera mea.
Effusum est in terra jecur meum super contritionem filiae populi mei.

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicut dolor meus.
Quoniam vindemiavit me, ut locutus est Dominus in die irae furoris sui.

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.

Mijn ogen zijn in tranen gesmolten en mijn ingewanden zijn 
verstoord. Mijn lever heeft zich over de aarde uitgestort voor de
verplettering van de dochter van mijn volk.

Gij die de weg gaat, wees voorzichtig en zie of er een leed bestaat 
als het mijne. Want de Heer heeft me geperst, zoals hij had aange-
kondigd, op de dag van zijn toorn.

Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot de Heer uw God.

Pater Noster
Pater noster qui es in coelis    
Sanctificetur nomen tuum
Adveniat regnum tuum
Fiat voluntas tua
Sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
Da nobis hodie
Et dimitte nobis debita nostra
Sicut et nos dimittimus
Debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in temptationem
Sed libera nos a malo.

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
en uw wil gedaan worden, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben, 
vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets 
schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad.



Abdij van Tongerlo 

Op verzoek van heer Giselbert vestigen omstreeks 1130 enkele norbertijnen uit 
Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo. Naast haar landbouwactiviteiten en 
actieve armenzorg, ontwikkelt de abdij een uitgebreid mecenaat op de fronten 
van kunst, cultuur en wetenschap. In 1796 wordt de abdij door revolutionairen 
opgeheven en moet de kloostergemeenschap noodgedwongen in ballingschap. 
Met slechts zes overlevenden, keren de broeders uiteindelijk in 1840 terug naar 
Tongerlo. In 1929 vernielt een hevige brand het merendeel van de gebouwen. De 
jongste broeders vinden een onderkomen in de abdij van Leffe en helpen met de 
heroprichting van deze Waalse norbertijnenabdij.
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Motetten, chansons en misdelen van Pierre de la Rue (1452-1518),  
Gilles Binchois, Alexander Agricola, Josquin des Prez, Matthaeus 
Pipelare, Walter Frye en anderen.

Concert in het kader van de internationale Alamire Foundation  
conferentie “Pierre de la Rue and Music at the Habsburg-Burgundian 
Court” (20-23 november 2018, Hof van Busleyden, Mechelen) naar  
aanleiding van de 500e verjaardag van het overlijden van de la Rue.
Meer info: www.alamirefoundation.org

Tickets € 22 / € 20 (+60) / € 12 (-26)
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen- 070 222 800
www.uitinmechelen.be
uit@mechelen.be 

v.u. Bart Demuyt, Mgr. Ladeuzeplein 21, B-3000 Leuven

20/11 
dinsdag 20 november 2018 om 20.00 uur
Sint-Pieter-en-Paulkerk, Keizerstraat 1, Mechelen

Vertroosting bij  
de Moeder Gods
Polyfone Mariadevotie bij Pierre de la Rue en tijdgenoten

Binchois Consort (GB)
artistieke leiding: Andrew Kirkman

Mechelen, Stadsarchief, ms. s.s. (Mechels koorboek), fol.49v (detail)

Concert



#EuropeForCulture 

CONCERTEN IN AMUZ
van 26 september t.e.m. 16 december
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ALGEMENE COÖRDINATIE 

EN ORGANISATIE

Festival van Vlaanderen Kempen vzw 
met dank aan sponsor IOK 
en mediasponsor Klara

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Lien Puttemans 
marketing & PR
Michaela Defever
marketing & PR
Eve Van Goey
productie
Ingken Grosse
zakelijk medewerker

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Bart De Nijn 
Luk Lemmens 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Michel Oliebos 
Annick Schramme 
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SAMENSTELLING EN REDACTIE
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ONTWERP EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jelle Dierickx
Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen vzw
Zoutwerf 5
2800 Mechelen

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.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen 
Kempen vzw
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 26 23 41
kempen@festival.be

www.musica-divina.be



SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

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

POESIA DIVINA

SPONSORS

PARTNERS


