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Mulieres religiosae

1. Prosa Aeterna virgo memoriae (Amsterdam) 1’30”
2. Responsorium Cordis ac vocis (Turnhout) 2’30”

3. Prosa Inviolata (Bruges) 3’05”
4. Responsorium Felix Maria unxit (Turnhout) 3’30”

5. Antiphona Cum in sancta Katherina (Bruges) 2’40”
6. ‘Vreugde-zang Mademoiselle Tubbicx' Vlied ras (Mechelen) 1’00”

7. Responsorium Virgineos flores (Bruges) 3’10”
 

Fundatrix begginarum

8. Begga (Bolognino, Antwerp) 
& Antiphona ad Magnificat O fundatrix begginarum (Antwerp) 3’30”

9. Antiphona O sancta mater Begga (Antwerp) 2’00” 

Corpus et sanguis Christi

10. ‘Vreugde-zang Mademoiselle Tubbicx' Ja kondigt (Mechelen) 1’00”
11. Hymne Pange lingua 

& Antiphona O sacrum convivium (Turnhout) 5’10”
12. Ave verum corpus (Mechelen) 2’50”

13. Antiphona Dulcis sanguis (Bruges) 4’30” 

PSALLENTES♀PLAINCHANT - BEGHINAE

1



Gratias agimus tibi: Hilde Vertommen (love & artwork), Bastiaan† & Heleen & Lies & Kaat Vanden 
Abeele (love & inspiration), Kris Thielemans (design), Brigitte Hermans (amarilli), Kris Op de Beeck 

(keizersberg abbey leuven), Chloé & Hans & Co (coffee onan), Henrice Vonck (friendship & 
encouragement), Marcel Cobussen (friendship & philosophy), Frans de Ruiter (support & 
encouragement), Joost Vanmaele (‘le bricoleur’), Marcel & co (digame), Pieter Mannaerts 

(research), the Psallentes boys (such fun), Vlaamse Gemeenschap (subventions), and the voices of 
Annelies Van Gramberen, Helen Cassano, Katelijne Boon, Kerlijne Van Nevel, Klarijn Verkaart, 

Lieselot De Wilde, Marina Smolders, Rein Van Bree, Rozelien Nys, Sarah Abrams, Soetkin Baptist, 
Veerle Van Roosbroeck, Wannah Organe and Zsuzsi Tóth!

Recorded 25 March & 15 April 2011 at Keizersberg Abbey, Leuven, Belgium.

Please help to make the world a better place. 
Donate to Amnesty International via http://www.amnesty.name/en/donate

Heb je ooit al begijntjes gezien? Wij ook niet. Deze vrome vrouwen van vervlogen eeuwen 
zijn uitgestorven. Wil je ze horen zingen? Dat kan wel. De Beghinae van Psallentes♀ zingen 
uit manuscripten die ze vonden in de begijnhoven van onder meer Brugge, Antwerpen en 

Amsterdam. Begijntjes? Je ziet ze zo voor je.

Vous n’avez jamais rencontré de béguines�? Nous non plus. Ces femmes pieuses 
appartenaient à une communauté religieuse fondée voici plusieurs siècles, aujourd’hui 
disparue. En revanche, vous pouvez les entendre chanter! Les Beghinae de l’ensemble 

Psallentes♀ s’inspirent de divers manuscrits, découverts entre autres dans les béguinages 
de Bruges, d’Anvers et d’Amsterdam, et font renaître la voix des béguines.

Have you ever seen any beguines? We haven’t either. Those devout laywomen of centuries 
past are no more. But would you like to hear them sing? That is possible. The Beghinae of 

Psallentes♀ sing works from manuscripts found in the beguinages of Bruges, Antwerp and 
Amsterdam, among others.  Beguines? They appear before your very eyes.

Info, texts & translations via www.le-bricoleur.com

This is a first edition. To help improve future editions, mail your comments, suggestions or 
requests to info@le-bricoleur.com. Visit the shop at www.le-bricoleur.com

Play loud!

Visit www.psallentes.be

℗ & © Le Bricoleur 2011
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Begijnhoven zijn een uniek fenomeen in de Lage Landen. De eerste gemeenschappen ontstonden 
in de dertiende eeuw en verspreidden zich snel over een gebied dat zowel de Nederlanden, Noord-
Frankrijk, als delen van het huidige Duitsland en Zwitserland omvatte. De typische woonvorm van 

‘hoven’ is het sterkst vertegenwoordigd in de Zuidelijke Nederlanden, waar ze de tijd glansrijk 
hebben doorstaan. 

In het dagelijkse leven in begijnhoven speelden muziek en zang een belangrijke rol. Muziek 
weerklonk in de eerste plaats in de begijnhofkerk of -kapel, en gedurende de processies waaraan 

de begijnen deelnamen. Buiten de kerk was het de begijnen toegestaan om op vastgestelde 
momenten devote liederen te zingen. Daarnaast was muziek ook aanwezig in het onderwijs dat 

door en aan begijnen werd verstrekt. 

De vocale muziek op deze cd is afkomstig uit de begijnhoven van Amsterdam, Antwerpen, Brugge, 
Mechelen en Turnhout. De selectie weerspiegelt de belangrijkste thema’s die in de 

begijnhofgezangen aan bod komen. 

Belangrijkst waren de gezangen die door of voor vrouwen werden gezongen. Zo was Maria de 
patrones van enkele begijnhoven (zoals Brussel, Hoogstraten), en werden ook andere vrouwelijke 

heiligen vereerd (Maria Magdalena, Ursula en de elfduizend Maagden). De populairste was 
ongetwijfeld Catharina van Alexandrië (patrones in ondermeer Diest, Hasselt, Mechelen). Vanaf 
de zeventiende eeuw werd een relatief onbekende heilige, Begga, actief gepromoot als patrones 

van de begijnen, en werden zowel Latijnse als Nederlandse gezangen over Begga gezongen. Onder 
de (voornamelijk Antwerpse en Leuvense) geleerden van die tijd woedde trouwens een heftige 

pennetwist over de vraag of Begga ook echt de stichteres van de begijnhoven was.

Behalve de heiligenverering, kenden de begijnhoven een bijzondere verering voor het lijden en het 
lichaam en bloed van Christus. In de dertiende eeuw kwam ook de sacramentsverering sterk op, 
en de begijnen speelden een hoofdrol in de verspreiding van deze nieuwe mystiek. In Mechelen 

werd in deze context eenvoudige driestemmige polyfonie gezongen. In Brugge speelden de 
begijnen bovendien een belangrijke rol in de Bloedprocessie. Twee belangrijke handschriften voor 

de processie komen trouwens uit het Brugse begijnhof. 

Hun gezangen werden gezongen door en voor vrouwen, aan de polsslag van nieuwe tendenzen in 
mystiek en devotie: zo leverden de begijnen hun eigen bijdrage tot ons rijk muzikaal erfgoed. 

Dr. Pieter Mannaerts

In 'Beghinae' presenteert Psallentes♀ het Gregoriaans van Vlaamse begijntjes. Gemeenschappen 
van begijnen ontstonden in de dertiende eeuw op verschillende plaatsen in Europa. In de 

Nederlanden kende deze samenlevingsvorm een grote bloei, waarbij het begijnhof vaak een dorp 
in de stad werd. De devote vrouwen waren niet gebonden aan een kloosterregel, gehoorzaamden 

wel aan een 'meesteres' of 'grootmeesteres', verrichtten voorts een aantal religieuze taken, in 
eenvoudige kledij en met een belofte van kuisheid. Jacob van Vitry schreef in 1215 al over deze 

'heilige vrouwen', die 'vleselijke verlokkingen de rug toekeerden, de rijkdommen van de wereld 
verachtten uit liefde voor het hemelse koninkrijk, zich in armoede en nederigheid aan hun hemelse 
bruidegom wijdden en een schamele maaltijd verwierven door hun eigen handenarbeid, alhoewel 

hun ouders heel rijk waren'. HVdA
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(vertalingen nog niet beschikbaar, onze verontschuldigingen)

1. prosa
Aeternae virgo memoriae quam sibi despondit rex gloriae.

virginis proles eximiae sponsusque virginis ecclesiae
Tu gaudens hodie de dono gratiae et cantas in caelo carmen laetitiae.

Te laudantes in terra respice atque nostra clementer suscipe vota.

2. responsorium
Cordis ac vobis, jubilo pangamus laudes Domino. 
Cuius matris conceptio mundum perfudit gaduio.

V. Suscipe devote preconia Christe caterne.

3. prosa
Inviolata, integra, et casta es Maria,

quae es effecta fulgida caeli porta.
O Mater alma Christi carissima,
suscipe pia laudum praeconia.

Nostra ut pura pectora sint et corpora,
quae nunc flagitant devota corda et ora.

Tua per precata dulcisona,
nobis concedas veniam per saecula.

O benigna, o regina, o Maria,
quae sola inviolata permansisti. Alleluia.

4. responsorium
Felix Maria unxit pedes Jesu et extersit capillis suis et domus impleta est ex odore unguenti.

V. Mixtum rore balsami fracto quoque alabastro, quae unguento precioso unxit pedes Domini.

5. antiphona
Cum in Sancta Katherina Jesu Christe coleris,

memor esto verbi tui, memor esto muneris.
Quod orando contulisti, spes humani generis.

Allelulia.

6. ‘Vreugde-zang Mademoiselle Tubbicx’
Vlied ras gy snelle faam, verbryd nu wyd nen naam, des weerde ziel daar Godes oog op viel. Die 
dees’ bedauwde Roos tot syne Bruyd verkoos. Zoo haast syn licht verheugde haar gesicht, en sy 

hem opdroeg den jeugden tyd, van ’s levens geuren, en bloem en kleuren, tot dankbaarheyd.

7. responsorium
Virgineos flores variosque fertis honoris vincere que nostis sed vinci non valuistis. Reddite 

placatum nobis quem semper amastis.
V. Jam vox vestra sonat, nova cantica laude sonora.
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8. ‘Begga’
Begga van de begijnenhoven

stichters geweest in ’t Nederland
niemand en kan genoeg u loven

in liefde die zo hebt gebrand.
Lof in u zij God den Heer

die u heeft bemind zo zeer.

antiphona ad magnificat
O fundatrix Begginarum

gregem tuam dirige
in odorem unguentorum

Christi fac nos currere.

9. antiphona
O Sancta Mater Begga

quam pulchra es et quam decora
in begginali familia.

10. 'Vreugde-zang Mademoiselle Tubbicx'
Ja kondigt tot haar eer hoe zij den eerste keer

't geen zij haar bied' zo vromelijk verstiet
en ketting en den schat met hare voeten trad.

Zegt hoe den deugd van hare tedre jeugd
de wereld verwon met heel haar pracht

en hoe s'in 't weigren als 't vuur ging steigren
nam nieuwe kracht!

11. hymne
Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium,

Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium
fructus ventris generosi Rex effudit Gentium.
Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine,

et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
sui moras incolatus miro clausit ordine.

antiphona
O sacrum convivium

in quo Christus sumitur
recolitur memoria passionis ejus

mens impletur gratia
et futurae gloriae nobis pignus datur.

Alleluia.

In supremae nocte coenae recumbens cum fratribus
observata lege plene cibis in legalibus,

cibum turbae duodenae se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,

ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.
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12. Ave verum corpus, natum
de Maria Virgine,

Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,

Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,

Esto nobis praegustatum
In mortis examine.

13. antiphona
Dulcis sanguis, dulcis liquor,

ex Christi manens
corpore qui solus fuisti

dignus placare
regem caelorum et Dominum.

Alleluia
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