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Programma
Agha Mo’men (16de eeuw) - Cantemir Collection #163 
Kuh-Pareh 

Anoniem (16de eeuw) - Libro II Franciscus Bossinensis, Fossombrone, 1511
Staralla ben cussì 

Bartolomeo Tromboncino (c.1470-1535 of later) - Libro II, Franciscus Bossinensis, 
Fossombrone, 1511 
Non val aqua al mio gran foco

Acemler (1500-1550) - Cantemir Collection #308
Pishrow Rast 

Anoniem (16de eeuw) - Libro VI, Petrucci, Venetië, 1505 
Pan de miglio caldo  

Ambrogio Dalza (?-1508) - Intabolatura... libro II, Petrucci, Venetië, 1508
Saltarello e Piva  

Anoniem (15de eeuw) - gebaseerd op een tekst van Feo Belcari (15de eeuw)
So stato nel inferno

Bartolomeo Tromboncino (c.1470-1535 of later), aanvullende verzen van Marco 
Beasley (1957) - Libro I, Franciscus Bossinensis, Venetië, 1509  
Tu dormi

Anoniem (15de eeuw) - MS Sevilla, Colombina 5-l-43 (15de eeuw) 
Sera ne lo cor mio

Sultan Korkut (1467-1513) - Macmua-i Saz u Suz
Pishrow Kürdi 

Anoniem (15de eeuw) - gedicht van Hafiz - Macmua-i Saz u Suz  
Semai Pire mey foroush 

Perzisch anoniem (16de eeuw) - Macmua-i Saz u Suz
Hijaz Semai  

Anoniem (16de eeuw) - MS Sevilla, Colombina 5-l-43   
Cavalca Sinisbaldo 

Perzisch anoniem (16de eeuw) - Cantemir Collection   
Golestan

Anoniem uit Genua (15de eeuw) - tekst aangepast door Gian Piero Alloisio (1956)  
Noi che semper naveghemmu



In het spoor van Da Vinci 
1502, Istanbul. Leonardo Da Vinci schrijft een een brief naar Sultan Bayezid II. “De 
Sultan heeft de intentie om een brug te laten bouwen tussen Galata en Istanbul… 
over de Gouden Hoorn, maar dit is nog niet kunnen gebeuren omdat er geen ex-
perten voor handen waren,” zo opende Da Vinci zijn – allerminst bescheiden – ver-
zoek aan de sultan. “Ik, uw onderdaan, heb bedacht hoe de brug gebouwd kan 
worden. Het zal een houten brug worden, zo hoog als een gebouw, en zelfs grote 
schepen zullen eronder door kunnen varen.” 

Het had de langste brug ter wereld kunnen worden, maar de Sultan was niet over-
tuigd en Da Vinci’s droom bleef, zoals zoveel van zijn plannen, slechts een droom. 
De brief werd pas in 1952, 450 jaar later, in de nationale archieven in Istanbul terug-
gevonden. Nog eens vijftig jaar later bouwde een Noors bedrijf de brug na, op ini-
tiatief van de Noorse kunstenaar Vebjørn Sand, over een snelweg een een dertigtal 
kilometer buiten Oslo. Op slechts een kwart van de originele grootte. 

Sommige dromen zullen, jammer genoeg, altijd dromen blijven. Tenzij de muzika-
le verbeelding haar werk mag doen. Ensemble Constantinople en Marco Beasley 
bouwen in dit programma aan een sonore brug tussen Oost en West, tussen Ot-
tomaanse, Perzische en Italiaanse muziek. Kiya Tabassian, setarspeler en artistiek lei-
der van Constantinople, is al meer dan twintig jaar artistiek bruggenbouwer tussen 
verschillende muzikale tradities. “Verschillen moet je koesteren,” vertelt hij. “In onze 
muziek vloeien die verschillen samen in één groot, zinderend tableau. Van ver zie je 
de verschillen niet. Maar van dichtbij wel.”

Waar staat ‘Constantinople’ voor, wat doen jullie precies?
Toen we met Constantinople begonnen, studeerde ik nog compositie aan het con-
servatorium van Montréal. Ik hield me vooral met hedendaagse avant-garde-muziek 
bezig, maar ik speelde ook setar en had me tijdens me tienerjaren verdiept in de 
Perzische klassieke muziek. Op een bepaald moment stootte ik in de bibliotheek 
op een manuscript met muziek uit de renaissance. Die partituren fascineerden me 
mateloos. Ik ging samenzitten met een luitist en we gingen ermee aan de slag: ik op 
de setar, hij op de luit. Dat werkte verbazingwekkend goed. Ik merkte dat ik vanuit 
mijn ervaring met de Perzische muziek echt iets wezenlijks kon bijdragen. Oude 
muziek komt vaak heel eenvoudig over. Muzikanten schreven de noten enkel op om 
ze niet te vergeten. Maar dat wil ook zeggen dat die muziek vandaag veel ruimte 
laat voor nieuwe interpretaties. Ze nodigt je uit om ze op je eigen manier te laten 
resoneren met de ziel van je publiek. Constantinople werd op die manier een soort 
van ontmoetingsplek, niet alleen tussen verschillende tradities, maar ook tussen ver-
schillende tijdperken. 



Hoe vind je een gemeenschappelijk verhaal tussen al die verschillende muziek-
stijlen?
Voor mij ligt die overeenkomst vooral in de modaliteit. In traditionele Iraanse mu-
ziek heb je geen akkoorden. Je denkt als muzikant echt vanuit de opeenvolging 
van tonen in een bepaalde toonaard of modus en vanuit de typische melodieën 
die daarmee samengaan. Die modaliteit werkt in veel oude muziek ook nog door, 
maar Westerse muzikanten lijken dat soms bijna niet op te merken. Ze zijn heel erg 
beïnvloed door het denken in akkoorden. Daar proberen we met Constantinople 
aandacht aan te geven: we knippen het modale licht weer aan (lacht). Hoe maak je 
een frase, welke nadruk leg je in een melodie, hoe maak je omspelingen en versie-
ringen? Op dat vlak hebben wij echt iets te bieden aan westerse muzikanten. 

Perzische en Ottomaanse muziek werd vroeger niet genoteerd, maar op het 
gehoor aangeleerd. Maakt dat het niet moeilijk om op zoek te gaan naar muziek 
die tijdens Da Vinci’s leven in Istanbul zou kunnen geklonken hebben?
Dat is inderdaad lastig. Maar er zijn wel veel oude bronnen teruggevonden waarin 
over muziek geschreven werd, vooral over de muziek die aan het hof weerklonk. 
Je kan daar heel wat uit afleiden: over welke ritmes en welke versieringen gebruikt 
werden, bijvoorbeeld. Echte muziekmanuscripten zijn heel zeldzaam. Maar geluk-
kig ontdekken we er steeds meer. In dit programma gebruiken we muziek uit twee 
verschillende manuscripten. Een van die manuscripten, Macmua-i Saz u Suz, stamt 
uit de zeventiende eeuw, maar bevat enkele stukken die al uit het begin van de 
zestiende eeuw stammen. Een ander manuscript werd samengesteld door Dimitrie 
Cantemir, dat was een Moldavische prins die lange tijd in Istanbul verbleef en 350 
Ottomaanse instrumentale composities neerpende. 

Was Istanbul toen echt een culturele ‘melting pot’?
Nee. Eerder een plek waar veel ontmoetingen konden plaatsvinden. Zo zie ik het 
ook vandaag. Leonardo Da Vinci’s droom van een brug over de Gouden Hoorn is 
daar een erg mooi symbool voor. Op een brug kunnen mensen elkaar kruisen die 
elkaar anders niet of slechts met veel moeite zouden kunnen tegenkomen. Wij willen 
die brug vandaag nabouwen met klanken uit Da Vinci’s tijd. 

Veel politieke discoursen focussen vandaag op de verschillen tussen culturen en 
de veronderstelde onverzoenlijkheid ervan. Hoe sta jij daartegenover? 
Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om daar tegenin te gaan. Maar dat 
vereist wel een écht gesprek. Als twee mensen elkaar voor het eerst ontmoeten, dan 
is de conversatie vaak erg beperkt en oppervlakkig. Maar als die twee mensen bij 
elkaar blijven en hun gesprek gedurende weken, maanden, of misschien zelfs jaren
verder zetten, dan wordt die conversatie rijk en diep. Dat probeer ik in de muziek te



zoeken. Als je elkaar jarenlang blijft opzoeken, zoals wij dat bijvoorbeeld doen met 
Marco Beasley en zijn muzikanten, dan kom je bij een erg gelaagde ervaring uit. Die 
ervaring moeten muzikanten van vandaag aan onze samenleving durven geven. Wij 
moeten aantonen dat de ‘clash of civilisations’ een artificieel idee is. 

Hoe hangt de Perzische muziek samen met jouw eigen identiteit?
Ik ben op mijn veertiende samen met mijn familie vanuit Teheran naar Canada ge-
komen. Iran lag in die jaren in oorlog met Irak. Muziek was toen alles voor mij: een 
deur naar een veilige plek, mijn eigen bron van vrede. Ik sloot me af van de wereld 
en speelde uren aan een stuk. Toen we emigreerden, was muziek een middel om me 
te herinneren waar ik vandaan kwam en wie ik was. Poëzie had datzelfde effect op 
mij. Vandaag is mijn identiteit veel gediversifieerder geworden. Ik ben opgegroeid 
in Canada en voel me daar erg thuis. Ook op vlak van muziek heb ik zoveel nieuwe 
geluiden leren kennen waar ik van ben beginnen houden. Vergelijk het met een 
boom. De Perzische muziekstijlen zijn mijn wortels. Die zie je niet altijd, maar ze hou-
den wel alles recht. Maar een boom groeit voortdurend verder en past zich aan zijn 
omgeving aan. Ik zie mezelf graag als een boom met erg veel verschillende takken 
die elk in een andere richting groeien.

Annemarie Peeters





De Klank van Da Vinci 
door Jelle Dierickx

Op 2 mei 1519 stierf op 67-jarige leeftijd de renaissanceman bij uitstek, Leonardo da 
Vinci. De mythe was toen al groter dan de man en heeft sindsdien enkel nog grotere 
proporties aangenomen. De Mona Lisa, de zogenaamde Vitruviusman en Het laatste 
avondmaal zijn werelderfgoed en de aan Da Vinci toegeschreven Christus Imperator 
werd in 2017 voor 450,3 miljoen dollar geveild terwijl het in 1958 als toen nog on-
bekend werk voor een schamele 45 Pond gekocht werd. 
Ondanks alle mythen en de wereldsterstatus van Da Vinci, ondanks alle boeken die 
al vervaardigd werden omtrent de man en zijn werk, is het nog steeds nauwelijks 
geweten bij een groter publiek dat hij een volleerd musicus was. Hij bespeelde niet 
enkel meesterlijk de lira da braccio, maar stond tevens bekend als uitmuntend zan-
ger en improvisator. Daarnaast deed hij onderzoek naar de wereld van het geluid en 
ontwierp hij diverse instrumenten. Het eigenlijke begin van zijn carrière, zijn verblijf 
aan het hof in Milaan, stond zelfs in het teken van de muziek. In 1482 zond Lorenzo 
de Medici hem als musicus naar het hof van de Sforza’s waar hij naar de woorden van 
Vasari direct furore maakte: 

Na de dood van Gian Galeazzo, hertog van Milaan, en nadat diens plaats in 1494 
was ingenomen door Lodovico Sforza, gebeurde het dat Leonardo omwille van zijn 
grote faam door de hertog werd uitgenodigd naar Milaan te komen om er op de lier 
(lira da braccio) te spelen, want de hertog hield veel van de klank van dat instrument; 
en Leonardo bracht inderdaad zijn lier mee, die grotendeels van zilver was en die 
hij eigenhandig had vervaardigd, in de nieuwe en bizarre vorm van een paardesche-
del, een vorm die voor een krachtiger klank en een meer gedragen geluid zorgde: 
vandaar dat hij alle musici overtrof die daar waren samengekomen om te spelen. 
Bovendien was in die tijd niemand zo goed als hij in geïmproviseerde declamatie 
van verzen.

De levens van de kunstenaars van Giorgio Vasari is meestal één van de eerste bron-
nen die geciteerd wordt in teksten omtrent Da Vinci en toch heeft het geduurd tot 
de jaren tachtig van de twintigste eeuw vooraleer de link van Da Vinci met muziek 
systematisch onderzocht werd. Dit door Emanuel Winternitz. Het is nochtans niet 
enkel Vasari die Da Vinci duidelijk als musicus profileert. Paolo Giovio, Benvenuto 
Cellini, de Codice del Anonimo Gaddiano, Giovanni Paolo Lomazzo… spreken alle-
maal over Da Vinci als muzikant. Ook de wiskundige en filosoof Luca Pacioli schrijft in 
de appendix van De Divina Proportione, waaraan Da Vinci intensief meewerkt, over 
zijn collega als één van de meest excellente schilders van perspectief, architect, mu-
sicus.  Een paar jaar na zijn dood beschreef de historicus Paolo Giovo hem als volgt:



Hij had een aangenaam, briljant en vrijgevig temperament, was een aantrekkelijke 
verschijning, een connoisseur en uitmuntend uitvinder van mooie dingen, vooral 
op het gebied van spettacoli teatrali. Daarbovenop zong hij meesterlijk terwijl hij 
zichzelf begeleidde op de lira.

De schilderijen en tekeningen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds zichtbaar 
en daardoor lijken ze van groter gewicht dan de lang vervlogen klanken die Da Vinci 
als musicus voortbracht. Dat wil echter niet zeggen dat we moeten doen alsof ze er 
nooit geweest waren.

Wat weten we over de klank van Da Vinci? Hij heeft wellicht muzieklessen gekregen 
toen hij in het atelier van Andrea Verrocchio werkzaam was (van 1467 tot 1476). 
Atalante Migliorotti staat bekend als één van de leerlingen die Da Vinci later zelf in de 
wereld van de muziek zou inwijden. Da Vinci zelf bespeelde zeker de lira da braccio 
en wellicht ook de luit. Die instrumenten gebruikte hij tijdens tal van improvisaties. 
De meeste improvisatoren uit de tijd schreven hun creaties niet neer en Da Vinci is 
hierop geen uitzondering.  In zijn notities duikt wel sporadisch notenschrift op, vaak 
in de context van een rebus of raadsel. Hij kon dus zonder probleem muziek noteren.

Omtrent de lira da braccio bestaat er wel enige begripsverwarring. In de Renaissan-
ce werden de termen lira of viola gebruikt om zowel de lier uit de Grieks-Romeinse 
oudheid als de voorloper van de viool met extra resonantiesnaren te beschrijven. Zo 
worden Apollo en Orpheus bijvoorbeeld ook met beide instrumenten afgebeeld op 
diverse tekeningen en schilderijen. Ook de engel van Ambrogio de Predis speelt lira 
da braccio op het paneel links van Da Vinci’s Madonna op de rots dat zich tegen-
woordig bevindt in de National Gallery te Londen. Het instrument bleef bijzonder 
populair tot in het midden van de 16de eeuw. 
Baldassar Castiglione beschrijft het instrument ook in zijn befaamde Boek van de 
hoveling uit 1527:

Nog veel mooier vind ik zang met de begeleiding van een viola, want daarbij bevat 
de solostem bijna alle schoonheid (…) Het meest bevalt mij het voordragen van 
poëzie met begeleiding van de viola, want dat verleent de woorden wonderbaarlijke 
schoonheid en uitdrukkingskracht.

In Castiglione’s Boek van de hoveling wordt de vraag gesteld naar de ideale 
hoveling, zoals Da Vinci er in wezen ook één was. In deze context wordt gewezen op 
het belang van geletterdheid en dat men op zijn minst enige interesse moet hebben 
voor de muziek, de schone kunsten en de dichtkunst: U moet weten dat ik met de 
hoveling niet tevreden ben als hij niet ook musicus is en al hij niet alleen muziek kan 
lezen, maar ook een paar instrumenten bespeelt.



Muziek werd in de Middeleeuwen gezien als één van de zeven artes liberales en ook 
in de Renaissance bleef deze idee verder leven. Het is dan ook niet logisch om de 
muzikale aspecten van Da Vinci los te koppelen van zijn andere werkzaamheden. 
Misschien wordt er teveel gekeken naar de schilderwerken van Da Vinci en de zaken 
die hij niet afgewerkt heeft. Misschien deelde hij wat veel festivalmakers en musici 
die improviseren weten: we bestaan in het moment, alles is af in het ene moment 
dat de muziek klinkt. Wie weet is hij wel het meest aanwezig in dat wat men niet 
kan vastgrijpen. Hij was alvast gefascineerd door het uitdoven van muziek en sprak 
in deze context zelfs van la malattia della musica. In de schilderkunst probeerde hij 
de onhoorbare harmonieën eeuwig te laten voortklinken, maar ook in zijn experi-
menten met akoestiek zoekt hij naar mogelijkheden om klank langer aan te houden. 
Rond 1489 schrijft hij dat hij het perspectief zowel uit het standpunt van het zien als 
van het horen wil onderzoeken. 
In die context wou hij over muziek en de natuur van de vijf zintuigen spreken, maar 
het is niet geweten of deze studie ooit geschreven werd. De meeste onderzoekspis-
tes die in zijn notities te vinden zijn, zijn gelinkt aan zijn ideeën omtrent muziekin-
strumenten. Zo ontwierp hij onder andere een glissandofluit en was hij bijzonder 
gefascineerd door slagwerk dat ook in militaire context kon ingezet worden. De 
instrumenten die hij ontwierp waren geen magische toestellen, maar onderzochten 
hoe het spectrum kon uitgebreid worden. Zo ontwikkelde hij vanuit de draailier de 
„viola organista“, de combinatie van een toets- en een strijkinstrument dat in the-
orie een volledige batterij viola da gamba’s kon vervangen. Het instrument werd 
opnieuw geconstrueerd door Slawomir Zubrycki in 2013. 

De nieuwsgierigheid van Da Vinci was echter onverzadigbaar en hij ging veel verder 
dan het ontwerpen van muziekinstrumenten. Hij verklaarde geluidsgolven echter 
ook via de metafoor van watergolven, net zoals Hermann von Helmholtz het in zijn 
geluidsleer zou doen, maar wel pas een paar eeuwen later, in 1862. Da Vinci be-
greep ook het fenomeen echo, maar was net zo goed op zoek naar geluidseffecten 
als naar de zogenaamde harmonie van de sferen zoals Cicero die beschreef in de 
Droom van Scipio (De Republica, boek VI). De tijd was nog niet rijp voor methodo-
logisch onderzoek omtrent het binnenoor, maar Da Vinci verlegde de grenzen van 
het onderzoek waar mogelijk. 
Musica, la Figurazione delle cose Invisibili. Voor Da Vinci was muziek de representa-
tie van onzichtbare dingen. Geen wonder dat deze mens gedreven door fascinatie 
en nieuwsgierigheid ook de wereld van de onzichtbare dingen wou verkennen. Dit 
telkens vanuit een holistisch besef dat oog, oor en neus verbinden waren. Zijn den-
ken en handelen gaat steeds uit van de organische structuur van het universum. Het 
is een constante zoektocht naar kosmos in de chaos, naar orde in de wanorde.



Zo zijn er ook diverse speculaties omtrent de verborgen muziek in de visuele werken 
van Da Vinci. Onder andere musicoloog Giovanno Maria Pala spreekt in The hidden 
music over de  verborgen muziek in Het laatste avondmaal van Da Vinci. Feit is alvast 
dat Da Vinci niet ongevoelig was voor het omzetten van muzikale harmonieën in 
een architecturale ruimte. Ik geef de tonen weer van de objecten die worden gezien 
door het oog, schreef hij, zoals de musicus de noten weergeeft die worden gehoord 
door het oor.

Vele aspecten van zijn onderzoek werden tevens concreet gerealiseerd in Da Vinci’s 
rol als festivalmaker. Aan het hof van Milaan was hij verantwoordelijk voor de artis-
tieke invulling en praktische realisatie van de diverse feesten of spettacoli teatrali. 
Zo ontwierp hij in 1490 onder andere de virtuoze ontwerpen en verrassende visuele 
effecten voor het spektakelstuk Het feest van het paradijs dat opgevoerd werd in het 
Castello Sforzesco om het huwelijk te vieren van Gian Galeazzo Sforza en Isabella 
van Aragon. Dichter Bernardino Bellincioni schrijft in het voorwoord van zijn tekst 
voor de performance dat de titel verwijst naar het paradijs dat geniaal geschapen 
werd door de Florentijnse meester, Leonardo da Vinci.
Op kleinere schaal organiseerde hij bijvoorbeeld ook optredens van speellieden 
en zangers voor Mona Lisa terwijl ze voor hem poseerde. Hij beheerste letterlijk en 
figuurlijk de gave een glimlach om de lippen te toveren.

Het boek van de hoveling  introduceert een nieuw woord in het Italiaans:

Men moet  een zekere sprezzatura aan de dag leggen, waarmee men verbergt hoe 
knap men is en de indruk wekt dat men wat men doet en zegt, zonder moeite en 
bijna achteloos doet en zegt.

We mogen zeker onder de indruk zijn van de sprezzatura die Da Vinci aan de dag 
legde op muzikaal gebied. Zijn lira da braccio mag dan wel verstomd zijn, de klank 
van Da Vinci maakt nog steeds deel uit van de verbazingwekkende kosmos waarin 
we leven.

***



Musica Divina 2019 gaat aldus op zoek naar de klanken die de mythe Da Vinci 
omgorden. Ensembles  als Capella de la Torre, Currende, VocaMe, So el encina, 
Doulce Mémoire, RedHerring en Constantinople feat. Marco Beasley nemen ons 
mee op ontdekkingstocht. Van Soundscape Da Vinci tot Canzoni Italiane, van muziek 
van tijdsgenoot en collega-genie Josquin Desprez en het Frankrijk van Christine De 
Pizan tot een muzikale brug over de Bosporus. De hedendaagse kopie van de viola 
organista mag natuurlijk ook niet ontbreken.

Ook de negen dichters van Poesia Divina gaan in hun nieuwe psalmen op zoek naar 
de klank van Da Vinci, naar de wereld voorbij de mythe, naar een contrapunt met 
het onvoltooide.
Zoals voor Da Vinci muziek de representatie van onzichtbare dingen is, zo wordt het 
onzichtbare hoorbaar gemaakt tijdens Musica Divina.

Bronnen

Castiglione, B. (1527/2000), Het boek van de hoveling, Athenaeum – Polak&Van 
Gennep, Amsterdam
Isaacson, W. (2017), Leonardo da Vinci. The Biography, Simon & Schuster, Londen
Isbouts, J.-P. & Brown, C.H., Young Leonardo, Brown & Pantheon, Santa Monica
King, R. (2012), Leonardo en het Laatste Avondmaal, De Bezige Bij, Amsterdam
Müller, S. (2018), Der grösste Kunstkrimi der Welt, in Stern Nr. 35, 23.8.2018
Pater, W. (1873/1998), The Renaissance. Studies in Art and Poetry, Senate, Twicken-
ham
Vasari, G. (1550/1995), De levens van de kunstenaars, Pandora Pockets
White, M. (2000), Leonardo, the first scientist, Abacus, Londen
Winternitz, E. (1982), Leonardo da Vinci as a musician, Yale University Press, New 
Haven & Londen
Zöllner, F. (2005), Leonardo da Vinci, Taschen, Köln
Zubrzycki, S. (2015) The da Vinci sound – Viola Organista, Piano Classic 001 / SEMF 
001 



Anoniem  
Staralla ben cusì
Staralla ben cusi?
Deh! dimme, anima mia,
dolce signora mia,
la non sta ben cusi!

Staralla ben cusi?
Ahime! Privarmi a torto,
se io son sepulto e morto
la non sta ben cusi!
 
Staralla ben cusi?
Avendo al collo un laccio
ognhora io me disfaccio,
la non sta ben cusi!

Staralla ben cusi?
Senza provare amore,
il cor soffrendo ogn’hore,
la non sta ben cusi!

Staralla ben cusi?
vedendo lo tuo sguardo
nel petto tutto ardo,
la non sta ben cusì!

Staralla ben cusi?
tu m’hai lasciato in lutto
doppo cantato il tutto,
la non sta ben cusì!

Zou het zo goed zijn?
Ach! Zeg me eens, mijn ziel,
zoete vrouwe van mij; 
zo is het niets gedaan!

Zou het zo goed zijn?
Ten onrechte ontzeg je me alles,
als dood ben ik, en begraven;
zo is het niets gedaan!

Zou het zo goed zijn?
Met een leiband om mijn nek
ga ik voortdurend te gronde;
zo is het niets gedaan!

Zou het zo goed zijn? 
Zonder liefde te ervaren,
en een hart dat almaar lijdt; 
zo is het niets gedaan!

Zou het zo goed zijn?
Bij het zien van jouw blik
ontbrandt het vuur in mijn borst;
zo is het niets gedaan!
 
Zou het zo goed zijn?
Je laat me achter in verdriet
nadat ik alles heb bezongen;
zo is het niets gedaan!

Liedteksten 



Bartolomeo Tromboncino  
Non val aqua
Non val aqua al mio gran foco,
che per pianto non si amorza
anzi ognhor più se rinforza
quanto più con quel mi sfoco.
Non val aqua al mio gran foco,
che per pianto non si amorza.

El mio foco ha tal usanza
che per pianto ognhor più crescie
e magior prende possanza
se’l mio intento non riescie.
El mio foco è come el pescie
che n l’aqua ha el proprio loco.
Non val aqua...

Ho nel petto un mongibello
e negli occhi un largo mare
che per mio magior flagello
son concordi al mio penare.
Piango et ardo e il lachrymare
col mio ardor m’han tolto a ioco.
Non val aqua...

Non mi val getar sospiri
per scemar l’ardor ch’io sento
che per un che fuor ne tiri
poi ne nascon più di cento,
dove per menor tormento
morte acerba ognhor invoco.
Non val aqua...

Non mi vale lamentarmi,
ché per gridi el duol non scema.
Qual saran doncha bon armi
a la pena mia sì extrema?
Star patiente e con tal tema
ben servir chi m’ama pocho.
Non val aqua...

Water helpt niets tegen mijn vuur,
tranen kunnen het niet doven.
Het wint zelfs steeds aan kracht,
hoe meer ik ze de vrije loop laat.  
Water helpt niets tegen mijn vuur,
tranen kunnen het niet doven.

Mijn vuur heeft de gewoonte
door tranen almaar aan te zwellen; 
Steeds krachtiger wordt het,
wanneer ik mijn doel niet bereik.
Mijn vuur is net als een vis:
het is op zijn plek in het water.
Water helpt niets...

Een vulkaan huist in mijn borst
en in mijn ogen een weidse zee,
die, om mij nóg meer te kwellen
eendrachtig mijn pijn nastreven:
Ik huil en brand, en de tranen en 
vlammen ontnemen mij ieder plezier. 
Water helpt niets...

Zuchten slaken helpt niet
om mijn vurige passie te temperen:
Als ik er één laat ontsnappen,
komen er honderd voor terug!
En zo roep ik om de bittere dood
om minder te hoeven lijden.
Water helpt niets...

Mezelf beklagen helpt niet,
gejammer maakt de pijn niet minder.
Wat zouden dan goede wapens zijn
tegen mijn zo heftige smart?
Geduld hebben, en zo haar goed 
dienen, die mij weinig liefheeft.
Water helpt niets...



Anoniem
Pan de miglio caldo
Pan de miglio caldo, 
donne mie a chi ne vole
Le man presto alle guarnole,  
sù, che questo è caldo!
Pan de miglio...

Orsù donne, comperati 
del mio pan caldo de miglio,
Fa star tutte inamorati, 
fresche e belle come un ziglio;
Vi farà color vermiglio 
se ‘l gustati cusì caldo!
Pan de miglio...

Io so ben e vi prometto 
se ‘l mio pan voi gustareti,
Tal dolceza in vostro petto 
con piacere e festa hareti;
Con effecto voi direti: 
“Benedetto che l’è caldo!”
Pan de miglio...

Tal virtù e tal dolceza 
el mio pan en sè retiene
Che, chi ‘l gusta con tristeza 
e che sempre vive in pene,
Crudel pene non retiene 
mentre il gusta cusì caldo.
Pan de miglio...

Orsù presto, donne care, 
le man presto nel mio cesto!
Comenzate hormai gustare, 
non l’abiati già a molesto;
Se son tropo a voi molesto, 
qui Amor mi fa star saldo!
Pan de miglio...

Warm gierstebrood, 
dames, voor wie maar wil!
Snel de handen in je rokken, 
toe, het is nog warm!
Warm gierstebrood...

Toe, dames, koop toch 
van m’n warme gierstebrood,
het laat iedereen verliefd worden, 
zo mooi en fris als een lelie;
dieprood kleuren jullie, 
als jullie het zo warm proeven!
Warm gierstebrood...
 
Ik weet zeker, en ik beloof, 
als jullie mijn brood proeven,
dan voelen jullie zulk zoet 
genot en plezier in jullie hart,
dat jullie met nadruk zeggen: 
‘Wat een zegen, dat het warm is!’
Warm gierstebrood...

Zoveel deugd en zoetheid
draagt mijn brood in zich,
als iemand ‘t proeft, die aldoor
leeft in pijn en droefenis,
dan verdwijnt die wrede pijn,
als ze ‘t zo warm proeft.
Warm gierstebrood...

Toe maar, lieve dames,
vlug je handje in mijn mandje,
begin maar snel te smullen,
dat het jullie goed mag doen!
Als ik jullie soms lastig val...
Amor doet mij fier rechtop staan!
Warm gierstebrood...



Anoniem
So stato nel inferno
So stato nel inferno tanto tanto 
Che s’eo n’ensese gran mercede seria
Erami in paradiso sancto sancto
Mo me n’a tracto la fortuna ria
Stame la morte acanto acanto
Amor disdegno dolgia et zelosia
Sempre me nutriragio in pianto in pianto
Dopo che piace alla signora mia

Bartolomeo Tromboncino  
Tu dormi
Tu dormi, io veglio alla tempesta e al vento
su la marmorea petra di tua porta.
Tu dormi, io veglio e sto sempre in tormento
e l’anima ed il core da me scampo.

Tu dormi, io veglio e con amaro accento
ognhor chiamo pietà che è per me morta.
Tu dormi, io veglio e poi in un sol momento
di lagrime e di pianto io qui divampo.

Tu dormi, io veglio con grave tormento
né trovo al mio penar chi me conforta.
Tu dormi, io veglio e solo mi lamento 
di vita vo’ soffrir tutto l’inciampo.

Tu dormi riposata senza affanno,
e gli occhi miei serrati mai non stanno.
Tu dormi ed io, crudel, lamento e ploro,
e moro ahimé, ch’io moro.

In de hel verkeer ik al lang, zo lang,
tot mijn grote genade zou ik ontkomen.
Eerst was ik in ‘t zalige, zalige paradijs,
het wrede lot heeft mij eraan ontrukt.
De dood staat nu aan mijn zijde, zijde,
liefde, verdriet, jaloezie en misnoegen.
Altijd zwelg ik maar in tranen, tranen,
daar het mijn vrouwe aldus behaagt.

Jij slaapt, ik waak in storm en wind
op het koude marmer voor jouw deur.
Jij slaapt, ik waak, en word steeds gekweld
mijn hart en ziel probeer ik te bewaren.

Jij slaapt, ik waak en roep op bittere toon
almaar om medelijden, dat voor mij niet bestaat.
Jij slaapt, ik waak en in een enkel moment
brand ik hier op in tranen en jammerklachten.

Jij slaapt, ik waak in heftige kwelling,
maar vind niemand die mijn leed verzacht. 
Jij slaapt, ik waak, en beklaag mij alleen,
iedere hindernis van ‘t leven moet ik lijden.

Jij slaapt en rust, zonder enige zorgen
terwijl mijn ogen nooit gesloten zijn.
Jij slaapt en ik, wrede vrouw, klaag en ween,
en ik sterf... Ach, ik sterf...



Anoniem
Sera ne lo cor mio
Sera ne lo cor mio doglia e tormento
Poy che privata soy del mio thesoro
Sera la vita mia in pianto et lamento
Po che ma tolto el veder chadoro
Sera el pensir mio [tristo] e scontento
Poy che penando ognihoro puncto moro
La fe che prometesti sulo momento
Cambiata me sera per forza d’oro

Mijn hart zal vol verdriet en kwelling zijn,
nu ik van mijn schat beroofd ben.
Mijn leven zal vol tranen en weeklacht zijn,
nu zij die ik ‘t liefste zag me is ontnomen. 
Mijn denken zal droevig zijn en misnoegd,
nu ik altijd en ieder moment in lijden sterf.
De trouw die jij me eens beloofd hebt,
zou ik nu voor iedere prijs verkopen. 

Hafiz
Kom, schenker...
‘Kom, schenker, breng de wijnkom, laat hem rondgaan!’
De liefde leek zo licht, maar moeilijkheden doemden op.
De Zuidenwind heeft van die lok de geur van muskus losgemaakt;
wat is er niet een bloed gevloeid in de harten uit dit zwarte haar!
Kleur het bidtapijt met wijn zoals de oude Magiër je zegt,
een reiziger weet van de weg en van pelgrimsgebruiken.
Hoe leef ik veilig in het kamp van mijn geliefde, als elk moment
de bellen van de karavaan mij manen: ‘Bind de draagstoel op!’
Een donkere nacht, angst voor de golven en een draaikolk dreigt – 
Die licht beladen langs de kust gaan, weten zij wat wij ervaren?
Een gelukkig leven had ik, nu heb ik een slechte naam:
hoe blijft een geheim verborgen dat de menigten bijeenbrengt?
Indien je ooit wilt naderen, verschuil je niet, Hafiz;
‘Als je ontmoet die je begeert, verzaak de wereld, laat haar varen!’



Anoniem
Cavalca Sinisbaldo   
  
Cavalca Sinisbaldo tutta la notte
e tanto cavalchò che a le porte zunse.

Pan e paneda, 
man a la braga,
pere, mere, 
nus’ e castagne,
fig’ e lasagne, 
do sosine fresche...

Trovò bella fantina, basar la volse:
fantina fo cortese, bochin li sporse.
Pan e paneda...

El cavalier vilan in terra la pose,
fantina tenerella i ochi stravolse.
Pan e paneda...

Diceva la badessa: mo foss’io d’essa,
diceva la priora: et io ancora
Pan e paneda...

Che meneria el culo con tal vigoria,
se havesse sassi sotto faria farina.
Pan e paneda...

Sinisbaldo galoppeerde de hele nacht,
zolang, tot hij de stadspoort bereikte.

Brood en spijzen
kan je hier krijgen,
appels, peren,
noten, kastanje,
vijgen, lasagne, 
twee verse pruimen...

Hij vond een schone deerne, wilde haar kussen,
het meisje bood hem hoffelijk haar lippen. 
Brood en spijzen...

De drieste ridder vleide haar in ‘t gras,
het lieve wichtje sloeg de ogen ten hemel. 
Brood en spijzen...

Toen riep de abdis: dat is niet mis!
Moeder overste zei: wacht eens op mij!
Brood en spijzen...

En ze wiegde zo krachtig haar achterste, 
zaten er stenen onder, dan maakte ze meel!
Brood en spijzen...



Vertalingen uit het Italiaans: Marjolein van Zuylen
Vertaling Ghazal I van Hafiz:  J.T.P. de Bruijn, uit: Een karavaan uit Perzië, Bulaaq 2002

Anoniem uit Genua 
Noi che semper naveghemmu
Noi che semper naveghemmo
E’ n gran perigo semmo
En questo nostro mar
Mai possemmo reposar
No dovemmo unca cessar
Lo pietoso deo pregar
Che ne scampe coi soi santi
Da perigoli chi son tanti
Da li gran commovimenti
De fortunna e de gran venti
Bachaneixi e onde brave 
Chi conturban nostra nave

L’aere par tutto offuscòu
E lo mar asturbòu 
No par stella no par lunna
Tento è o ciel d’esta fortunna
Ni se trovemmo conforto
De poer venir à o pòrto
Ni osemmo strenze li euggi
Tanto è pin lo mar de scheuggi
E sempre semmo aguaitai 
Da berruel e da corsai
Chi no cessam in dar stòrte
En rapinar e dar morte
Sempre temando d’esser conquixi
D’alcun dei nostri nemixi.

De vianda e de bevenda
Ammo sci scarsa prevenda
Chi ne dà monto gran guerra
Ni arrivar possammo à terra
E in sci greve roinna
No savemmo aotra meixinna
Se no far a deo preghere
Solo in questo noi se spere

Wij, die altijd op drift zijn,
en in groot gevaar verkeren
op deze zee van ons,
nooit kunnen we rusten,
nooit mogen we ophouden
de genadige God en zijn heiligen
te bidden om ons te bewaren
voor de gevaren, die talrijk zijn,
voor de grote omwentelingen
van het lot en de krachtige winden,
flinke golven en woelige baren,
die ons schip teisteren.

De lucht is helemaal donker,
de zee in woeste oproer,
geen maan of ster laat zich zien,
storm kleurt de hemel zwart,
nergens vinden we soelaas,
of bereiken we een veilige haven,
nooit durven we de ogen op te slaan, 
zo vol rotsen is de zee,
en altijd worden we nagezeten
door rovers en door piraten,
die nooit ophouden ons te belagen,
te beroven, dood te zaaien.
Altijd verkeren we in angst
door vijanden te worden overwonnen. 

We leven in zo’n gebrek
aan voedsel en water, dat 
we in eeuwige strijd verkeren.
Het vaste land is onbereikbaar,
en in onze diepe ellende
kennen wij geen ander medicijn
dan te bidden tot God:
alleen hierin ligt onze hoop. 







Biografieën
Marco Beasley
De Italiaanse tenor, acteur en musicoloog Marco Beasley begon reeds tijdens 
zijn muziekstudie aan de universiteit van Bologna aan intensieve periode 
van concerten. Inmiddels was hij reeds te horen in de meest prestigieuze 
zalen wereldwijd, van het Mozarteum te Salzburg tot het Concertgebouw 
van Amsterdam, van de Accademia di Santa Cecilia in Rome tot het Lincoln 
Center van New York. Beasley specialiseerde zich in vocale muziek uit 
de late renaissance en vroege barokperiode. Vanuit het verlangen om in 
dialoog te staan met de wereld van de poëzie en de literatuur besteedt 
hij steeds grote aandacht aan de begrijplijkheid van de gezongen tekst en 
de diverse artistieke aspecten van zijn performance. Sinds 2017 werken 
Marco Beasley en Constantinople samen, dat resulteerde tot nu toe in twee 
concertprogramma’s en een gezamelijke cd-opname Dalla porte d’oriente.

Constantinople
Het ensemble Constantinople, geinspireerd door de oude stad aan de 
Bosporus die Oost en West verbindt, is in 1998 in Montreal opgericht 
door Kiya Tabassian. Constantinople vormt een forum voor levendige 
muzikale ontmoetingen. Het ensemble bewandelt verschillende muzikale 
paden: van middeleeuwse manuscripten tot hedendaagse werken, van 
het Europese Middelandse Zeegebied tot muziektradities uit het Nabije 
Oosten en barokmuziek uit de Nieuwe Wereld. In zijn programma’s werkt 
Constantinople samen met andere gerenommeerde zangers en muzikanten 
uit de internationale muziekscène. De rode draad doorheen al hun ‘cross 
culture’ programma’s is de modale uitvoeringspraktijk die zich ontwikkeld 
heeft tot een nieuwe moderne verenigende taal. Constantinople wordt 
regelmatig uitgenodigd op internationale festivals. Het speelde ook al 
in de grootste zalen zoals: Salle Pleyel (Parijs), Festival Aix-en-Provence 
(Frankrijk), Fes Festival of Sacred Music (Marokko), Festival Ile-de-France 
(Parijs), Onassis Centre (Athene), Cervantino Festival (Mexiko), Festival de 
Lenaudière (Quebec) en de Berliner Philharmonie (Duitsland). De meeste 
van hun producties worden opgenomen en uitgezonden door CBC/
Radio-Canada, enkele daarvan in Europa. Constantinople heeft 15 CD’s 
opgenomen bij de labels Analekta, ATMA, World Village, Buda Musique  
en MaCase.



Begijnhofkerk van Lier

(c) Visit Lier

Het Lierse begijnhof ontstaat in 1258 en groeit uit tot een typisch 
13e-eeuws stratenbegijnhof met 11 straten en 162 huisjes. Naarmate het 
aantal begijntjes toeneemt, ontstaan er verschillende sociale instellingen, 
zoals een infirmerie en een armentafel. In 1664 start met de bouw van een 
nieuwe begijnhofkerk, vernoemd achter de Heilige Sint- Margaretha, die 
het bouwvallige kerkje van de gemeenschap moest vervangen. Ondanks 
geldgebrek, wordt de kerk drie jaar later toch voltooid. Het bovenste 
gedeelte van de gevel samen met de klokkentoren wordt echter pas een 
eeuw later toegevoegd. 



Sint-Amandskerk van Geel

(c) Erf-goed.be

De Sint-Amandskerk wordt gebouwd in de periode 1490 – 1531, nadat 
het vorige kerkgebouw werd verwoest door een brand. Het resultaat is 
een mengeling van de Brabantse gotiek en de Kempense baksteengotiek. 
De bijna 60 meter hoge toren is letterlijk het toppunt van het Geelse 
marktplein. De toren wordt tijdens zijn geschiedenis door de gemeente 
gebruikt als schepenkamer en belfort. Doorheen de eeuwen wordt de kerk 
meermaals gerestaureerd, onder andere rond 1850, wanneer ze haar uniek 
ba-rokinterieur krijgt, en na de Tweede Wereldoorlog.



Klara. Blijf verwonderd.
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vr 5 juni 2020
Eliane Rodrigues, Nina 
Smeets-Rodrigues, Carlo 
Willems en Koen Wilmaers
The Bernstein & Gershwin 
Connection 

20 uur – cc ‘t Schaliken – Herentals
www.schaliken.be

za 2 mei 2020
Ratas del viejo Mundo  
Rions Noir 

20.15 uur – Begijnhofkerk  
Turnhout
www.warande.be

wo 25 mrt 2020
Ataneres Ensemble
Strings in the house

20.15 uur – cc de Werft – Geel
www.dewerft.be

zo 22 mrt 2020 
Vitaly Pisarenko & Henry 
Kramer  
Bizet, Barber, Schubert 

11 uur – Foyer Schouwburg Rex  
Mol
www.getouw.be

za 5 okt 2019
Symfonieorkest Vlaanderen  
o.l.v. Kristiina Poska met Pieter 
Wispelwey (cello) & Lorenzo Gatto (viool)  
Dubbel Brahms

20 uur – cc Zwaneberg   
Heist-op-den-Berg  
www.zwaneberg.be

‘t Pact  
zorgt voor  
muziek in  

de Kempen
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OPENDEUR-
WEEKEND  

ZAT 28 & ZO 29 
SEPTEMBER  
VAN 10.00u  
TOT 17.00u

BEKIJK ONS AANBOD WAGENS OP WWW.LAVRIJSEN-GEEL.BE
Of het  nu  gaat  over  aankoop,  onderhoud of  herste l l ing,  van scooter  tot  vrachtwagen ,  LAVRIJSEN NV is  uw mobi l i te i tspartner .

GARAGE – CARROSSERIE LAVRIJSEN NV, Molseweg 88, 2440 GEEL, 014 57 83 70 , lavrijsen-geel.be, BE0406.353.289

ONTDEK  
MITSUBISHI  

TIJDENS ONZE  
OPENDEUR- 

DAGEN

VANAF SEPTEMBER NU OOK MITSUBISHI DEALER



O
os

tm
al

se
st

ee
nw

eg
 2

61
  

23
10

 R
ijk

ev
or

se
l  

T 
+

32
 3

 3
40

 1
7 

11
  

in
fo

@
va

nr
oe

y.
pr

o 
 w

w
w

.v
an

ro
ey

.p
ro

M
en

se
n 

m
ak

en
 

he
t 

ve
rs

ch
il.

 
Sa

m
en

 
m

et
 

o
nz

e 
ho

nd
er

d
en

 
b

o
uw

sp
ec

ia
lis

te
n 

re
al

is
er

en
 

w
ij 

b
o

uw
p

ro
je

ct
en

 in
 d

iv
er

se
 s

ec
to

re
n,

 v
an

 w
o

ni
ng

b
o

uw
, k

an
to

re
n,

 s
ch

o
le

n 
en

 v
er

zo
rg

in
g

si
ns

te
lli

ng
en

 

to
t 

in
fr

as
tr

uc
tu

ur
, i

nd
us

tr
ie

b
o

uw
 e

n 
m

ili
eu

b
o

uw
. E

rv
ar

en
 e

n 
g

ed
re

ve
n 

m
ed

ew
er

ke
rs

 b
ew

ak
en

 e
n 

b
eg

el
ei

d
en

 z
o

rg
vu

ld
ig

 e
lk

e 
fa

se
 v

an
 h

et
 b

o
uw

p
ro

ce
s,

 v
an

af
 d

e 
st

ar
t 

to
t 

en
 m

et
 d

e 
o

p
le

ve
ri

ng
. 

O
nz

e 
aa

np
ak

? 
W

ij 
lu

is
te

re
n 

en
 d

en
ke

n 
m

et
 u

 m
ee

, i
n 

o
p

en
he

id
, e

er
lij

kh
ei

d
 e

n 
ve

rt
ro

uw
en

. 

w
w

w
.v

an
ro

ey
.p

ro

O
os

tm
al

se
st

ee
nw

eg
 2

61
  

23
10

 R
ijk

ev
o

rs
el

  
T 

+
32

 3
 3

40
 1

7 
11

  
F 

+
32

 3
 3

40
 1

8 
99

  
in

fo
@

va
nr

o
ey

.p
ro

VA
N

 R
O

EY
 A

D
V 

A4
.in

dd
   

1
26

/0
1/

15
   

16
:2

4



COLOFON

ALGEMENE COÖRDINATIE 

EN ORGANISATIE

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

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Loes Habraken
productie
Ingken Grosse
zakelijk medewerker

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Bart De Nijn 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Michel Oliebos 
Annick Schramme 
Björn Siffer

SAMENSTELLING EN REDACTIE

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Loes Habraken

ONTWERP EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

© FOTO’S
Capella de la Torre © Andreas Greiner-Napp
Currende © Paul De Smet
So el ençina © Sarah Ridy, Eduardo Hernandez 
Perez, Kshitij Saxena
VocaMe © Severin Schweiger
Doulce Mémoire © Laurent Geneix
Ratas del viejo mundo © Thomas Vandecasteele
Constantinople © Paolo A. Santos
RedHerring © M. De Decker
Locaties © Stef Boey, Bernard Van Velsen, 
Alidoor Dellafaille & Tijl Vereenooghe
Andere zie redactie

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 en de 
International Society for Contemporary Music.

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




