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Geachte festivalbezoeker,

Musica Divina is op enkele jaren tijd een begrip geworden voor liefhebbers 
van klassieke muziek en erfgoed in de provincie Antwerpen en ver daarbuiten. 
Jaar na jaar brengt het festival hemelse muziek naar de vele abdijen, kerken en 
begijnhoven van de Antwerpse Kempen. Het festival ging van start vanuit de 
ambitie van de provincie Antwerpen om ook in de Kempen, waar minder grote 
concertzalen beschikbaar zijn, klassieke muziek van topniveau te brengen. Dankzij 
de passie en de kunde van de vzw Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen en 
de trouwe steun van hoofdsponsor IOK maken we deze ambitie al vele jaren waar. 
De festivaldirectie werd dit jaar overgenomen door Jelle Dierickx, die zijn sporen 
eerder al verdiende bij festivals in onder andere Rotterdam, Gent, Potsdam en 
Brno. Hij kan verderbouwen op de mooie erfenis van Veerle Declerck, die na 15 
jaar en 22 geslaagde festivals begonnen is aan een nieuwe uitdaging.
De toevoeging van Poesia Divina aan het programma is alvast een fijne uitbreiding 
van het festivalconcept. Ook de toegenomen aandacht voor het toeristische 
potentieel van de Kempen in combinatie met Muscia Divina is veelbelovend. Ik 
heet u van harte welkom op dit uniek festival op hemelse locaties.

Geniet ervan,

Luk Lemmens,
gedeputeerde voor Cultuur
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Programma

Gavin Bryars
Incipit Vita Nova

Luigi Boccherini
Stabat Mater
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CAPRIOLA DI GIOIA 

Gedreven door hun gezamenlijke passie voor het barokke repertoire richtten 
Amaryllis Dieltiens en Bart Naessens in 2007 het ensemble Capriola Di Gioia op.  
Tijdens haar eerste bestaansjaren heeft het ensemble een duidelijke richting en 
visie ontwikkeld. Naast weloverwogen en op intensief onderzoek gebaseerde 
keuzes uit het bekende en vooral minder bekende barokke repertoire,  herontdekt 
Capriola Di Gioia de puurheid van de compositie en streeft ze naar een menselijke, 
eerlijke en pure interpretatie van de tekst, zowel vocaal als instrumentaal. Het 
ensemble focust zich op het weinig uitgevoerde repertoire voor sopraan en basso 
continuo. Capriola Di Gioia stond op de Belgische en Europese grote podia 
zoals het het Festival Van Vlaanderen, Bozar, Oude Muziek Nederland, Festival 
+ en Concertgebouw Brugge; en maakte inmiddels 4 CD-opnames met divers 
repertoire van de vroege barokke periode tot de vroege klassiek waarbinnen het 
ensemble zich wil profileren.

GOEYVAERTS STRIJKTRIO

Het Goeyvaerts Strijktrio is in 1997 opgericht door violiste Kristien Roels, altviolist 
Kris Matthynssens en cellist Pieter Stas met als doel uitsluitend twintigste en 
eenentwintigste-eeuwse repertoire uit te voeren. Het trio ontleent zijn naam aan 
de Belgische componist Karel Goeyvaerts, die een belangrijke rol speelde bij 
de ontwikkelingen binnen de Europese nieuwe muziek. Ze brachten cd’s uit met 
strijktrio’s van onder andere Arnold Schoenberg, Anton Webern, Alexander Knaifel 
en Giya Kancheli.Recent werd hun opname van Arvo Pärt’s Stabat Mater bekroond 
met een Edison. Ook werd het trio uitgeroepen tot musicus/ensemble van het jaar 
door Klara (Klassieke omroep) en lauwerde de Stad Sint-Niklaas het trio met de 
Cultuurprijs 2014.

LEANDRO MARZIOTTE

Leandro Marziotte behaalde zijn masterdiploma aan het Koninklijke 
Conservatorium van Den Haag. Daarnaast heeft hij een bachelor en een Lyrische 
Zang diploma van het Straatsburgse conservatorium. Hij studeerde onder andere 
met Michael Chance, Peter Kooij en Jill Feldman. In 2014 won Marziotte de eerste 
prijs op de internationale Händelcompetitie in Göttingen. Hij was ook een finalist 
in de eerste internationale competitie voor contratenoren in Lugano.  In 2013 
richte hij Cantus Luscinia op, een ensemble dat onder meer Italiaanse, Spaanse en 
Latijns-Amerikaanse barokmuziek brengt.
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Incipit Vita Nova
Naar eigen zeggen was Dante Alighieri (ca. 1265 – 1321) maar negen jaar oud toen 
hij voor het eerst oog in oog stond met Beatrice. Zijn leven lang zou hij stapels poëzie 
en proza aan haar wijden. Geliefden zouden ze evenwel nooit worden. Wellicht wist 
Beatrice niet eens welke wereld Dante om haar heen spon. 
Veel van het weinige dat we vandaag weten over Dante’s onbereikbare geliefde, 
is afkomstig uit zijn La Vita Nuova (1295, “Het Nieuwe Leven”). Dante zelf sprak 
steeds in bescheiden bewoordingen over zijn ‘klein boekje’, maar het werk is 
het allesbehalve eenvoudig of alledaags. La Vita Nuova bevat een verzameling 
liefdesgedichten, doorweven met beschrijvende passages waarin Dante de 
ontstaansgeschiedenis van de gedichten uiteenzet. Hoewel hij weinig namen noemt 
en slechts vage aanduidingen geeft van plaatsen en tijdstippen, is het hele verloop 
van zijn liefde voor Beatrice erin terug te vinden. 
Aan de vooravond van de Renaissance beproeft Dante de rekbaarheid van de 
Middeleeuwse genres die hij beoefent. De hoofse lyriek breekt uit haar traditionele 
patronen ten voordele van een meer persoonlijke expressie. Dat hij ervoor kiest 
om La Vita Nuova integraal in het Italiaans te schrijven, is evenzeer opmerkelijk - 
intellectuelen pleegden hun memoires destijds in het Latijn. Gaandeweg treedt de 
auteur zo uit de schaduw van gangbare idiomen, gestandaardiseerde onderwerpen 
en geijkte opvattingen. Dante geeft hiermee één van de vroegste aanzetten voor de 
radicale perspectiefwissel waarmee wetenschappers, filosofen en kunstenaars niet 
veel later de Renaissance inluidden. 
La Vita Nuova is dan ook veel meer dan een bundel liefdespoëzie en autobiografische 
notities. Het hele werk cirkelt rond de figuur van Beatrice, over wie Dante wou 
schrijven “zoals er nog nooit over een vrouw geschreven is”. Doorheen het werk 
sublimeert hij zijn liefde voor haar tot een spiritueel niveau, een liefde die het 
wereldse overstijgt en tenslotte het goddelijke bereikt. Niet zelden vergelijkt hij 
Beatrice met een engel. De aardse en de hemelse liefde openen hier een deur naar 
elkaar. Zo voltrekt zich een religieus ritueel: het kleine, aardse leven krijgt betekenis 
in de verbinding met het eeuwige. Dante bezingt niet alleen zijn liefde voor Beatrice, 
La Vita Nuova is tegelijk een gebedenboek voor dé liefde. 
Vele jaren later geeft Dante de inmiddels overleden Beatrice een cruciale rol in zijn 
La Divina Commedia (ca. 1308-1320). In dit lange, verhalende gedicht beschrijft hij 
de spirituele tocht door de Hel en het Vagevuur naar het Paradijs, met de Romeinse 
auteur Vergilius als gids. Op het einde van de weg door het Vagevuur wordt Dante 
opgewacht door de hemelse Beatrice, die hem uiteindelijk naar het Paradijs zal 
gidsen. Waar de intellectueel Vergilius hem tijdens het eerste deel van de reis kon 
begeleiden, kan enkel Beatrice, als incarnatie van de liefde én het geloof, hem 
binnenvoeren in het Paradijs. 
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***

Voor Incipit Vita Nova voor stem en strijktrio (1989) stelde Gavin Bryars (°1943) 
een tekst samen met disparate fragmenten uit La Vita Nuova, met name de zinnen 
die in het Latijn genoteerd zijn. (Af en toe duikt er bv. een engel op in Dante’s 
verhaal – engelen spreken uiteraard Latijn.) Ondanks dit knip- en plakwerk, vertoont 
de tekst een zekere samenhang. Er spreekt een overkoepelend gevoel van hoop uit, 
de belofte van iets nieuws, dat mooi, sterk, waarachtig en transcendent is. Tot slot 
voegt Bryars één regel uit Pico della Mirandola’s Conclusiones (1486) toe: Omnis 
vita est immortalis – ‘alle leven is onsterfelijk’. Die tekstkeuze brengt Incipit Vita 
Nova verrassend dicht bij de verbinding die Dante maakte tussen zijn eigen verhaal 
en dat wat het aardse mensenleven overstijgt. Gavin Bryars schreef het werk op 
vraag van vrienden, naar aanleiding van de geboorte van hun dochter Vita, maar de 
compositie is meer dan de viering van één nieuw leven. De eeuwenoude tekst en de 
contemplatieve muziek van Bryars tillen Incipit Vita Nova op tot een zang voor het 
tijdloze van leven zelf. 

Rebecca Diependaele
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Luigi Boccherini
De meningen over de achttiende-eeuwse componist Luigi Boccherini lopen 
van oudsher sterk uiteen. Tijdgenoten als Burney en Gerber dweepten met zijn 
composities (zie de citaten hieronder), terwijl de negentiende-eeuwse componist en 
violist Louis Spohr het daarentegen “helemaal geen muziek” vond. Nog steeds zijn 
er commentatoren die, gewapend met de analytisch bril van de Weense klassieken, 
hem compositorisch en formeel als onvoldoende ontwikkeld en inferieur beoordelen. 
Maar deze meetlat is misplaatst. Schrijver dezes moet bekennen al jaren een groot 
liefhebber te zijn van met name Boccherini’s strijkkwartetten en –kwintetten: muziek 
van een grote innigheid, sfeer en kleur – inderdaad muziek van een heel andere 
categorie als de werken van een Haydn of een Mozart, maar muzikaal vaak net 
zo boeiend. In plaats van systematische contrasten, motivische ontwikkeling en 
doorwrochte doorwerkingen stelt Boccherini een subtiel Italiaans cantabile, typische 
strijkerseffecten, fijnzinnnige harmoniek, vaak een aan de dans ontleende ritmiek. 
Telkens weer duiken melancholische passages op, maar Boccherini’s muziek is vaak 
ook uitbundig, soms zelfs uitgesproken dramatisch.
 Een prachtige omschrijving kennen we van de hand van de Engelse chroniqeur 
musical Charles Burney (1789): 
“Boccherini … has perhaps supplied the performers on bowed-instruments and 
lovers of Music with more excellent compositions than any master of the present 
age, except Haydn. His style is at once bold, masterly, and elegant. There are 
movements in his works, of every style, and in the true genius of the instruments for 
which he writes, that place him high in rank among the greatest masters who have 
ever written for the violin or violoncello. There is perhaps no instrumental Music 
more ingenious, elegant, and pleasing, than his quintets: in which invention, grace, 
modulation, and good taste, conspire to render them, when well executed, a treat 
for the most refined hearers and critical judges of musical composition.”
Dat Boccherini ook in Duitsland werd vereerd is duidelijk uit het commentaar van de 
bekende lexicograaf Ernst-Ludwig Gerber (1790):
“Kein Italiener weiß die Schatze der Harmonie so zu benutzen, keiner durchwandelt 
das Feld der Modulation mit so vieler Freiheit und Ungebundenheit, als er. Und dann 
wie schmelzend, wie herzinnig ist oft sein Gesang, und ohnerachtet der grossen 
Menge seiner Kompositionen, immer neu und fast unerschöpflich! Braucht es 
mehr zu seinem Ruhme, da wir wissen, dass er mit unserm Joseph Haydn in einem 
freunschaftlichen Briefwechsel von Madrit aus, stehet? Auch scheint es Haydn nur zu 
sein, dem wir Deutschen diesen Italiener entgegenstellen können.”
Inderdaad ligt het zwaartepunt van Boccherini’s oeuvre in zijn kamermuziek: hij 
schreef (bij benadering) twaalf duetten voor twee violen, zes sonates voor clavecimbel 
en viool, 40 cellosonates, 42 strijktrio’s, 91 strijkkwartetten, 125 strijkkwintetten, 24 
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kwintetten met fluit of hobo, twaalf klavierkwintetten en zes strijksextetten – naast 
zo’n 30 orkestsymfonieën en twaalf celloconcerten. De werken van deze cd zijn 
quasi in de marge van dit immense strijkersrepertorium ontstaan, maar zij belichten 
niettemin boeiende aspecten van deze bijzondere componist.
Luigi Ridolfo Boccherini werd in 1743 te Lucca geboren als zoon van een cellist/
contrabassist, die kennelijk ook meteen zijn belangrijkste leraar was. Zijn groot 
talent als cellist werd al vroeg onderkend, en hij maakte tot 1764 carrière in zijn 
geboortestad; in deze periode vallen echter ook al langere verblijven in Wenen 
(1758, 1760-61 en 1763-1764), waar hij samen met zijn vader tijdelijke posities in 
theaterorkesten waarnam, naast optredens in tal van Italiaanse steden. In 1766 
maakte hij te Rome een tijdlang deel uit van wat wel het allereerst strijkkwartet ooit 
genoemd wordt, met de violisten Pietro Nardini en Filippo Manfredi en de altviolist 
Giuseppe Cambini; ze speelden in hoofdzaak vroege kwartetten van Haydn en 
Boccherini (diens baanbrekende opus 2 was al reeds in 1761 geschreven). 
Met de eveneens uit Lucca afkomstige Manfredi als metgezel trok Boccherini in 1767 
naar het noorden, met als einddoel Londen. Een langer oponthoud hield ze echter in 
Parijs, waar reeds muziek van Boccherini was uitgegeven en ze in tal van privé-salons 
optraden. De belangrijkste artistieke neerslag van Boccherini’s verblijf in de Franse 
hoofdstad vormen de Sei sonate per cembalo e violino obbligato welke hij in 1768 
componeerde en die in het daaropvolgende jaar in druk als zijn opus 5 verscheen. 
Hij droeg ze op aan Anne Louise Brillon de Jouy (1744-1824), een adelijke dame met 
een meer dan gewone aanleg in clavecimbelspelen en componeren. “Zij is een van 
de grootste spelers van het clavecimbel”, schrijft Burney die haar in 1770 hoorde. 
“Deze dame speelt met groot gemak, smaak en gevoel en leest gemakkelijk van 
het blad. Zij was zo vriendelijk, enige van haar eigen sonates zowel op clavecimbel 
als op fortepiano te spelen, daarbij op de viool begeleid door de heer [André Noël] 
Pagin, die in Frankrijk als een van de beste leerlingen van Tartini wordt beschouwd.” 
Niet alleen Boccherini maar ook andere componisten zoals Schobert en Eichner 
maakten met bundels vioolbegeleidde klaviersonates hun opwachting bij Madame 
Brillon. Het genre was in Parijs bijzonder populair, en ook de Mozart droeg er aan 
bij, zoals zijn in de lichtstad ontstane dan wel gedrukte reeksen sonates KV 6-9 
(1763-64) en KV 301-306 (1778) laten zien. Die van Boccherini werden bijzonder 
populair, getuige de vele herdrukken tot ver in de negentiende eeuw aan toe. De 
eerste sonate van dit opus 5, een driedelig werk in Bes-groot, is in hoofdzaak briljant 
van karakter – niet alleen in de hoekdelen maar ook in het rijkversierde adagio. Het 
clavecimbel domineert, maar toch is de viool hier en daar “obligaat”. Zoals in veel 
van dit repertoire lijkt de vioolpartij vooral bedoeld als een noodzakelijk tegenwicht 
tegenover de alsmaar in beweging zijnde virtuoze clavecimbelpartij.
Het plan van Boccherini en Manfredi om naar Londen door te reizen werd op instigatie 
van de Spaanse ambassadeur in Parijs omgebogen in een reis naar Madrid, een 
beslissing die de rest van Boccherini’s leven en werk zou bepalen. Aan het Spaanse 
hof liet hij vanaf 1768 als cellist en als “incidenteel” componist van orkestmuziek van 
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zich spreken, tot hij in november 1770 in dienst trad van de “Infante” Don Luis, de 
broer van koning Karel III van Spanje, als “compositore e virtuoso di camera”. Dit 
dienstverband legde de nadruk aldus weer sterk op de kamermuziek en leidde tot 
vele vruchtbare jaren voor Boccherini. Don Luis had reeds een strijkkwartet in dienst, 
en met de komst van de Italiaanse cellovirtuoos leidde dit haast vanzelfsprekend 
tot de creatie van het strijkkwintet met twee cello’s, waarbij de eerste cello vaak als 
solistisch instrument wordt ingezet. In de loop der tijd schreef Boccherini maar liefst 
110 kwintetten voor deze bijzondere bezetting.
Nadat Don Luis in 1776 ver beneden zijn stand was gehuwd was hij gedwongen 
Madrid en het hof te verlaten en in de provincie een bescheiden maar vorstelijk 
huishouden te voeren – vanaf 1777 te Las Arenas de San Pedro, een stadje in de 
bergen ten westen van de Spaanse hoofdstad. Boccherini deed er alles aan om via 
correspondentie met contacten in Madrid, Parijs en Wenen (voornamelijk betreffende 
de publicatie van zijn vele werken), zijn gedwongen isolement te doorbreken. In 
deze tijd valt ook de door Gerber genoemde briefwisseling met Haydn. Maar juist 
in Las Arenas ontstonden een aantal van zijn meest geslaagde collecties, zoals 
de kwintetten opus 25 en 29 en de kwartetten opus 32. De invloed van Spaanse 
volksmuziek is hierin onmiskenbaar.
Midden in deze periode, in het jaar 1781, schreef Boccherini het Stabat mater G 532 
voor de minimale bezetting van sopraan met strijkkwintet, waarbij hij in het midden 
laat of de onderste stem met een tweede cello of een contrabas bezet wordt. Dit 
is duidelijk een privécompositie voor Don Luis en niet bestemd voor de drukpers. 
Pas tegen het eind van Boccherini’s leven, in 1801, komt het alsnog tot publicatie 
(onder het vergevorderde opus-nummer 61), maar niet nadat de componist het stuk 
had bewerkt voor een iets uitgebreidere bezetting van sopraan, alt en tenor met 
strijkers. De oorspronkelijke bezetting is kennelijk gedacht voor het huisensemble 
van de Infante, aangevuld met Boccherini’s vrouw, de sopraan Clementina Pellicia.
Ook Boccherini kon niet om de beroemde zetting van Giovanni Battista Pergolesi 
uit 1736 heen. Hij koos dezelfde basistonaliteit van f-klein en bepaalde melodische 
wendingen zijn duidelijk aan Pergolesi ontleend. Maar in tegenstelling tot talloze 
Italiaanse tijdgenoten is Boccherini’s Stabat mater muzikaal verder geen nabootsing 
van Pergolesi’s versie. Het uit elf delen bestaande stuk is daarentegen vast verankerd 
in Boccherini’s kamermuziekstijl. Het is bovendien bijzonder geïnspireerd en van een 
melancholieke schoonheid. 
Meteen al het openingsdeel, een Grave assai, wordt gekenmerkt door weemoedige 
figuren, waarin de sopraanstem op een magnifieke manier is “ingebed” in de rijke 
strijkerstextuur. Ook in zijn Stabat mater kon Boccherini niet de verleiding weerstaan 
zijn geliefde cello solistisch te laten zingen, wat hij doet in het centrale deel “Eja mater, 
fons amoris” (nr. 6 – Larghetto non tanto). Terwijl de meeste van de twintig verzen 
van de middeleeuwse tekst tot grotere gehelen zijn toegevoegd, doet Boccherini 
dat in enkele gevallen bewust niet. Behalve voor het openings- en slotdeel geldt 
dat voor nr. 3, 8 en 9. Opvallend zijn hier “Quam maerebat” (nr. 3 – Alegretto con 
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moto), een spaansgetinte, warmbloedige aria, en vooral ook nr. 8, het ontroerende, 
serenade-achtige “Virgo virginum praeclara” (nr. 8 – Andantino), met gedempte 
strijkers. Boccherini ordent zijn toonaarden op een los-symmetrische wijze. Het werk 
begint en eindigt met delen in mineur (nr. 1-2 en 11: f-klein, nr. 3-4 en 10: c-klein), 
waartussen vijf delen in verwante majeurtoonsoorten zijn gevoegd; de voor strijkers 
zo “warme” toonsoort Es-groot wordt twee keer gebruikt (nr. 6-7). Boccherini weet 
zijn cyclus met overtuiging af te sluiten. Het “Fac me plagis vulnerari” (nr. 10 – Allegro 
commodo) bevat de enige verwijzing naar de traditionele fugatische barokstijl die 
in achttiende-eeuwse zettingen van het Stabat mater verplichte kost was. In nr. 11 
tenslotte wordt het stervend lichaam (“Quando corpus morietur”) met stokkende 
mineur akkoorden en eenzame viooltertsen verbeeld, waarna het bereikte “paradisi 
gloria” door een prachtige wisseling naar F-majeur word onderstreept.
Het jaar 1785, dus vier jaar na het ontstaan van het unieke Stabat mater, vormt een 
belangrijk keerpunt in Boccherini’s leven. Zowel zijn eerste vrouw Clementina als 
zijn broodheer Don Luis komen te overlijden, en Boccherini keert definitief terug 
naar Madrid. Hier ontving hij een toelage van de koning en werd vanaf het jaar 
daarop door het rijke hertoglijke huis van Benavente-Osuna ondersteund, waar 
hij speelde in en componeerde voor het hertoglijke huisorkest. Een reeds in 1783 
gelegd contact met de cellospelende kroonprins van Pruisen, de latere koning 
Frederik Willem II, werd in 1786 met een benoeming tot “compositore della nostra 
camera” geconcretiseerd. In ruil voor een royale toelage stuurde Boccherini tot aan 
de dood van de koning in 1797 ieder jaar een twaalftal composities (overwegend 
strijkkwartetten en -kwintetten) naar Berlijn. Alleen in 1791 werd dit compositieritme 
onderbroken; wellicht ontstonden in dat jaar de Arie Accademiche G 544-555, een 
collectie van twaalf ambitieuze concertaria’s. Vocale muziek speelt in Boccherini’s 
oeuvre slechts een bijrol. Hij schreef twee korte opera’s (waarvan er slechts een 
bewaard bleef), een paar oratoria, enkele cantates en een handvol kerkmuzikale 
stukken (waarvan het Stabat mater verreweg de belangrijkste is). Kennelijk zijn deze 
aria’s bedoeld om ook Boccherini’s kunde op dit terrein te demonstreren, maar in 
1797 sloeg zijn Parijse uitgever Pleyel het aanbod ze te publiceren af. Wellicht wilde 
Boccherini zich als potentieel componist van opera voorstellen (hij schreef inderdaad 
daarna nog een opera seria, de verloren gegane twee-acter Dorval e Virgina uit 
1799). Hij koos daartoe uitsluitend overbekende teksten van de grote operadichter 
Metastasio welke toen vaak al meer dan een halve eeuw oud waren: de aria “Se 
non ti moro” G 545 stamt uit het libretto van Adriano (1732), terwijl “Deh, respirar 
lasciartemi” G 546 aan Artaserse (1730) is ontleend. Pleyels reserves als commercieel 
ingesteld uitgever kunnen we wel begrijpen: het zijn bijzonder breed aangelegde 
aria’s die in hun verfijnde stemvoering in zowel de zangstem als in de strijkers de 
hand van de beroemde “compositore della camera” verraden.

Pieter Dirksen
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Gavin Bryars
Incipit Vita Nova

Incipit Vita Nova
Ecce deus fortior me
qui veniens dominabitur mihi.
Apparuit iam beatitudo vestra
Vide cor tuum
Tempus es tut praetermictantur
Simulacra nostra.
Nomina sunt consequentia rerum
Hosanna in excelsis.
Bella mihi, video,
bella parantur.
(vita) qui est per omnia secula
benedicta, benedicta.
Omnis vita est immortalis.
Nomina sunt consequentia rerum.

Een nieuw leven begint
Aanschouw een god, machtiger dan ik,
die over mij komt heersen.
Uw bron van vreugde is nu verschenen
Aanschouw uw hart
Het is tijd om valse beelden
achterwege te laten.
Namen zijn voortvloeisels van dingen
Hosanna in de hoge.
Prachtige dingen voor mij, ik zie
Prachtige dingen worden bereid
(een leven) dat voor eeuwig is
gezegend, gezegend.
Elk leven is onsterfelijk
Namen zijn voortvloeisels van dingen
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Luigi Boccherini
Stabat Mater

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.

Eia mater fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Naast het kruis, met schreiende ogen
Stond de moeder, diep bewogen
Toen de Zoon te sterven hing,
En haar door het zuchtend harte,
Overstelpt van wee en smarten,
‘t Zevenvoudig slagzwaard ging.

O hoe droef, hoe vol van rouwe,
Was die zegenrijkste vrouwe,
Moeder van Gods ene Zoon!
Ach, hoe streed zij! ach, hoe kreet zij,
En wat folteringen leed zij,
Bij ‘t aanschouwen van die hoon!

Wie, die hier niet schreien zoude,
Als hij ‘t grievend leed aanschouwde,
Dat Maria’s ziel verscheurt?
Wie kan, zonder mee te wenen,
Christus’ moeder horen stenen,
Nu zij met haar zoon hier treurt?

Voor de zonden van de zijnen
Zag zij Jezus zo in pijnen,
En de wrede geselstraf,
Zag haar lieve Zoon zo lijden,
Heel alleen de doodskamp strijden,
Totdat Hij zijn geest hergaf.

Geef, o Moeder! bron van liefde,
Dat ik voel, wat U zo griefde,
Dat ik met U medeklaag.
Dat mij ‘t hart ontgloeit van binnen,
In mijn Heer en God te minnen,
Dat ik Hem alleen behaag.
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Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Iuxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara,
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis eius sortem
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii,
Inflammatus et accensus,
Per te virgo sim defensus
In die iudicii.

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.
Amen.

Heil’ge Moeder, wil mij horen,
Met de wonden mij doorboren,
Die Hij aan het kruishout leed.
Ach, dat ik de pijn gevoelde,
Die uw lieve Zoon doorwoelde,
Toen Hij stervend voor mij streed.

Mocht ik klagen al mijn dag,
En zijn plagen waarlijk dragen,
Tot mijn jongste stervenssmart.
Met U onder ‘t kruis te wenen,
Met uw rouw mij te verenen,
Dat verlangt mijn zuchtend hart.

Maagd der maagden! Nooit volprezen,…
Wil voor mij niet bitter wezen.
Laat mij treuren aan uw zij,
Laat mij al de wrede plagen,
En de dood van Christus dragen,
Laat mij sterven zoals Hij.

Laat zijn wonden mij doorwonden,
Worde ik bij zijn kruis verslonden
In het bloed van uwen Zoon.
Moge ik in het vuur niet branden,
Neem, o Maagd, mijn zaak in handen
In het oordeel voor Gods troon.

Christus, moge ik eens behalen,
Als mijn levenszon gaat dalen,
Door uw Moeder, palm en prijs.
En als ‘t lichaam dan zal sterven,
Doe mijn ziel de glorie erven
Van het hemels paradijs.
Amen.
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Poesia Divina
Voor Poesia Divina schreven negen Vlaamse dichters een nieuwe psalm.  Zo 
trachtten zij vorm te geven aan hun idee van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde’. Poesia Divina wordt mede mogelijk gemaakt door het Vlaams Fonds voor 
de Letteren. Met bijzondere dank aan het Poëziecentrum.

ZOMERPSALM

Geen toorn, geen donder had ik gewenst,
 geen verkleumde handen en ijskoude voeten,
Ik had op het zomerse weer dat dalen
  doet bloeien en bewoonbaar maakt gehoopt.

Ik zou in uw heesterachtige dennen
net onder de boomlijn vertroosting vinden.
In zweet zou ik offers brengen, verbinding
 met alledaagse valleien verbreken.

Nu roep ik in wolken verdwaald om licht,
 om uitzicht en een pad dat mij verder leidt,
Ik zocht toevlucht bij u voor verdriet zonder reden,
 voor tragiek en de tijd die één richting kent

maar ik struikel en val, en mijn stap is onzeker,
 verdomme, berg, waarom is er geen antwoord.
Ik wilde alleen maar uw flanken beklimmen,
uw eenzaamheid voelen en ruiken.

Ik wilde alleen maar uw flanken beklimmen,
 met rugzak en kaart op weg naar elders.

Jeroen Theunissen
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Klara. Blijf verwonderd.

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

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

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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Festival van vlaanderen Mechelen
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Mechelen hoort Stemmen wordt omgedoopt in LUNALIA. De naam verwijst  
niet enkel naar de Mechelse legende van de Maneblussers, maar ook naar 
de focuspunten van het Festival: de menselijke stem, de vocale muziek, de 
sterke vrouw en de spelende mens. 
In samenwerking met Tenso, het Europees netwerk voor professionele 
kamerkoren, worden ook workshops en een koorwedstrijd georganiseerd. 
Van 20 april tot en met 6 mei 2018 mag men zich verwachten aan en feest 
vol vocale muziek, aan een Festival met de kracht van de Volle Maan. 

Volg ons op www.lunalia.be. 
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Lien Puttemans
marketing & PR
Camille Lemmens
communicatie
Eve Van Goey
productie
Ingken Grosse
zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Camille Lemmens

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 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Eddy 
Brouwers, Rogier Chorus, Els De 
Keyser, Constant Demeester, Heidi 
De Nijn, Marie-Louise Grouwet-
Vervliet, Jeroen Martens, Frank 
Nobels, Tom Van den Eynde, Raymond 
Vanderwaeren, Nicole Van Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen.Het 
is niet toegelaten beeld-ofgeluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

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

www.musica-divina.be
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SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Herentals, Lier, Mechelen, Mol en
Turnhout,  en de gemeenten Westerlo en Scherpenheuvel. 

SPONSORS

PARTNERS

MET DE STEUN VAN 

De abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 


