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Christine de Pizan: honderd 
chansons en ballades
Centraal in dit programma staat de Frans-Italiaanse Christine de Pizan, een zeer inte-
ressante, veelzijdige en creatieve persoonlijkheid, die rond 1400 in Parijs een leven 
vol hoogtepunten en dieptepunten leidde onder het gesternte van de humeurige 
godin Fortuna. Christine de Pizan staat vandaag vooral bekend als schrijfster van 
het Livre de la Cité des Dames (1405), maar zij was ook auteur én uitgever van haar 
eigen geschriften. Nee, ze was geen componiste, maar de aanleiding voor ons om 
haar leven muzikaal te illustreren ontstond uit het feit dat tenminste een van haar 
ballades, “Dueil engoisseus”, een gedicht over eenzaamheid en melancholie, door 
haar tijdgenoot en Vlaamse componist Gilles de Binchois (ca. 1400-1460) op muziek 
gezet was.

Vermoedelijk zijn er nog talrijke andere teksten van haar op muziek gezet die van-
daag niet meer bewaard zijn. Daarom hebben wij het op ons genomen om enkele 
van haar chansons en ballades als contrafacten op muziek te zetten door ze met toen-
malige melodieën te voorzien. Dit was trouwens in de muziek van de middeleeuwen 
en de Renaissance een gangbaar procedé: uit bestaande, afzonderlijke elementen 
– tekst en/of melodie – een nieuwe compositie samenstellen. In een volgende stap 
stellen we ons voor dat Christine zelf haar balladen (vanuit het Italiaanse “ballata”; 
danslied) reeds deels vanuit bestaande muziek geconcipieerd had. Zij schreef name-
lijk voor een adellijk publiek, in de entourage van de Franse koningin Elisabeth van 
Beieren (echtgenote van Karel VI, koning van Frankrijk van 1380 tot 1422).
De grenzen tussen tekst en muziek waren, net in deze literaire genres, heel flexibel. 
In de progressieve gedachtewereld van Christine past het wel dat zij de ideale 
hoofse liefde van de troubadoursstijl radicaal en vanuit een vrouwelijk perspectief 
herformuleert. Daarbij grijpt ze terug naar de geliefde poëtische vormen uit haar tijd: 
ballades, rondeaus en virelais. Daarom hebben wij enkele van haar liefdesgedichten 
voorzien van melodieën, die bijvoorbeeld honderd jaar voor haar tijd populair waren 
en die haar waarschijnlijk nog steeds heel bekend waren.

Dit project was voor VocaMe een grote uitdaging. Het gaat namelijk niet enkel 
om het bestuderen van muziek, de arrangementen en de creatie van het typische 
VocaMe klankbeeld, maar ook om de samenstelling van een tekstcorpus, dat een 
representatieve inkijk verschaft in het poëtisch oeuvre van Christine de Pizan. Het 
kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Christine de Pizan-specialisten 
Margarete Zimmerman, Earl Jeffrey Richards en romaniste Gisela Seitschek.

Michael Popp





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 Italiani, 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.
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Graduale van Eleonora 
van Bretagne 
Orbis factor
Orbis factor, Rex aeternae, eleison.  
Kyrie, eleison  
Pietatis fons immense, eleison.  
Kyrie, eleison  
Noxas omnes nostras pelle, eleison.  
Kyrie, eleison  
Christe, qui lux es mundi dator vitae, eleison.  
Christe, eleison  
Arte laesos daemonis intuere, eleison.  
Christe, eleison  
Conservans te credentes confirmansque, 
eleison.  
Christe, eleison  
Patrem tuum teque flamen utrorumque, 
eleison.  
Kyrie, eleison  
Deum scimus Unum atque Trinum esse, 
eleison.  
Kyrie, eleison  
Clemens nobis adsis Paraclite ut vivamus in 
Te, eleison.  
Kyrie, eleison

Schepper der wereld, Koning van het 
eeuwige, ontferm U. Heer, ontferm U.  
Bron van onmetelijk erbarmen, ontferm U. 
Heer, ontferm U.  
Verdrijf al onze misdaden, ontferm U.  
Heer, ontferm U.  
Christus, licht der wereld, schenker van 
leven, ontferm U.  
Christus, ontferm U.  
Zie ons aan, gewond door de kunsten van 
de duivel, ontferm U. Heer, ontferm U. 
Gij, die de gelovigen bewaart en 
bevestigt, ontferm U. Christus, ontferm U. 
Uw Vader, Gij, en de Heilige Geest van U 
beiden, ontferm U. 
Heer, ontferm U. 
Wij weten dat God Een is en Drie, 
ontferm U. 
Heer, ontferm U. 
Sta ons genadig bij, Trooster, opdat wij 
leven in U, ontferm U. 
Heer, ontferm U. 

Liedteksten 



Christine de Pizan
Ma dame secours
Ma dame / secours. / Par m’ame,
Ma dame. / J’enflame / D’amours, 
Ma dame. / Amoureux œil, 
Plaisant archier. / De toy me dueil,
Amoureux œil. / Car ton accueil
Me vens trop chier. / Amoureux œil.
Je vois / Jouer. / Au bois / Je vois.
Pour nois / Trouver / Je vois.
Dieux / Est. Quieux ? / Dieux.
Cieulx / Plaist / Dieux.
S’ainsi me dure / Ne puis durer.
Je muir d’ardure. / S’ainsi me dure.
Doulour ay dure / A endurer
S’ainsi me dure.

Vrouwe / Help / Bij mijn ziel
Vrouwe / ik brand / van liefde
Vrouwe / Liefhebbend oog / Vriendelijke 
boogschutter / Ik verlang naar u 
Liefhebbend oog / want uw onthaal 
is me te duur / Liefhebbend oog 
Ik ga / spelen / ik ga / naar het bos 
om noten / te zoeken / ik ga
God / is. Wie? / God 
Hemel / Bevalt / God / Het duurt me te 
lang / Het mag niet langer duren / Ik sterf 
aan het vuur / Het mag niet langer duren 
/ Ik lijd vreselijke pijn / om te verdragen / 
Het mag niet langer duren

Christine de Pizan
Ovide dit
Ovide dit qu’il est un messagier,
Qui en dormant les nouvelles aporte,
Les gens endort, et puis les fait songier
De joye ou dueil, songes de mainte 
sorte.
Morpheüs cil messagier on appelle ;
Au dieu qui dort est filz, ce dit la fable,
Qui en plusieurs formes se renouvelle,
Cil nonce aux gens mainte chose 
notable,

Er is een boodschapper, zegt Ovidius,
Die nieuws brengt tijdens de slaap,
Hij doet mensen inslapen en laat ze 
dromen over vreugde en verdriet en 
dergelijke zaken.
Morfeus noemt men deze boodschapper,
De zoon van de slapende god, zegt 
de fabel, Die verschillende vormen kan 
aannemen, Als hij mensen opmerkelijke 
zaken meedeelt,



Kassia
Boven de Grieken
Boven de leer van de Grieken verkozen de heilige martelaren de wijsheid van de 
apostelen. Zij legden de boeken van de redenaars ter zijde en blonken uit in die 
van de vissers. Want inderdaad, daarin stond de welsprekendheid van woorden, 
en door te preken voor de ongeletterden leerden zij de heilige kennis van de 
Drievuldigheid, waarbij zij dienen als gezanten die erop moeten toezien dat onze 
zielen in vrede worden bewaard.

Et celui dieu de someil alegier,
Soye mercy, veult le mal que je porte.
Car nouvelles m’envoye sanz dongier
De mon ami, autre ne me conforte.
Mais quant chose me dit qui ne m’est belle,
Mon cuer tremble plus que feuille d’arable ;
Car en nul cas de riens le vois ne celle,
Cil nonce aux gens mainte chose notable.

Et ma doulour fait moult assouagier
Le dieu qui dort, certes je fusse morte
Se il ne fust ; mais plorer de legier
Me fait souvent, car trop me desconforte
Quant il me dit qu’une autre damoiselle
Tient mon ami, et qu’il soit véritable
J’ay grant paour ; car, de toute querelle,
Cil nonce aux gens mainte chose notable.

Kassia
De Farizeeër
Heer, Gij hebt de Farizeeër veroordeeld die zichzelf rechtvaardigde door te po-
chen over zijn werken, en Gij hebt de Waard gerechtvaardigd die zichzelf nederig 
opstelde en met kreten van droefenis om genade smeekte. Want gij stelt geen 
prijs op hoogmoedige gedachten, en gij veronachtzaamt geen harten die boete 
doen. Daarom vallen ook wij in nederigheid voor u, die zichzelf voor ons heeft 
opgeofferd. Schenk ons vergiffenis en grote genade. 

En de god van de verlichtende slaap 
Zij dank, wegens de smart die ik tors.
Want nu brengt hij me zonder te aarzelen
Nieuws van mijn vriend, die me als geen 
ander geruststelt.
Maar als hij vertelt wat ik niet graag hoor, 
beeft mijn hart als een espenblad, 
Want niets zal hij verhullen
Als hij mensen opmerkelijke zaken meedeelt,

En mijn smart wordt sterk verlicht
Door de god van de slaap, want zonder hem
Zou ik sterven; maar wenen
Doet hij me vaak, want het is te 
onaangenaam
Als hij me vertelt dat een andere schone
Mijn vriend bezit, en dat het waar zou zijn,
Zou ik vrezen, want wat een drama
Als hij mensen opmerkelijke zaken meedeelt,



Christine de Pizan / G. 
Binchois
Dueil engoisseus

Dueil engoisseux, rage desmesurée, 
Grief desespoir, plein de forsennement,
Langour sanz fin, vie maleürée
Pleine de plour, d’engoisse et de tournement,
Cuer doloreux qui vit obscurement,
Tenebreux corps sur le point de perir
Ay, sanz cesser, continuellement ;
Et si ne puis ne garir ne morir.

Fierté, durté de joye separée,
Triste penser, parfont gemissement,
Engoisse grant en las cuer enserrée,
Courroux amer porté couvertement
Morne maintien sanz resjoïssement,
Espoir dolent qui tous biens fait tarir,
Si sont en moy, sanz partir nullement
Et si ne puis ne garir ne morir.

Soussi, anuy qui tous jours a durée,
Aspre veillier, tressaillir en dorment,
Labour en vain, à chiere alangourée
En grief travail infortunéement,
Et tout le mal, qu’on peut entièrement
Dire et penser sanz espoir de garir
Me tourmentent desmesuréement ;
Et si ne puis ne garir ne morir.

Princes, priez à Dieu qui bien briefment
Me doint la mort, s’autrement secourir
Ne veult le mal ou languis durement ;
Et si ne puis ne garir ne morir. 

Beklemmende smart, mateloze woede,
Grievende wanhoop, vol razernij,
Eindeloze kwijning, rampzalig leven,
Vol tranen, angst en kwellingen,
Smartelijk hart, verdoken levend,
Schimmig lichaam aan de rand van het graf
Zijn mijn deel, continu, zonder ophouden,
En als ik niet kan genezen, dan sterven.

Aanmatigende, vreugdeloze hardvochtig-
heid, Droevige gedachten, diepe klachten,
Grote beklemming in een vermoeid hart,
Bittere toorn, heimelijk gedragen,
Naargeestigheid zonder vreugde,
Gekwetste hoop die alles doet verstillen,
Zijn mijn deel, verlaten mij niet,
En als ik niet kan genezen, dan sterven.

Zorgen en kommer die blijven duren,
Bitter waken, bevend slapen,
Vruchteloos streven, met een mismoedig 
gezicht, Troosteloos werken zonder voldoe-
ning, En al het kwaad ten volle
uitgesproken en gedacht zonder hoop op 
genezing, Kwellen me mateloos  
En als ik niet kan genezen, dan sterven.

Prinsen, bid God dat hij me spoedig
De dood zal gunnen, als Hij me niet anders 
de smart kan verlichten waar ik zo onder 
lijd, En als ik niet kan genezen, dan sterven.



Hildegard von Bingen 
Spiritus sanctus
Spiritus Sanctus vivificans vita,
movens omnia, et radix est in omni creatura,
ac omnia de immunditia abluit, tergens crimina,
ac ungit vulnera,
et sic est fulgens ac laudabilis vita,
suscitans et resuscitans omnia.

De heilige geest is het bezielende 
leven, dat alles beweegt, en de wortel 
is in elk wezen, en hij reinigt alles van 
onreinheid, veegt schanddaden uit, en 
zalft wonden; en zo is hij het stralende 
en lovenswaardige leven, dat alles 
steeds weer tot leven brengt.

Codex Calixtinus  
Benedicamus Domino
Benedicamus benigno voto  
qui cuncto preside mundo:  
Celo, arvo atque ponto  
Domino sidereo

Laten wij hem, die heel de wereld 
bestiert, loven met goedmoedig 
gebed, Hemel, aarde en zee overziet 
hij, onze stralende Heer.

De duif keek door de spijlen van het 
venster, voor haar ogen schemerde 
een balsemgeur van de verlichte 
Maximinus.

De hitte van de zon ontvlamde en 
scheen in de duisternis. Daar glinster-
de een edelsteen in de reine tempel 
van een edel hart.

Hildegard von Bingen 
Columba aspexit 
Columba aspexit per cancellos fenestrae,
ubi ante faciem eius sudando sudavit balsa-
mum 
de lucido Maximino.

Calor solis exarsit et in tenebras resplenduit,
unde gemma surrexit
 in aedificatione templi purissimi cordis bene-
voli.



Iste turris excelsa, 
de ligno LIbani et cypresso facta,
hyacintho et sardio ornata est,
urbs praecellens artes aliorum artificum.

Ipse velox cervus cucurrit ad fontem purissimae 
aquae,
fluentis de fortissimo lapide,qui dulcia aromata 
irigavit.

O pigmentarii, 
qui estis in suavissima viriditate hortorum Regis,
ascendentes in altum, 
quando sanctum sacrificium in arietibus perfecistis.

Inter vos fulget hic artifex, paries templi, 
qui desideravit alas aquilae, 
osculando nutricem Sapientiam 
in gloriosa foecunditate Ecclesiae.

O Maximine, mons et vallis es,
et in utroque alta aedificatio appares,
ubi capricornus cum elephante exivit,
et sapientia in deliciis fuit.

Tu es fortis et suavis in ceremoniis,
et in coruscatione altaris ascendens,
ut fumus aromatum ad columnam laudis.

Ubi intercedis pro populo,
qui tendit ad speculum lucis,
cui laus est in altis.

Deze tempel gemaakt, van ebbehout uit 
Libanon en van cypressen, is versierd met 
hyacinten en carneool, een stad die de 
werken van andere kunstenaars overtreft.

Het hart rende naar de fontein van 
het puurste water, ontsproten aan een 
indrukwekkende rots, die zoete geuren 
verspreidde.

O gezalfde dienaren Gods die in de 
groene tuinen van de Koning leven, jullie 
stijgen naar de hemelen zodra jullie het 
heilige offer naar het altaar gebracht 
hebben.

Onder jullie stond deze kunstenaar op, 
de pijler van de tempel, die de adelaars-
vleugels begeerde en door de kus der 
wijsheid, gevoed werd uit de roemrijke 
vruchtbaarheid van de Kerk.
O Maximinus, jij bent berg en dal en je 
verschijnt als torenhoog bouwwerk, waar 
zowel de steenbok als de olifant rondwa-
ren en wijsheid ten overvloede gevonden 
wordt.
Je bent sterk en verfijnd in de ceremo-
nies en in de glans van het altaar stijg je 
omhoog zoals geurende wierook langs de 
zuil der lof.
Daar ben je er voor het volk dat zich 
schaart rond de spiegel van licht ere aan 
den hoge.



Anoniem 
Sol sub nubes
Sol sub nube latuit, 
sed eclypsis nescius, 
cum se carni miscuit 
summi patris filius. 
Maritari noluit 
verbum patris altius, 
nubere non potuit 
caro gloriosius. 

Gaude, nova nupta! 
Fides est et veritas, 
quod a carne deitas 
non fuit corrupta.

Qui solus eternus est
et qui regit omnia,
quod non erat, factus est,
nec tamen res alia;
illum, qui solutus est,
stricta ligat fascia,
iacet, qui immensus est,
inter animalia.

De zon ging schuil onder een wolk, 
maar kende geen eclips, 
toen de zoon van de Hoogste Vader 
zich verenigde met het vlees. 
Het Woord van onze Vader 
wilde niets verheveners huwen, 
en het vlees kon niet 
glorierijker trouwen.

Verheug je, nieuwe bruid! 
Het is waarheid en geloof 
dat de Goddelijke natuur 
door het vlees niet is bevlekt.

Hij die als enige eeuwig is 
en over alles heerst 
is geworden wat hij niet was, 
maar toch niet veranderd; 
Strakke banden knellen Hem, 
die geheel vrij is, t
ussen sterfelijke wezens ligt Hij, 
die oneindig is.



Christine de Pizan 
Mon ami ne plourez 
plus 
Mon ami, ne plourez plus ;
Car tant me faittes pitié
Que mon cuer se rent conclus
A vostre doulce amistié.
Reprenez autre manière ;
Pour Dieu, plus ne vous doulez,
Et me faittes bonne chiere :
Je vueil quanque vous voulez.

Ne plus ne soiez reclus,
Ne pensif, ne cehaitié ;
Mais de joye aprenez l’us.
Car bien avez exploitié
Vers Amours qui n’est pas fière
Encontre vous ; or alez,
J’acorde vostre prière :
Je vueil quanque vous voulez.

Trop mieulx m’atachent qu’a glus,
Et d’amours font le traittié,
De voz larmes les grans flus
Qui m’occient a moitié,
Ne plus je n’y met enchiere ;
Doulz ami, or m’acolez,
Je suis vostre amie chiere ;
Je vueil quanque vous voulez.

Mijn lief, ween niet meer, 
Ik voel zo’n medelijden
Dat mijn hart toegeeft 
Aan de zoete vriendschap;
Gedraag u anders,
In ‘s hemelsnaam, lijd niet meer
En toon u vrolijker,
Wat u wilt, wil ik evenzeer.

Kom uit uw afzondering, 
uw overpeinzingen, uw ontmoediging;
Maar maak u de vreugde eigen,
Want u hebt verworven 
De Liefde, die niet op u
Neerkijkt; komaan,
Ik verhoor uw bede, 
Wat u wilt, wil ik evenzeer.

De oneindige stroom van uw tranen
Doodt me nagenoeg,
bindt me sterker dan lijm,
smeedt de liefdesband, 
Ik zal het u niet moeilijker maken
Mijn geliefde, omhels me nu,
Ik ben uw dierbare geliefde;
Wat u wilt, wil ik evenzeer.



Christine de Pizan 
Mon chevalier 
Mon chevalier, mon gracieux servant,
Je sçay de vray que de bon cuer m’amez,
Et de long temps je vois apercevant
L’amoureux mal dont tant vous vous blamez.
Or ne faites plus mate chiere,
Ne vous doulez plus ne jour ne demi,
Car je vous vueil amer d’amour entiere,
Et vous retien pour mon loial ami.

Et la douleur qui tant vous va grevant
Pour moye amour, dont pour mort vous clamez,
Je gairlay et vous verray souvent.
Ja ne sera mon corps si enfermez
Que je ne treuve bien maniere 
Devous veoir ; or soiez tout a mi,
Car estre vieil aussi vo dame chiere,
Et vous retien pour mon loial ami.

Si gardez bien, ne m’alez decevant,
Car les loyaulz amans sont clersemez ;
Ce croy je bien, mais n’alez ensuivant
Les faulz mauvais qui tant sont diffamez.
Pour ce, se je ne vous suis fiere,
Et ay pitié dont tant avez gemi
Par quoy ottory m’amour a vo priere ,
Et vous retien pour mon loial ami.

Mijn ridder, mijn galante dienaar,
Ik weet dat je me liefhebt met heel je hart,
En lange tijd heb ik gadegeslagen,
De liefdessmart waar je over klaagt.
Dus toon niet meer dat triest gelaat,
En klaag geen dag en half meer,
Want ik wil u liefhebben met heel mijn 
hart, Ik wil u als mijn trouwe vriend

En de smart die u zo treft,
Door uw liefde om mij, die u uw dood 
noemt, Zal ik helen en ik zal u vaak zien,
Ik zal mijn lichaam niet meer zo opsluiten,
Dat ik geen manier zou vinden
Om u te zien, wees helemaal de mijne
Want ik wil ook uw dierbare vrouw zijn,
Ik wil u als mijn trouwe vriend

Als u me goed verzorgt en niet teleurstelt, 
Want trouwe geliefden zijn een zeldzaam-
heid; Ik vertrouw erop, maar geef dus 
geen gevolg 
Aan valsaards die zo versmaad worden.
Daarom blijf ik niet hooghartig, 
En ben ik uw gesmeek genadig,
En verhoor ik uw beden met mijn liefde
Ik wil u als mijn trouwe vriend



Adam van St. Viktor 
O Maria stella maris 
O Maria, stella maris,
pietate singularis
pietatis oculo.
Nos digneris intueri,
ne cuncteris misereri 
naufraganti seculo.

In hac valle lacrimarum 
nichil dulce nichil carum,
suspecta sunt omnia;
Quid hic nobis erit tutum,
cum nec ipsa vel virtutum
tuta sit victoria?

Caro nobis adversatur,
mundus carni suffragatur
in nostram perniciem;
Hostis instat nos infectans,
nunc se palam manifestans,
nunc occultans rabiem.

Et peccamus et punimur,
et diversis irretimur
laqueis venantium;
O Maria, mater Dei,
tu, post Deum, summa spei,
tu dulce refugium.

Tot et tantis irretiti,
non valemus his reniti
nec vi, nec industria;
Consolatrix miserorum,
suscitatrix  mortuorum,
mortis rumpe retia.

O Maria, sterre der zee, 
enig in mededogen, 
met het oog vol mededogen; 
wil toch over ons waken, 
aarzel niet om meelij te betrachten   
met deze eeuw in schipbreuk.        

In dit dal vol tranen i
s niets zoets, niets lieflijks, 
overal schuilt gevaar.                         
Wat is hier zeker voor ons, 
wanneer zelfs de overwinning der 
deugd niet veilig is?

Het vlees is onze vijand, 
en de wereld staat het vlees terzijde,                   
tot onze ondergang. 
De vijand zit ons op de hielen, 
toont zich nu eens openlijk, 
verbergt dan weer zijn razernij.

Wij zondigen en dragen straf, 
en raken verstrikt 
in de knopen van vele jagers. 
O Maria, moeder Gods, 
Jij, na God de hoogste hoop, 
jij, zoete toevlucht.

In zovele knopen verstrikt raken wij 
niet vrijgeworsteld, 
door kracht of ijver; 
Troost der ellendigen, 
opwekster der doden, 
breek de boeien des doods.



Intendentes tue laudi,
nos attende, nos exaudi,
nos a morte libera;
Que post Christum prima sedes,
inter Christi coheredes
Christo nos annumera.

Jhesu mitis et benigne,
cuius nomen est insigne,
dulce, salutiferum,
Munus nobis da salutis,
in defectu constitutis,
plenitudo munerum.

Pater, Fili, Consolator,
unus Deus, unus dator
septiformis gratie,
Solo nutu pietatis
fac nos simple Trinitatis
post spem frui specie.

Wij, die jouw lof zingen, 
zie ons, hoor ons aan, 
verlos ons van de dood. 
Jij, die na Christus als eerste zetelt 
onder Christus‘ erfgenamen, 
voeg ons bij Christus.

Milde, goedaardige Jezus, 
van wie de naam roemrijk is,       
zoet, heilbrengend; 
Geef het geschenk van heil aan ons, 
die gebrekkig zijn, 
Gij overvloed van rijkdommen.

Vader, Zoon, Trooster, 
enige God, enige schenker van 
zevenvoudige verlossing. 
Met een enkele liefderijke wenk, 
maak dat wij, na alle hoop, 
de aanblik der Drie-eenheid genie-
ten.



Biografieën
VocaMe

Het vocaal ensemble VocaMe werd in 2008 opgericht met als doel om unieke, 
deels ongehoorde en vergeten composities opnieuw te ontdekken. Hun 
individueel klankbeeld wordt gecreëerd door een intensief onderzoek van 
muzikale interpretatie en creatieve arrangementen.
VocaMe bestaat uit vier welbekende zangeressen op gebied van oude 
muziek onder leiding van en met medewerking van Michael Popp. Met hun 
eerste project in 2009, de eerste opname ter wereld van de hymnen van 
Kassia, een Byzantijnse componiste uit de 9e eeuw, heeft het Ensemble 
furore gemaakt. Concerten voerden VocaMe naar beroemde festivals in 
binnen- en buitenland, o.a. naar Canada, Nederland, Spanje en Luxemburg.
Vervolgens richtten zij hun muzikale pijlen op Hildegard von Bingen. Deze 
cd “Inspiratie Hildegard von Bingen, liederen en visioenen” werd in 2012 
positief onthaald in de vakpers en op festivals. 

Sigrid Hausen

Sigrid Hausen (mezzosopraan) - studeerde in Salzburg aan het Mozarteum, 
o.a. bij Nikolaus Harnoncourt en volgde masterclasses voor zang en 
historische uitvoeringspraktijken. In 1985 werd ze oprichtend lid van het 
befaamde middeleeuwse ensemble ESTAMPIE, waarmee ze sedertdien als 
soliste heeft geconcerteerd op festivals in binnen- en buitenland en talrijke 
cd-producties heeft verwezenlijkt. 

Gerlinde Sämann

Gerlinde Sämann (sopraan) studeerde piano en zang aan het Richard-
Strauss-Konservatorium in München.  Sinds de vroege jaren 90 is de blinde 
kunstenares te horen in tal van ensembles van oude muziek zoals Akademie 
für alte Musik Berlin, La Petite Bande en Amsterdam Barock.



Petra Noskaiová 

Petra Noskaiová (alt) is een veel gevraagde specialiste van renaissance- en 
barokmuziek. Samen met ensembles zoals La Petite Bande en het Huelgas 
Ensemble concerteert ze regelmatig op festivals in Europa, Amerika en Azië 
en maakt ze cd-opnamen (meer dan 40 titels). Daarnaast voert ze met het 
Ensemble Quasar werken op van hedendaagse componisten. Sinds 2010 is 
ze lid van VocaMe.

Michael Popp

Michael Popp is al meerdere decennia bezig met oude muziek. Reeds 
tijdens zijn muziekstudie aan het Mozarteum richtte hij in 1985 samen 
met Sigrid Hausen en Ernst Schwindl het ensemble ESTAMPIE op, dat 
al vele jaren behoort tot de belangrijkste ensembles van middeleeuwse 
muziek ter wereld. Tal van concerten, radio- en televisieopnamen, dans- en 
theateropvoeringen documenteren het zeer veelzijdige engagement van 
de groep. Er werden 12 cd’s en dvd’s gepubliceerd. Daarnaast is Popp ook 
nog de oprichter van verschillende ensembles, zoals Qntal.



Sint-Lambertuskerk

De kerk ontstond in 1913 door giften en leningen van de parochianen 
en financiële steun van de eerste pastoor E.H. Kinnaer. In 1916 en 1921 
werd het bedelhuis vergroot tot een neogotische zaalkerk. In 1936 werd 
de kerk uitgebreid met een kruisbeuk. Het bepleisterde en beschilderde 
interieur met houten lambrisering en houten spitstongewelf creëert een 
uitzonderlijke akoustiek in deze kerk. De Heilig-Hartkerk beschikt over 
neogotisch meubilair en 19de eeuwse gepolychromeerde houten beelden 
van Heilige Antonius Abt, Heilige Barbara, Heilige Catharina van Alexandrië 
en Heilige Rochus.



Klara. Blijf verwonderd.
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 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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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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GARAGE |  CARROSSERIE LAVRIJSEN NV |  Molseweg 88 |  2440 Geel  |  014 57 83 70 |  lavr i j sen-geel .be

GESPECIALISEERD IN PEUGEOT & CITROËN

DEALER
ADRES 1, 1234 GEMEENTE  TEL. 012/34 56 78 - BTW-NUMMER (VERPLICHT)

*Richtcijfers brandstofverbruik en CO2-uitstoot onder voorbehoud van officiële homologatie.

7,6 L-7,8 L/100 KM  199-206 G/KM (NEDC*)
8,8 L-9,7 L/100 KM  231-254 G/KM (WLTP*)

milieu-informatie (KB 19/03/2004): mitsubishi-motors.be

GEBOUWD VOOR
ELKE UITDAGING. 

DE NIEUWE MITSUBISHI L200

De nieuwe L200 is gebouwd om elke uitdaging 
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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 .
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