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Programma
Pedro de Escobar [c.1465-c.1535]
Virgen Bendita sin par

Erik Van Nevel - Josquin Desprez [c.1440-1521] - Guillaume Dufay [c.1400-1474] 
Ave Maris Stella

Josquin Desprez [c.1440-1521]
Kyrie - Christe - Kyrie uit Missa Ave Maris Stella
Ave Maris Stella

Johannes Prioris [c.1460-c.1514]
Dulcis Amica 

Josquin Desprez [c.1440-1521] 
O Virgo Virginum à 6

Erik Van Nevel 
Ave Regina  

Cipriano De Rore  [1515-1565]
Ave Maris Stella à 4

Josquin Desprez [c.1440-1521] 
Sanctus uit Missa Ave Maris Stella

Thomas Crecquillon [c.1505-c.1557] 
Ave Stella Matutina à 5  

Anoniem Vlaams Componist [codex Brussel II 270] 
Maria Sart à 4

Nicolas Gombert [c.1495-c.1560]
Ave Maria à 5  

Adriaan Willaert [ ? - 1562]  
Ave Maris Stella à 5

Josquin Desprez [c.1440-1521] 
Agnus Dei uit Missa Ave Maris Stella

Orlandus Lassus [1532-1594] 
Ave Maris Stella à 4 & 5



Een renaissance‘ster’ zonder gelijke: 
Josquins Missa ‘Ave Maris Stella’
Vrouwen spelen in het Nieuwe Testament maar zelden de hoofdrol: Christus en zijn 
apostelen staan er centraal. Weliswaar is er de met mysterie en speculaties omklede 
Maria Magdalena, maar zonder twijfel is Maria, de moeder van Christus, de belang-
rijkste vrouwelijke figuur. Vanaf het vroege christendom is Maria dan ook één van de 
belangrijkste vrouwelijke personages in de geloofsleer en de liturgie – al was ook 
hier de rol van vrouwelijke martelaren als Agnes, Catharina van Alexandrië en Cecilia 
in de eerste eeuwen vermoedelijk belangrijker. 

In de vierde eeuw wordt in Rome de eerste kerk aan Maria gewijd, Santa Maria in 
Trastevere. Ten noorden van de Alpen was dit wellicht de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
van Tongeren, vermoedelijk in de vierde eeuw. Al snel wordt het een gangbare prak-
tijk om kerken en kathedralen (denk aan Notre Dame in Parijs of de kathedralen van 
Spiers en Doornik) aan Maria te wijden. Door de eeuwen heen zou de verering van 
Maria ongekende proporties aannemen, met een steeds groeiend aantal Mariafees-
ten. 

Al in de oudste bewaarde bronnen met liturgische muziek, het gregoriaans, zijn tal-
rijke gezangen voor Mariafeesten aanwezig. In overeenstemming met de gestage 
toename aan Mariafeesten werd voortdurend nieuw repertoire voor elk van deze 
feesten gecomponeerd. Voorbeelden van gregoriaans voor ‘late’ Mariafeesten zijn 
deze voor de Zeven Smarten van Maria en de Recollectio Festorum BMV, waarvoor 
onder andere Guillaume Dufay nog in de vijftiende ‘nieuw’ gregoriaans componeer-
de. Het componeren van nieuwe gregoriaanse gezangen zou doorgaan tot in de 
achttiende eeuw.

De gregoriaanse hymne Ave Maris Stella werd al gauw één van de meest geliefde 
gezangen in de liturgische Mariaverering. Het is onduidelijk wanneer de hymne werd 
gecomponeerd, sommige hypotheses dateren het gezang in de achtste eeuw. De 
tekst, die Maria als ‘ster van de zee’ portretteert, bezingt haar als een genadige 
moeder die liefde en bescherming biedt aan. Het gezang werd een geliefd gebed 
voor reizigers, met name zeelieden. In de liturgie werd de hymne gezongen aan 
het eind van de vespers, het avondgebed. In de vesperliturgie is er een cyclus van 
meerdere hymnes die worden uitgevoerd in overeenstemming met de tijden van 
het liturgische jaar. Ave Maris Stella wordt gezongen in de periode van de Advent. 
Op de tekst Ave Maris Stella werden talrijke meerstemmige zettingen gecompo-
neerd, meestal op basis van de gregoriaanse melodie. In het grote repertoire van 



de polyfonie vinden we onder meer belangwekkende versies van Giovanni da Pa-
lestrina, Francesco Anerio, Guillaume Dufay en William Byrd.

Aan het eind van de vijftiende eeuw ging Josquin des Prez echter nog een stapje 
verder in het gebruik van de hymne. Josquin (ca.1450-1521) was de belangrijkste 
componist van zijn generatie, die actief was in het laatste kwart van de vijftiende 
eeuw in het eerste van de zestiende. Niemand minder dan Martin Luther, zelf een 
verdienstelijk musicus en componist, noemde hem ‘der Noten Meister’ (meester 
over de noten), aangezien ‘de noten doen wat Josquin van hen vraagt, terwijl andere 
componisten doen wat de noten hun opleggen’.

Josquin vond de hymne voldoende boeiend om er een volledige meerstemmige 
mis rond te componeren, zijn Missa ‘Ave Maris Stella’. Tijdens het concert van deze 
avond brengt Currende enkel de kortere misdelen Kyrie, Sanctus en Agnus Dei; de 
delen met de langere misteksten, Gloria en Credo, worden niet uitgevoerd. Jos-
quins mis is een zogenaamde ‘parafrasemis’: dit betekent dat de melodie van de 
hymne, met haar karakteristieke stijgende kwintsprong aan het begin, doorheen alle 
stemmen wordt gebruikt en gevarieerd – zowel in haar geheel als in kleinere motie-
ven. De typerende stijgende kwintsprong wordt bovendien aan het begin van elk 
van de delen in imitatie tussen de vier stemmen gebracht. Zowel in het Kyrie, het 
Sanctus en het Agnus Dei is de parafrase en de imitatie zeer duidelijk hoorbaar – 
luistert u vooral naar de inzetten van elk van de stemmen en naar de bovenstem. In 
Josquins oeuvre vinden we een gelijkaardige aanpak in zijn Missa ‘Gaudeamus’, een 
meerdelige miscompositie waarbij elk van de delen de gregoriaanse basismelodie 
‘parafraseert’. 

Veel details over het ontstaan van Josquins Missa ‘Ave Maris Stella’ zijn niet bekend, 
maar uit de context kunnen wel enkele zaken worden afgeleid. De vierstemmige mis 
van Josquin is vermoedelijk één van zijn vroege missen, net als de Missa ‘De beata 
Maria virgine’. De Missa ‘Ave Maris Stella’ wordt gewoonlijk tussen 1486 en 1495 
gedateerd. Het is een eerder kort werk, wat bij Josquin een eerder vroege compo-
sitiedatum doet vermoeden. De mis is zeker jonger dan 1507, aangezien de bron 
waarin de muziek is bewaard een Vaticaans manuscript is dat gedateerd wordt vóór 
deze datum. Het manuscript werd vervaardigd voor gebruik in de pauselijke kapel, 
waar Josquin een aantal jaren werkzaam was als zanger. Behalve zijn muziek liet hij in 
de kapel ook andere opmerkelijke sporen na: enkele jaren geleden werd ontdekt dat 
Josquin er zelfs zijn naam in de muur had gekerfd, samen met vele andere pauselijke 
zangers. Deze vijftiende-eeuwse graffiti is zelfs de enige met zekerheid bekende 
‘autograaf’ van de componist.

In overeenstemming met het gebruik van de hymne was ook Josquins mis bestemd 



voor gebruik op de zaterdagen van de Advent, meer specifiek voor de Mariamissen 
op deze dagen. De teksten in de liturgie leggen dan ook voornamelijk het accent op 
de Annunciatie, de aankondiging aan Maria door de aartsengel Gabriël. 

Over de uitvoering van deze muziek in de Sixtijnse kapel is weinig bekend. De bo-
venstemmen werden er niet door vrouwen uitgevoerd, maar door knapenstemmen 
– in overeenstemming met het oude (en discriminerende) principe ‘mulier taceat in 
ecclesia’ (in de kerk moet de vrouw zwijgen), dat er strikt werd toegepast. Elk van 
de vier partijen werd vermoedelijk door twee zangers bezet; aangezien zij vaak uit 
de Nederlanden en (het noorden van) Frankrijk werden gerecruteerd, zongen de 
zangers vermoedelijk het Latijn met een Franse uitspraak. 

De andere composities op het programma bewegen zich eerbiedig rond Josquins 
centrale chef d’oeuvre. Erik Van Nevel maakte de logische keuze voor verschillende 
polyfone zettingen van de hymne Ave Maris Stella van belangrijke componisten als 
Guillaume Dufay, Adriaan Willaert en Orlandus Lassus.

Verder bevat het programma enkele andere hymnen voor de Maagd. De hymne 
Ave Stella Matutina van Cipriano de Rore borduurt verder op het thema van Maria 
als ‘ster’, meer bepaald de morgenster. Het Ave Maria van de steeds diepzinnige 
Nicolas Gombert is één van de meest aangrijpende zettingen van deze belangrijke 
tekst. Josquin lijkt in zijn voetspoor te treden met het zesstemmige Mariamotet O 
virgo virginum, dat aan de lage partijen een opvallende rol toebedeelt. Johannes 
Prioris lijkt bij de tekstkeuze voor zijn vierstemmige motet Dulcis Amica Dei dan weer 
te verwijzen naar het Hooglied, dat een bijzonder rijke en sensuele Fundgrube zou 
blijken voor heel wat Mariale composities uit de Renaissance. Maria wordt er bezon-
gen als ‘bloeiende roos, mooie ster’ (‘rosa vernans, stella decora’) en wordt – net als 
in het Ave Maria – om voorspraak gesmeekt in het uur van onze dood. Ook het ano-
nieme ‘Maria sart’ uit het manuscript Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II.270, bevat 
een gebed aan de ‘zachte’ maagd Maria – de tekst herinnert aan de miscompositie 
van Jacob Obrecht met dezelfde naam. 

Het vierstemmige lied Virgen bendita sin par (‘gezegende maagd zonder gelijke’) 
van de Spanjaard Pedro de Escobar bleef bewaard in het ‘Cancionero del Palacio’, 
een manuscript samengesteld in de vroege zestiende eeuw dat berust in de Biblio-
teca Real van Madrid. De bundel is een anthologie van niet minder dan vierhonderd 
composities, gecompileerd ten tijde van de ‘Reyes Catolicos’, Ferdinand van Aragon 
en Isabella van Castilië. In een eenvoudige homoritmische zetting houden de vier 
stemmen gelijke (ritmische) tred bij het bezingen van de lof van de Maagd.
 
Pieter Mannaerts



The Last Supper:  
the Living Tableau
De volkomen schoonheid en mystieke kracht van Het Laatste Avondmaal, één van 
‘s werelds belangrijkste meesterwerken, komt tot leven in The Living Tableau, een 
filmische herschepping van het iconische schilderij van Leonardo da Vinci.
De visionaire regisseur Armondo Linus Acosta, gedurende zijn hele leven en carri-
ère bekend voor het realiseren van werken van buitengewone schoonheid, geeft de 
wereld een zeldzame kans om de verfijnde details en subtiele nuances van Da Vinci’s 
ongeëvenaarde 15e-eeuwse meesterwerk te ervaren.

Door het genie van de Renaissancemeester te combineren met de creativiteit van 
cinematograaf Vittorio Storaro, decorontwerper Dante Ferretti en setdecorateur 
Francesca Lo Schiavo, die elk drie Academy Awards® op hun naam hebben staan, 
hebben Acosta en zijn artistieke Dream Team het transcendente licht en de pure 
essentie van de meest illustere bijeenkomst in de geschiedenis gevat; de laatste 
maaltijd die Jezus vóór Zijn kruisiging met de apostelen deelde.

Acosta presenteert zijn 21e-eeuwse kunstwerk The Living Tableau, een film van ne-
gen minuten, in het kader van de viering van de 500e verjaardag van de dood van 
Leonardo da Vinci, ter herdenking van zijn tijdloze invloed op zowel kunst als leven. 
Acosta’s indrukwekkende interpretatie van het Laatste Avondmaal is het hoogtepunt 
van zijn persoonlijke inzet en levenslange streven naar artistieke integriteit, spiritueel 
begrip, passie voor schoonheid en decennialange bewondering voor Leonardo da 
Vinci.

De regisseur filmde het levende portret in extreme slow motion, waardoor de kijker 
tijd krijgt voor rustige contemplatie. Acosta zegt: ‘Ik beschouw dit als een kunstwerk 
op film, een tableau; een minitieus nauwkeurig werk waarbij je de gelegenheid hebt 
om te mediteren op de goddelijke details van Leonardo da Vinci’s buitengewone 
mystieke meesterwerk. Ik wil dat mensen zich kunnen onderdompelen in die directe 
levende ervaring met de grootst mogelijke passie en goddelijke inspiratie”.

Liefhebbers van kunst en schoonheid, en mensen van gelijk welke achtergrond, 
geloof of religie kunnen hun eigen persoonlijke en diepgaande band hebben met 
Leonardo da Vinci en met het goddelijke wanneer ze The Last Supper: The Living 
Tableau ervaren.



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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Pedro de Escobar 
Virgen bendita sin par 

Virgen bendita sin par,
de quien toda virtud mana,
vos sois digna de loar.

Vos, sagrada Emperadora,
deshicistes el engaño
y remediastes el daño
de la gente pecadora.
De los ángeles señora
vos querais tal gracia dar,
que no podamos pecar
contra aquel que carne humana
de vos le plugo tomar.

Gezegende Maagd zonder gelijke
aan wie alle deugd ontspringt,
U bent waardig geprezen te worden.

U, heilige Keizerin,
maakte het bedrog ongedaan,
en herstelde het onheil
der zondige mensen. 
Meesteres der engelen,
wil ons de genade verlenen
dat wij niet kunnen zondigen
tegen Hem aan wie het behaagde
van u menselijke vorm aan te nemen. 

Liedteksten



Erik Van Nevel 
Josquin Desprez 
Guillaume Dufay 
Ave maris Stella
Ave, Maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix caeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace
Mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos colpis solutos,
Mites fac et castos,

Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Jesum
Semper collaetemur,

Sit laus Deo Patri
Summo Christo decus
Spiritui Sancto
Tribus honor unus. Amen.

Wees gegroet, Sterre der Zee,
milde Moeder Gods
en altijd Maagd,
zalige poort des hemels.

U die bij monde van Gabriel
het ‘Gegroet’ ontving,
verwortel ons in vrede
en verander Eva’s naam.

Verlos zondaars van hun boeien,
breng licht aan de blinden,
verdrijf voor ons het kwaad,
verwerf ons alle goeds. 

Toon U onze moeder,
moge Hij die, voor ons geboren, 
uw zoon heeft willen zijn,
door U onze gebeden aannemen.

Uitzonderlijke Maagd,
zachtmoedig boven allen, 
maak ook ons, bevrijd van zonden,
kuis en zachtmoedig. 

Verschaf ons een zuiver leven,
bereid ons een veilige weg,
zodat wij ons altijd verheugen
wanneer wij Jezus zien.

Glorie aan God de Vader, 
lof aan de Hoogste Christus,
aan de Heilige Geest; gelijke 
eer aan hen Drie tezamen. Amen.



Josquin Desprez  
Kyrie, Christe, Kyrie
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Johannes Prioris
Dulcis Amica 
Dulcis amica Dei 
Rosa vernans decora, 
Tu memor esto mei 
Dum mortis venerit ora.

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Zoete vriendin van God
schone, bloeiende roos,
wees mij indachtig
in het uur van mijn dood.

O Maagd der Maagden, 
hoe zal dit geschieden?
Want eerder was er niemand als U, 
noch zal er een ander zijn.
Dochters van Jeruzalem, wat kijken jullie 
naar mij? Het is een goddelijk mysterie, 
wat jullie aanschouwen.

Josquin Desprez   
O Virgo Virginum
O Virgo Virginum 
quomodo fiet istud?  
Quia nec primam similem visa es  
nec habere sequentem. 
Filiae Ierusalem, quid me admiramini? 
Divinum est mysterium hoc quod cernitis.

Gegroet, Vorstin der Hemelen,
moeder van de vorst der Engelen,
o Maria, bloem der Maagden,
als een lelie, als een roos,
stort gebeden uit bij God
voor het heil der gelovigen. 

Erik Van Nevel 
Ave Regina
Ave Regina Caelorum
Mater regis angelorum
O Maria flos Virginum
Velut rosa, lilium
Funde preces ad Dominum
Pro salute fidelium.



Josquin Desprez
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Osanna in excelsis.

Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

 

Thomas Crecquillon 
Ave stellis matutina

Ave stellis matutina
Mundi princeps et regina
Virgo sola digna dici
Inter tela inimici
Clypeum pone salutis
Tuae titulum virtutis
Tu es enim virga Jesse
In qua Deus fecit esse 
Aaron amygdalon
Mundi tollens scandalum.

Cantus firmus:
SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS

Secunda pars:
O mater Dei electa,
esto nobis via recta
ad aeterna gaudia
ubi pax est et gloria.
Et nos semper aure pia
Dulcis exaudi Maria

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de Naam des 
Heren.
Hosanna in den hoge.

Gegroet, morgenster,
vorstin en heerseres der wereld,
als enige waardig maagd te heten.
Plaats Uw reddende schild
te midden van de wapens der vijand
als bewijs van Uw deugd:
U bent immers de loot van Jesse
waarin God de staf van Aäron
deed bloeien, en zo de zonden
der wereld ophief.

Cantus firmus:
HEILIGE MARIA BID VOOR ONS

Tweede deel:
O uitverkoren moeder Gods,
wees voor ons de rechte weg
naar eeuwige vreugde,
waar vrede is en heerlijkheid.
En hoor ons, zoete Maria,
altijd aan met welwillend oor. 



Maria Sart
Maria sart 
van ed’ler art 
een rose in den doren
du hebs mit macht herweder bracht 
dat lange was verloren
dor Adams val di heft gewalt 
Sint Gabriel versproken
help da nit wert gewroken 
mijn sund en scult 
verwerf mi huld
want gen troest is 
waer du nit bist 
barmharticheit verwerve
int leste end, ic bid nit wend 
van mi in mine sterve.

Wees gegroet Maria,
vol van genade. De Heer is met U.
U bent de gezegende onder de vrouwen,
Halleluja. 

Anoniem Vlaams Componist

Nicolas Gombert 
Ave Maria
Ave Maria
Gratia plena Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus,
Alleluia.

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

Lam Gods, dat de zonden der wereld 
draagt, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld 
draagt, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld 
draagt, geef ons vrede. 

met dank aan Marjolein van Zuylen voor de 
vertaling van de liedteksten





Biografieën
Currende

Zoals bekend is het ensemble Currende een groot pleitbezorger van de 
Franco-Vlaamse polyfonie. Een bijzonder gevoel voor taal maakt de uitvoe-
ringen transparant en helder, en daar waar nodig ook zeer retorisch. Dat, 
samen met het streven naar een bijzonder zuivere intonatie, maakt dat de 
sound van Currende zeer herkenbaar is. Een concert van Currende is nooit 
zomaar een lijst van werken. Elke compositie wordt gewogen op zijn inten-
siteit, lengte, bezetting, toonaard en sfeer. Dan pas wordt een weloverwo-
gen volgorde getoetst aan de juiste timing van een concert. Meestal wordt 
gezocht naar een naadloze overgang van het ene naar het andere werk. De 
bedoeling is om niet alleen een grote spanningsboog te creëren, maar ook 
de aandacht van de luisteraar te kunnen vasthouden tot na het slotakkoord. 
En zo finaal elk concert tot een unieke belevenis te maken.

Erik Van Nevel

Erik Van Nevel studeerde hobo, zang en directie aan het Lemmensinstituut 
te Leuven en aan de Koninklijke Conservatoria te Brussel en Antwerpen. 
Nadien volgde hij specialisatiecursussen in Groot-Brittannië, Duitsland en 
Nederland. Hij is stichter-dirigent van Currende, dat regelmatig te gast is op 
de grote Europese festivals.
Van 1983 tot 2000 was hij kapelmeester van de Brusselse kathedraal en 
heeft er de Capella Sancti Michaelis opgericht. Hij was gedurende vele ja-
ren een enthousiast zanger in het Huelgas-ensemble van zijn oom Paul Van 
Nevel.
Zowel met Currende als met het Brussels Kathedraalkoor realiseerde hij ver-
schillende cd-opnamen die door de internationale muziekpers zeer positief 
werden onthaald en een reeks van 10 cd’s met een ruim geografisch over-
zicht van de Nederlandse Polyfonisten. Van 1980 tot 1985 was hij assistent-
dirigent van het toenmalig BRT-radiokoor. Erik Van Nevel doceert koordirec-
tie, kamermuziek aan het Lemmensinstituut te Leuven.



Abdij van Tongerlo

Op verzoek van heer Giselbert vestigen omstreeks 1130 enkele norbertijnen 
uit Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo. Naast haar landbouwacti-
viteiten en actieve armenzorg, ontwikkelt de abdij een uitgebreid mecenaat 
op de fronten van kunst, cultuur en wetenschap. Sinds 1545 is de abdij in 
het bezit van een kostbaar doek: de meest getrouwe en mooiste replica 
van het Laatste Avondmaal, dat Leonardo da Vinci schilderde in de eetzaal 
van het klooster Santa Maria delle Grazie te Milaan. Omdat het originele 
fresco in de loop der tijden zó geleden heeft, dat er van de oorspronke-
lijke schoonheid niet veel meer overblijft, is dit ‘Laatste Avondmaal’ des te 
waardevoller geworden. In 1796 wordt de abdij door de Franse Revolutie 
opgeheven en moet de kloostergemeenschap noodgedwongen in balling-
schap. De abdijgoederen worden verkocht. Omstreeks 1840 hernemen een 
zes-tal jonge medebroeders het religieuze leven in de vernielde abdij van 
Tongerlo.  In 1929 vernielt een hevige brand het merendeel van de gebou-
wen. De jongste broeders vinden een onderkomen in de abdij van Leffe en 
helpen met de heroprichting van deze Waalse norbertijnenabdij. Van 1995 
tot 1999 werd de abdijkerk grondig gerestaureerd en mocht ze weer schit-
teren in haar oorspronkelijke neo-gotische toestand. Sinds 2003 wordt het 
beeld van het Kind Jezus van Praag in de abdijkerk vereerd en sinds 2015 
van een eigen stemmige kapel verzien met mooie glasramen.



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

musica divina pact_HR_A5.indd   2 20/03/19   10:38
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ZAT 28 & ZO 29 
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