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Programma
De AnnunciAtie

Frater Petrus    
Ave Maria gratia plena 

Marchetto Cara (c.1470-c.1525) 
Ave Maria gratia plena 

Anoniem
Vergine Immaculata (instrumentaal)  

Marchetto Cara (c.1470-c.1525) 
Ave Maria gratia plena 

Het Doopsel vAn cHristus

Anoniem 
Basse danse Mit Ganzem

MAAgD op De rotsen

Domenico da Piacenza
Ballo Bel fiore

Francesco Spinacino 
Recercare 

Anoniem
Poi che t’hebbi nel core (laude)     



Anoniem 
Fortuna desperata (instrumentaal)

Johannes de Pinarol 
Ardime de splendore 

Heinrich Isaac 
Fortuna desperata / Sancte Petre  

portret vAn een MuzikAnt

Josquin Desprez
Mille regretz 

Tilman Susato
Les miens aussi, antwoord op Mille regretz  

portret vAn isAbellA D’este

Bartolomeo Tromboncino 
Non val acqua   

Michael Pesenti 
L’acqua vale al mio gran foco 

Marchetto Cara 
Gli pur giunto el giorno



MAriA Met kinD en sint-AnnA

Jean l’Héritier
Ave Mater Matris Dei  

portret vAn ginevrA De’ benci

Hayne Van Ghizeghem
De tous biens playne  

JoHAnnes De Doper

Francesco da Milano
Spagna (instrumentaal)

MonA lisA

Anoniem   
Lucrecia pulchra  
(Mona Lisa pulchra)



lA belle Ferronniere

Gugliemo Ebreo 
Basse danse Venus (luit)

Anoniem 
Patienza ognum mi dice 

Gugliemo Ebreo 
Basse danse Venus (vedel)

Anoniem 
O mischini 

Gugliemo Ebreo 
Basse danse Venus (fluit)

Marchetto Cara   
Forse che sì forse che no 

Ansano Senese 
Noi siamo galeotti  (instrumentaal)   

Anoniem 
Donne venite al ballo 

Doulce Mémoire wordt ondersteund door de regio Centre-Val de Loire, door het ministerie van 
Cultuur en Communicatie / DRAC du Centre, au titre de l’aide aux ensembles conventionnés.
Doulce Mémoire wordt ondersteund door Conseil Général d’Indre-et-Loire, l’Institut Français- 
Ministère des Affaires étrangères, la Ville de Tours en Le Conservateur. 
Doulce Mémoire is lid van FEVIS, Profedim en Bureau Export. 
Doulce Mémoire ontvangt ondersteuning van Spedidam, Adami, FCM en Orange Foundation.

Dit project wordt gepresenteerd als onderdeel van “Viva Leonardo da Vinci! 500 ans de 
Renaissance(s) en Centre-Val de Loire” ter herdenking van 1519-2019 Leonardo da Vinci.



Leonardo da Vinci,  
de geheime muziek
Dat muziek Leonardo da Vinci in het bloed zat, is bekend én bevestigd door vele 
getuigenissen van zijn tijdgenoten. Bovendien was Leonardo beroemd als speler en 
improvisator op de lira da braccio. Zijn geschriften bevatten muzikale rebussen en 
schetsen van instrumenten, en zijn akoestische beschouwingen bevestigen een rijk 
en voortdurend onderzoek naar muziek. 

Deze passie voor muziek ontstond al in zijn jeugd. Leonardo’s eerste leraar in Flo-
rence, Andrea del Verrocchio, was namelijk niet alleen kunstenaar, maar ook muzi-
kant, zoals vele schilders uit die tijd. Zodoende werd zijn werkplaats regelmatig door 
muzikanten bezocht. Men moet zich de sfeer in deze ateliers eens inbeelden, waar 
Botticelli, Perugino, Ghirlandaio en Lorenzo di Credi werkten… de artistieke emula-
tie, de aanwezige instrumenten als de luit en de lyra, het gezang… Om het samen 
te vatten: de muziek was overal aanwezig! 
Voor dit concert gaat Doulce Mémoire op zoek naar de geheime muziek in de schil-
derijen van Da Vinci, zoals die resoneert in zijn thematiek of in zijn poëtisch univer-
sum: een wetenschappelijke methode om de muziek uit de tijd van da Vinci te laten 
weerklinken, maar ook een heel poëtische benadering, om het geestelijk universum 
van dit genie te doen klinken. 

In dit concert komen niet uitgegeven stukken van de componisten Tinctoris, Agrico-
la, Heinrich Isaac en ook van Tromboncino aan bod; ook is er de mogelijkheid om de 
fameuze lira da braccio te beluisteren, waarvan Leonardo da Vinci een getalenteerd 
speler was. Op dit zeldzame instrument speelden muzikanten niet reeds geschre-
ven muziek, maar improviseerden zij poëzie of reciteerden, zichzelf begeleidend, de 
grote meesterwerken van de Latijnse en Griekse poëten zoals Vergilius of Homerus. 

‘Muziek, die kleinere en ongelukkige zus van de schilderkunst, vervliegt in een ogen-
blik,’ schreef Leonardo da Vinci in zijn geschriften over de schilderkunst. Doulce 
Mémoire probeert dit vluchtige ogenblik te grijpen en te verklanken

Denis Raisin Dadre



Lira da braccio
Het instrument van Leonardo da Vinci

Aan bronnen van tijdgenoten ontbreekt het niet: de schilder en architect Giorgio 
Vasari schrijft in zijn Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, 1550:   
 “Leonardo zong wonderlijk en begeleidde zichzelf op het instrument lira  
 da braccio”. 
En Giovanni Paolo Lomazzo in Il libro dei sogni, 1563: 
 “Zoals Pindarus van Thebe, de koning van alle lira da braccio spelers uit  
 zijn tijd, zag ik … de schilder Leonardo, die zoals iedereen weet, zijn 

 gelijke in het liraspel van zijn tijd niet kende.”

We weten niets over het muziekonderricht van de jonge Leonardo, maar zoals Cas-
tiglione later in De hoveling schreef, waren schilders, beeldhouwers en architecten 
vaak ook muzikanten.

Zijn associatie met dit instrument hangt samen met de in Florence heersende hu-
manistische denkbeelden. In de renaissance stond de lira da braccio symbool voor 
Orpheus en Apollo. Het was een strijkinstrument, een verdere 15de eeuwse versie 
van de viool. Voor de humanisten was het een echte nieuwe creatie van een antiek 
instrument, die aanleunde bij de Griekse Aoidos en die de versmelting van muziek 
en poëzie wou terugvinden.
De lira da braccio had zeven snaren, die elk naar een van de planeten verwijzen. 
Daardoor bood dit instrument de mogelijkheid, voor de humanisten van de 16de 
eeuw, om in verbinding te staan met de zgn. sferenmuziek; de muziek die door de 
planeten opgewekt wordt. 

De muzikant bespeelde het niet door noten te lezen, maar improviseerde net ge-
dichten of droeg de grote werken van Latijnse en Griekse dichters voor, zoals Vergi-
lius en Homerus, én hij begeleidde zichzelf daarbij. 





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 onbe-
kend 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 Leo-
nardo bracht inderdaad zijn lier mee, die grotendeels van zilver was en die hij eigen-
handig had vervaardigd, in de nieuwe en bizarre vorm van een paardeschedel, 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 en-
kel Vasari die Da Vinci duidelijk als musicus profileert. Paolo Giovio, Benvenuto Cel-
lini, de Codice del Anonimo Gaddiano, Giovanni Paolo Lomazzo… spreken allemaal 
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, musicus.  
Een paar jaar na zijn dood beschreef de historicus Paolo Giovo hem als volgt:



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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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

***



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

Ook de negen dichters van Poesia Divina gaan in hun nieuwe psalmen op zoek naar 
de klank van Da Vinci, naar de wereld voorbij de mythe, naar een contrapunt met 
het onvoltooide.
Zoals voor Da Vinci muziek de representatie van onzichtbare dingen is, zo wordt het 
onzichtbare hoorbaar gemaakt tijdens Musica Divina.
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Frater Petrus  
Ave Maria 
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, virgo serena.
Ave cujus conceptio,
Solemni plena gaudio,
Celestia, terrestria,
Nova replet laetitia.
Ave pia humilitas,
Sine viro fecunditas,
Cujus annunciatio,
Nostra fuit salvatio.
Ave vera virginitas,
Immaculata castitas,
Cujus purificatio
Nostra fuit purgatio.
O Mater Dei,
Memento mei.
Amen.

Gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U, vredige Maagd.
Gegroet, wier ontvangenis,
vol plechtige vreugde,
de aarde en hemel vervult 
van nieuwe blijdschap.
Gegroet, vrome nederigheid,
vruchtbaarheid zonder man,
wier aankondiging
ons tot redding was. 
Gegroet, ware maagdelijkheid,
onbevlekte kuisheid,
wier zuivering ons 
heeft schoongewassen.
O moeder Gods,
wees mij indachtig,
Amen. 

Liedteksten 

Marchetto Cara  
Ave Maria 
Ave Maria gratia plena, 
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus fructus  
ventris tui Jesu.
Sancta Maria Mater Dei 
Ora pro nobis peccatoribus 
Nunc et in ora mortis nostrae. 
Amen. 

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht 
van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.



Anoniem  
Poi che t’hebbi nel core 
Poi che t’hebbi nel core
Jesu clemente e pio 
Crescié tanto il disio 
Ch’egli arde a tutte l’hore 

Sinds ik jou in mijn hart draag,
milde, barmhartige Jezus,
groeit zozeer mijn verlangen,
dat het voortdurend brandt.

Johannes de Pinarol 
Ardime de splendore 

Ardime de splendore
Dolce e pietoso iddio
Ch’ogni cosa in oblio
Ho fato per tuo amore

Laat mij stralend ontvlammen,
zoete, genadige God, 
want uit liefde voor jou
heb ik al ’t andere verzaakt. 

Heinrich Isaac 
Fortuna desperata / Sancte Petre

Sancte Petre, ora pro nobis.
Sancte Andrea, ora pro nobis
Sancte Jacobe, ora pro nobis
Sancte Thomas, ora pro nobis
Sancte Joannes, ora pro nobis
Sancte Simon, ora pro nobis
Sancte Philippe, ora pro nobis
Sancte Mattheae, ora pro nobis
Sancte Jacobe, ora pro nobis
Sancte Thaddae, ora pro nobis
Sancte Bartholomae, ora pro nobis

Heilige Petrus, bid voor ons
Heilige Andreas, bid voor ons
Heilige Jacobus, bid voor ons
Heilige Thomas, bid voor ons 
Heilige Johannes, bid voor ons
Heilige Simon, bid voor ons
Heilige Philippus, bid voor ons
Heilige Mattheus, bid voor ons
Heilige Jacobus, bid voor ons
Heilige Taddeus, bid voor ons
Heilige Bartholomeus, bid voor ons



Josquin Desprez 
Mille regretz

Mille regretz de vous habandonner, 
Et deslongiers vostre fache amoureuse, 
Jay si grant doeul et paine doloreuse, 
Quon my verra brief mes jours definer. 

Duizendmaal spijt dat ik je heb verlaten, 
me heb afgewend van je liefdevol gezicht, 
ik voel zo’n pijn en smartelijk verdriet, 
dat men mij weldra zal zien sterven.

Ook mijn zorgen zullen spoedig verdwijnen,
want ik zie dat de afgunstige fortuin
zich bemoeien wil met onze liefde, 
haar door een afscheid wil laten verdwijnen.

Tilman Susato 
Les miens aussi

Les miens aussi brief verras décliner
Voyant au vray que fortune envieuse,
De nostre amour veult estre curieuse,
par ung deppart le faire décliner

Bartolomeo Trombocino  
Non val acqua 

Non val acqua al mio gran foco  
Che per pianto non se amorza 
Anzi ognhor piu se rinforza
Quanto piu con quel mi sfoco 

Non val acqua…

El mio foco a tal usanza 
Che per pianto ognhor piu crescie
E maggior prende possanza 
Se’l mio intento non riescie
El mio foco e come el pescie
Che nel acqua ha el proprio loco

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

Water helpt niets…

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



Water helpt tegen mijn vuur,
tranen kunnen het altijd doven:
Zonder die bescherming
zou ik beetje bij beetje verbranden. 

Water helpt...

Mijn vuur heeft de gewoonte
door tranen almaar af te nemen;
Steeds minder krachtig wordt het,
wanneer ik mijn doel niet bereik:
verdriet doet de tranen vloeien,
die vervolgens mijn vuur temperen.

Water helpt....

Een vulkaan huist in mijn borst
en in mijn ogen een weidse zee,
die, om mij minder te kwellen,
eendrachtig mijn pijn nastreven:
ik zou het niet kunnen uithouden,
als er niet zowel water was als vuur.

Water helpt….

Non val acqua…

Non mi val el lamentarsi 
Ché per gridi el duol non scema
Qual saran donche bon armi
Alla pena mia si extrema 
Star patiente e con tal tema 
Ben servir chi m’ama pocho

Non val acqua…

Water helpt niets...

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

Water helpt niets...

Michael Pesenti    
L’acqua vale al mio gran foco
L’acqua vale al mio gran foco 
Che per pianto ognhor se amorza 
Anzi senza qual mia scorza 
Seria arsa a pocho a pocho 

L’acqua vale…

El mio foco a tal usanza
Che col pianto ognor descrescie 
E menor prende possanza
Sel mio intento non riesce
Che per doglia el pianto crescie
Che poi tempra el mio gran foco 

L’acqua vale…

Ho nel pecto un Mongibello
E negli occhi un largo mare
Che per mio menor flagello 
Son concordi al mio penare
Gia chio non potrei durare
Se non fusse el pianto e il foco

L’acqua vale…



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

Water helpt niets…

Van jou te moeten scheiden
lijkt me vreemder dan de dood,
ik zou eerder willen sterven
dan ver weg van jou te zijn. 
Zoet, zachtmoedig gelaat,
ik ben gedwongen je te verlaten… 

Water helpt niets…

Marchetto Cara  
Gli pur gionto el giorno

Non val acqua al mio gran foco
Che per pianto non si amorza
Anzi ognhor piu se rinforza
Quanto piu con quel mi sfoco 

Non val acqua…

El dover da te partire 
Piu che morte mi par strano
Presto piu vorrei morire 
Che da te farmi lontano
Viso dolce viso humano
De lasciarte son costretto

Non val acqua…

Jean l’Héritier  
Ave Mater Matris Dei

Ave mater matris Dei
Per quam salvi fiunt rei
Ave prole fecundata
Anna Deo dicata
Pro fideli plebe tota
Apud Christum sis devota.
Ora pro nobis,
Beata Anna.
Amen.

Gegroet, moeder van de Moeder Gods,
door wie zondaars gered worden,
Gegroet zijt gij, met een kind bevrucht,
Anna, aan God gewijd,
Moge U, voor alle gelovigen,
toegewijd zijn bij Christus.
Bid voor ons,
Heilige Anna,
Amen. 



Mijn liefste is een vat vol rijke gaven, 
ieder erkent en eert haar, 
want zij is van verdiensten verzadigd, 
evenzeer als ooit een godin.

Haar zien vervult mij zo met vreugde, 
dat mijn hart een paradijs wordt. 
Mijn liefste is een vat vol rijke gaven,
ieder erkent en eert haar.

Mijn liefste is een vat vol rijke gaven, 
ieder erkent en eert haar, 
want zij is van verdiensten verzadigd, 
evenzeer als ooit een godin.

Hayne van Ghizeghem  
De tous biens playne

De tous biens plaine est ma maistresse,
Chascun lui doit tribut d’onneur;
Car assouvye est en valeur 
Autant que jamais fut deesse.

En la veant j’ay tel léesse 
Que c’est paradis en mon cueur:
De tous biens plaine est ma maistresse,
Chascun lui doit tribut d’onneur.

De tous biens plaine est ma maistresse,
chascun lui doit tribut d’onneur;
Car assouvye est en valeur
Autant que jamais fut deesse.

Anoniem 
Lucrecia pulchra (Mona Lisa pulchra)
Mona Lisa pulchra et nimis candida
Que bene superas lac et lilium
Albamque simul rubidam rosam
Aut ebur Indicum expolitum 
Pande Mona Lisa collum nitidum
Bene productum humeris candidis
Pande Mona Lisa stellatos oculos
Et nigra supercilia pande roseas
Genas superfusas rubro purpure
Coralina labia dentes eburneos
Et candorem nivei pectoris pande 
O Mona Lisa quae omnia me sauciant 
Me sauciant iam semimortuum 
Saeva, non cernis quia amore langueo.

Schone Mona Lisa, wier zo blanke
huid melk en lelies nog overtreft, 
de witte, maar ook de rode roos,
of ‘t glad gepolijst ivoor uit Indië,
Mona Lisa, laat je fijne hals zien, 
zo rank boven je blanke schouders,
Mona Lisa, laat je stralende ogen zien, 
je zwarte wenkbrauwen, laat je roze
wangen zien, met purper doortrokken,
je koraalrode lippen, ivoorwitte tanden,
laat toch je sneeuwwitte borsten zien,
o Mona Lisa: al die dingen verwonden mij,
terwijl ik al halfdood ben, wrede vrouw:
je ziet niet hoe ik smacht van liefde….



Anoniem  
Patienza ognum mi dice

Patienza ognum mi dice 
fato sta, chi la puo havere?
c’havere mal e puo tacere
non satisfa uno infelice.

Io sto mal e mi lamento 
a patientia ognum me exhorta,
ognor cresce el mio tormento
e pur dice ognum supporta.

Patienza ognum me dice...

Ma tal gi è che mi conforta, 
chel sel fusse nel mio stato 
ogne afflicto e sventurato 
più di me sera felice.

Patienza ognum me dice...

Balda cosa poi ci vole 
ché patientia per soccorso
per che tropo amaro morso
a mangiare questa radice.

Pacienza ognum me dice..

‘Heb geduld,’ zegt iedereen
Maar dan nog, wie slaagt daar in?
Want te lijden en te moeten zwijgen
voldoet de ongelukkige niet.

Ik lijd en ik beklaag mij: allen 
sporen me aan geduld te hebben.
Mijn kwelling wordt almaar groter,
en toch zeggen ze: ‘Verdraag het!’

‘Heb geduld,’ zegt iedereen....

Maar dit is mij tot troost: 
iedere gekwelde, ellendige ziel,
zou, in dezelfde toestand als ik,
tóch nog gelukkiger zijn. 

‘Heb geduld,’ zegt iedereen....

Tenslotte wil je wel wat anders
dan toevlucht zoeken in ‘geduld’
want om die wortel steeds te eten,
dat is een al te bitter maal!

‘Heb geduld,’ zegt iedereen....



Anoniem  
O mischini

O mischini o sciagurati,
privi siam de libertade!
fati bene per pietade
ali poveri incatenati

Guardi el ciel devvi ciaschuno,
di tal caso e d’aspra sorte,
che non e de noi alguno
che non chiami ognhor la morte;
stati siam fin alle porte
ne potuto habiamo intrare
che l’altr’ier rompemo in mare
né pero siamo anegati 

Da poi tanta ria siagura
il latron crudel del legno
con cathena forte e dura
ne ritien ligati al gregno
par che sia il suo disegno
di tornaci a un altra nave
Dio ci guardi, ch’a tal grave
e dura sorte siam menati

Ben sappiam quanto l’e fiero
quant’e iniusto e desliale
quanto l’e superbo e alterio
cui merce chiamar non vale
ne pieta de tanto male
de tanto aspro e crudel caso
bene algun non e rimaso
e del tutto siam spogliati

O, rampzalig en verloren zijn we, 
beroofd van onze vrijheid!
Heb toch medelijden met ons,
arme geketende zielen. 

Moge de hemel jullie bewaren
voor zulk ongeluk, zo’n bitter lot,
want onder ons is er niemand
die niet telkens roept om de dood.
We hebben de haven bereikt,
maar konden niet binnengaan,
want we gingen teloor op zee,
maar we zijn niet verdronken.

Hevige rampspoed volgde:
De wrede kaper van ons schip
houdt ons met sterke, harde
ketens aan de banken geklonken,
hij lijkt van plan te zijn, ons 
naar een ander schip te voeren.
God verhoede, dat wij tot zo’n
ellendig lot zijn gedoemd.   

Wij weten al te goed, hoe
woest en onrechtvaardig hij is,
hoe trots en hoogmoedig,
het heeft geen zin te smeken 
om genade of mededogen
met ons zo barre, wrede lot;
Ons rest geen have of goed,
alles is ons ontnomen.



Marchetto Cara  
Forsi che sì forsi che no
Forse che sì forse che no
El tacer nocer non po.
Forse che no forse che sì
Non sia el mondo ognor cossì.

Forse chi ode non intende 
Questo vario mio disgresso
Che tal spesso altrui riprende 
Che non pensa di se stesso 
A ciascun hogi’e concesso
De parlar salvo che a mi 

Forse che sì forse che no
El tacer nocer non po.
Forse che no forse che sì
Non sia el mondo ognor cossì.

Misschien ja, misschien nee,
te zwijgen kan geen kwaad.
Misschien nee, misschien ja,
laat de wereld niet altijd zo zijn!

Niet ieder hoort en zal ‘t begrijpen,
mijn bont meanderend betoog,
dat anderen zo vaak berispt,
dat het van zichzelf niet denkt:
eenieder staat het vandaag de dag
vrij om te spreken, behalve mij...

Misschien ja, misschien nee,
te zwijgen kan geen kwaad.
Misschien nee, misschien ja,
laat de wereld niet altijd zo zijn!



Met dank aan Marjolein van Zuylen en Brigitte Hermans voor de vertalingen van de 
liedteksten.

Francesco Patavino 
Donne venete al ballo 
Donne, venete al ballo, 
donne innamorate 
Che la bella v’invitta 
nel volto più che rosa incolorita
Hor lietamente quella accompagnate 
Al ballo, donne al ballo,
Mo ben si ben 
di qua di la tantarara 
tutte cantate.

Venete al ballo, donne innamorate

Al ballo, al ballo, al ballo,
Venite fantinelle in compagnia
Con queste donne belle,
Che sono qual nel ciel lucente stelle,
Dove sol regna amore et cortesia.
Al ballo, donne al ballo
Mo ben si ben 
di qua di la tantarara 
Tutte cantate

Venete al ballo, donne innamorate 

Vrouwen, kom ten dans, 
verliefde vrouwen:
Een schone dame nodigt jullie uit,
haar gelaat nog blozender dan een roos.
Voeg jullie vrolijk bij haar:
Ten dans, vrouwen, ten dans!
Goed nu, heel goed, 
en hier, en daar, tantara
moeten jullie allen zingen!

Kom toch ten dans, verliefde vrouwen!

Ten dans, ten dans, kom maar 
ten dans, jonge meisjes, tezamen
met deze mooie dames,
stralend als de sterren in de hemel,
waar slechts liefde heerst en hoffelijkheid.
Ten dans, vrouwen, ten dans!
Goed nu, heel goed, 
en hier, en daar, tantara
moeten jullie allen zingen!

Kom toch ten dans, verliefde vrouwen!





Biografieën
Doulce Mémoire

Doulce Mémoire belichaamt in de eerste plaats de Renaissancegeest, een  
wonderlijke tijd van reizen en ontdekkingen, uitvindingen en creativiteit. 
Sinds hun oprichting in 1989 bestaat het ensemble uit een hecht team 
van muzikanten en zangers, met de regelmatige deelname van acteurs en 
dansers, die zich engageren voor innovatieve en artistieke projecten. 

Door hun concerten, opnames en voorstellingen laat Doulce Mémoire het 
publiek muziek ontdekken die ooit voor de oren van de grote namen uit 
de renaissance bestemd was. Daartoe behoorde o.a. Leonardo da Vinci 
die zeker zijn stempel heeft gedrukt op het Loire dal en haar beroemde 
Renaissance kastelen. Net in die regio ontwikkelde het ensemble een 
belangrijk deel van haar activiteiten; een sterke relatie met de Region 
Centre Val de Loire en in het bijzonder, met het kasteel van Chambord. 

Doulce Mémoire stond reeds op vele internationale podia van operahuizen 
en festivals in Frankrijk, New York, Hong Kong, Bangkok, Seoul, Singapure, 
Jakarta, Boston, Riga, Brussel, Rome, Mexico… Maar evengoed nemen zij 
de uitdaging aan om te musiceren op eerder onconventionelere plaatsen 
zoals voor de UGC filmzaal in hartje Parijs of voor het prestigieuze nationale 
museum in Taipei, of binnen de paleismuren van de sultan in Istanbul of zeer 
voorzichtig balancerend op bootje in de lagune in Tahiti.

Blokfluitspeler Denis Raisin Dadre is de artistieke leider van Doulce Mémoire. 
In 1999 ontving hij van de Franse Minister van Cultuur de titel Chevalier des 
arts et des lettres.



Sint-Pieterskerk

De buitenkant is opmerkelijk sober, het interieur adembenemend. 
Pronkstuk is de preekstoel uit 1862. Hoe oud de kerk is, blijft een mysterie. 
De preekstoel, het hoogaltaar en beeld- en schilderwerken blinken van 
schoonheid. Ooit leken ze in vlammen op te gaan. De kerktoren leek te 
branden. Maar de brandhaard bleek een zwerm muggen in de zonneschijn 
te zijn. Zo kregen de Turnhoutenaren de bijnaam ‘muggenblussers’.



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



I FAGIOLINI

IL GARDELLINO

AMANDINE BEYER & GLI INCOGNITI

COLLEGIUM VOCALE GENT

STILE ANTICO

LES ARTS FLORISSANTS

TIBURTINA ENSEMBLE

CONCERTSEIZOEN 

19 | 20

INFO & TICKETS:  
WWW.AMUZ.BE
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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



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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laadruimte en biedt het comfort dat je van 
een moderne pick-up mag verwachten. Achter 
zijn nieuwe stoere looks gaan een hele reeks 
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blokkeerbaar midden- en achterdifferentieel. 
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in onze showroom.
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OPENDEUR-
WEEKEND  

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

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

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

ONTDEK  
MITSUBISHI  

TIJDENS ONZE  
OPENDEUR- 

DAGEN

VANAF SEPTEMBER NU OOK MITSUBISHI DEALER



O
os

tm
al

se
st

ee
nw

eg
 2

61
  

23
10

 R
ijk

ev
or

se
l  

T 
+

32
 3

 3
40

 1
7 

11
  

in
fo

@
va

nr
oe

y.
pr

o 
 w

w
w

.v
an

ro
ey

.p
ro

M
en

se
n 

m
ak

en
 

he
t 

ve
rs

ch
il.

 
Sa

m
en

 
m

et
 

o
nz

e 
ho

nd
er

d
en

 
b

o
uw

sp
ec

ia
lis

te
n 

re
al

is
er

en
 

w
ij 

b
o

uw
p

ro
je

ct
en

 in
 d

iv
er

se
 s

ec
to

re
n,

 v
an

 w
o

ni
ng

b
o

uw
, k

an
to

re
n,

 s
ch

o
le

n 
en

 v
er

zo
rg

in
g

si
ns

te
lli

ng
en

 

to
t 

in
fr

as
tr

uc
tu

ur
, i

nd
us

tr
ie

b
o

uw
 e

n 
m

ili
eu

b
o

uw
. E

rv
ar

en
 e

n 
g

ed
re

ve
n 

m
ed

ew
er

ke
rs

 b
ew

ak
en

 e
n 

b
eg

el
ei

d
en

 z
o

rg
vu

ld
ig

 e
lk

e 
fa

se
 v

an
 h

et
 b

o
uw

p
ro

ce
s,

 v
an

af
 d

e 
st

ar
t 

to
t 

en
 m

et
 d

e 
o

p
le

ve
ri

ng
. 

O
nz

e 
aa

np
ak

? 
W

ij 
lu

is
te

re
n 

en
 d

en
ke

n 
m

et
 u

 m
ee

, i
n 

o
p

en
he

id
, e

er
lij

kh
ei

d
 e

n 
ve

rt
ro

uw
en

. 

w
w

w
.v

an
ro

ey
.p

ro

O
os

tm
al

se
st

ee
nw

eg
 2

61
  

23
10

 R
ijk

ev
o

rs
el

  
T 

+
32

 3
 3

40
 1

7 
11

  
F 

+
32

 3
 3

40
 1

8 
99

  
in

fo
@

va
nr

o
ey

.p
ro

VA
N

 R
O

EY
 A

D
V 

A4
.in

dd
   

1
26

/0
1/

15
   

16
:2

4



COLOFON

ALGEMENE COÖRDINATIE 

EN ORGANISATIE

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

ORGANISATIE

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

RAAD VAN BESTUUR

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

SAMENSTELLING EN REDACTIE

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Loes Habraken

ONTWERP EN CAMPAGNEBEELDEN

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

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jelle Dierickx
Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen vzw
Zoutwerf 5
2800 Mechelen

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen Mechelen maakt deel 
uit van de koepel Festival van Vlaanderen en is 
lid van de European Festival Association en de 
International Society for Contemporary Music.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

CONTACT

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

www.musica-divina.be



SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Lier, Mol, Herentals en Turnhout
en de gemeenten Westerlo, Heist-op-den-Berg en Scherpenheuvel,
de abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 

POESIA DIVINA

SPONSORS

PARTNERS




