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Musica Divina maakt programma en motto bekend
KEMPEN REGIO | NETELAND | PROVINCIE ANTWERPEN | VLAANDEREN 

01.06.2021 - 20.40u

Door: Mark Jaspers

Tussen 16 september en 3 oktober 2021 geniet u van de 9de editie van Musica Divina met hemelse muziek in 
het hart van de Kempen. Het Festival van Vlaanderen Kempen organiseert concerten in de abdijen, begijn-
hoven en kerken aan de start van het nieuw cultuurseizoen. Tijdens deze editie staat de tijd centraal, met als 
motto Een kleine eeuwigheid.

Een seconde, een minuut, een uur, een dag, een week, een maand, een jaar, een decennium, een eeuw. De 
mens probeert de tijd vast te grijpen, maar raakt meestal verstrikt tussen de korrels in de zandloper.

Musica Divina gooit zich in 2021 volop in het universele raderwerk van Kronos. Het is een beschouwing ge-
worden rond kleine eeuwigheden. Rond de 500 jaar die ons scheidt van de dood van Josquin Desprez en de 
geboorte van Philippus De Monte, twee grootheden in het pantheon van de Vlaamse Polyfonie.

Een langere tijdspanne zijn de negen eeuwen die de Norbertijnerorde ondertussen bestaat. Musica Divina is 
al vele jaren te gast in een paar van de schitterende Norbertijnerabdijen die het land rijk is en viert natuurlijk 
graag mee met de abdijgemeenschappen.

Directeur Jelle Dierickx: “Een extra inspiratiebron voor Musica Divina 2021 was het zogenaamde dagboek 
zonder datum van de Poolse dichter Adam Zagajewski.

Dat boek draagt in de Duitse vertaling de titel Die kleine Ewigkeit der Kunst. Het werd in 2011 in Krakau ge-
publiceerd met de titel Lekka przesada of Kleine overdrijving. Het is een pleidooi voor het onontbeerlijke van 
kunst in onze moderne wereld.

Omtrent muziek schrijft hij onder andere: “De muziek herinnert er ons aan wat liefde is. Indien iemand verge-
ten is wat liefde is, moet hij naar muziek luisteren.”

In het boek verbindt hij continu het persoonlijke met het algemene. Zoals bijvoorbeeld verhalen uit zijn ge-
boortestad Lemberg met beschouwingen omtrent Rainer Maria Rilke en Emil Cioran.

Dit balanceren op de grens tussen kunst en het alledaagse leven wordt ook duidelijk wanneer hij schrijft over 
het beschouwen van een schilderij: “Mij beviel deze kleine eeuwigheid, ik was er graag deel van geweest, van 
de waardigheid van ideale wezens.

Meer zelfs: ik liet me erin verzinken. Misschien kon ik zo toch tot op een bepaalde hoogte iets van de verzoe-
king van de Heilige Cecilia ervaren. Maar dat duurde nooit lang, neen, het kon niet al te lang duren. Al snel 
keerde ik terug naar mijn levende en hongerige medebroeders en we deelden het avondeten.”

Mag Musica Divina 2021 vele kleine eeuwigheden in zich dragen.

Musica Divina zorgt bij elke editie voor een uniek samenspel tussen erfgoed en muziek. Op het programma 
staan o.a. Vox Luminis in de abdij van Tongerlo, Currende in Mol, Graindelavoix in Turnhout,Cappella Mariana 
in de abdij van Averbode, Raquel Andueza in Heist-op-den-Berg en BL!NDMAN in Hoogstraten.

Musica Divina is een totaalbeleving. Naast topconcerten met hemelse muziek staat een lezing over de Norber-
tijnerorde en de boekvoorstelling van Het Kempens Psalmenboek op het programma.

Het volledige programma vindt u op: www.musica-divina.be.
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Musica Divina presenteert Het Kempens Psalmenboek van 
Poesia Divina in Geel, het hart van de Kempen
17.06.2021 - 09.09u

Door: Mark Jaspers

1. 

2. 

3. 

4. 

Musica Divina is het najaarsfestival van Festival van Vlaanderen Kempen. Anno 2021 vindt het plaats in abdij-
en, kerken en begijnhoven van Geel, Herentals, Turnhout, Hoogstraten, Heist-op-den-Berg, Lier, Postel, Aver-
bode en Tongerlo. Het festival is een uitgesproken Kempens verhaal. Een verhaal vol hemelse muziek.

Van 2017 tot 2020 werd aan Musica Divina een nieuw luik gekoppeld: Poesia Divina. Elke festivaleditie werd 
aan negen dichters gevraagd een psalm te dichten uitgaande van het festivalmotto.

Het was geen eenvoudige opdracht. Wat is een psalm, een gezongen gebed, anno het begin van de 21ste 
eeuw?

Festival van Vlaanderen Kempen organiseerde Poesia Divina samen met het Poëziecentrum, in 2018 ook sa-
men met CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg, in 2019 met CC ‘t Schalilken in Herentals en in 2020 met CC ‘t 
Getouw in Mol.

De allereerste editie vond plaats in de abdij van Tongerlo. De dichters kregen quasi geen beperkingen opge-
legd. De opdracht was een psalm te dichten die gelinkt was aan het festivalthema. Het resultaat van deze fas-
cinerende zoektocht is een heus “Kempens Psalmenboek”.

Het Kempens Psalmenboek wordt gepresenteerd op 16 september in CC De Werft in Geel. Speciaal voor de 
presentatie van dit boek componeerde Sara Salvérius een preludium en postludium voor solo accordeon bij 
de Psalm van Sylvie die Sylvie Marie schreef voor de eerste editie van Poesia Divina.

De gezongen gebeden kwamen van de dichters: Geert Van Istendael, Runa Svetlikova, Peter Theunynck, 
Amina Belorf, Reine de Pelseneer, Lucienne Stassaert, Luuk Gruwez, Bert van Raemdonck, Mahlu Mertens, 
Delphine Lecompte, Bart Stouten, Paul Demets, Charles Ducal, Gaea Schoeters, Maarten Inghels, Moya De 
Feyter, Els Moors, Lisette Ma Neza, Ruth Lasters, Paul Bogaert, Michaël Vandebril, Mark Van Tongele, Inge 
Braeckman, Lotte Dodion, Marc Tritsmans, Anna Borodikhina, Carmien Michels, Sofie Verdoodt, Bruno Neu-
ville, David Troch, Lies van Gasse, Jeroen Theunissen, Sylvie Marie, Kurt De Boodt, Jana Arns en Frederik L. 
De Laere.

Alle filmopnames van de psalmen zijn nog steeds te bekijken en te beluisteren via musica-divina.be.



Het boek is vanaf september te koop in de betere boekhandel en Poëzieshop voor € 20.

Dank aan iedereen die Poesia Divina mogelijk maakte. Dank aan de Vlaamse Gemeenschap, aan hoofdspon-
sor IOK, aan Poëziecentrum, aan de diverse stads- en gemeentebesturen, aan de kerkfabrieken, de culturele 
centra, de vrijwilligers en vanzelfsprekend de dichters die de uitdaging niet uit de weg gingen. Dank ook aan 
Emilie Lauwers die instond voor de vormgeving van elke festivaleditie en die ook dit boek visueel laat trillen.

PRAKTISCH

16 september 2021

19u30 Boekvoorstelling Het Kempens Psalmenboek Poesia Divina - CC De Werft - Geel

20u30 Concert Peltomaa Fraanje Perkola - Sint-Amandskerk - Geel

www.musica-divina.be

Musica Divina





























Recensie 
Poesia Divina. Het Kempens Psalmenboek 
Jelle Dierickx (inl.) 

 

PoëzieCentrum, 2021, 112 blz., EUR 20,00 
ISBN: 9789056553296 

Musica Divina  is het najaarsfestival van het Festival van Vlaanderen in 
de Kempen. Van 2017 tot 2020 werd aan Musica Divina i.s.m. het 
PoëzieCentrum een poëzieluik gekoppeld: Poesia Divina. Elke 
festivaleditie werd aan negen (Nederlandstalige) dichters gevraagd een 
psalm te dichten uitgaande van het festivalmotto: Een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde (2017), Schaam je niet mens te zijn (2018), De klank 
van da Vinci (2019) en Zuurstof voor de ziel (2020). Wat is een psalm – 
een gezongen gebed – anno het begin van de 21e eeuw? ‘Poesia Divina. 
Het Kempens Psalmenboek’ bundelt de bijdragen die de 36 dichters 
leverden voor de vier edities. Naar analogie met de Bijbelse psalmen, 
betreft het vooral langere gedichten. Naar inhoud sluiten de gedichten aan 
bij het motto en bij het religieuze aspect van de psalm als gezongen 
gebed. Het religieuze thema vindt zich voornamelijk terug in de zin van 
‘verbondenheid’ van de dichter met de wereld, het leven en de dood en 
het goddelijke, waarbij de mens bij het begin van de 21e eeuw zichzelf en 
het goddelijke in vraag stelt. Zowel naar vorm, als naar inhoud slagen de 
auteurs er in hun eigen stempel te drukken op hun ‘psalm’. Enkele 
auteurs nemen het woord psalm op in hun titel (Zomerpsalm, Jeroen 
Theunissen – Psalm voor de bedeesde zeepzieder, Delphine Lecompte). 
Marc Tritsmans schrijft ‘Geen psalm’, maar spreekt wel God aan: ‘Mijn 
God, vraag mij niet om ter ere van U / een psalm te schrijven waarin ik 
met het hand op het / hart zou beweren mij niet te schamen een mens te 
zijn. ‘ (p.44) Uit Lotte Dodions bijdrage ‘Mens toch’ spreekt een gelijk 
luidend erbarmen met wat wij als mens onze planeet aandoen: een 
aaneensluitende tekst zonder interpunctie die eindigt op ‘te oordelen de 
levenden en de doden gezegend je bedevaart naar de winkelstraten je 
canon van sportuitslagen je kathedraal van een carport amen.’ (p.43) 36 
dichters die, binnen het motto en naar inhoud en vorm de psalm 
indachtig, dit heel divers ingevuld hebben met wat begin 21e eeuw een 
psalm zou kunnen zijn. Het is een staalkaart geworden van hoe de auteurs 
vandaag een psalm invullen. Een lofzang op de Heer is het niet geworden, 
een lofzang op de wereld en de rol van de mens hierin evenmin. Wel een 
bundel stevige poëzie, waarin twijfel en het zoeken naar zingeving 
doorwegen. ‘Maar sta mij toe dat ik, op dit terras, je / hiermee 
confronteer: wie van ons beiden was het eerst? / Was jij het die mij schiep 
of omgekeerd? En wie / van ons bleef voor de nacht het bangst?’ (Luuk 
Gruwez, Psalm voor afvalligen, slotverzen, p. 10). Volgende dichters 
leverden een bijdrage (in volgorde van opname): Bruno Neuville, David 
Troch, F. Lucien De Laere, Jana Arns, Jeroen Theunissen, Kurt De 
Boodt, Lies Van Gasse, Sofie Verdoodt, Sylvie Marie, Anna 
Borodikhina, Carmien Michels, Inge Braeckman, Lotte Dodion, Marc 
Tritsmans, Mark Van Tongele, Michaël Vandebril, Paul Bogaert, Ruth 
Lasters, Bart Stouten, Maarten Inghels, Els Moors, Lisette Ma Neza, Paul 


