
 
 

plaats op het terras onder 
een parasol. Na de espresso 
en een eerste verfrissende 
slok verplaats ik mij van de 
schaduw naar het standbeeld. 
Warempel een indrukwek-
kend mooi beeld van Giovanni 
Pierluigi — dit doet deugd! 
Ook het vervolg van het glas 
water doet deugd. Ik wandel 
terug langs de hoofdstraat 
naar de plaats waar ik het pijl-
tje naar het geboortehuis zag 
staan. Met een paar stappen 
sta ik voor het geboortehuis. 
Een plakkaat vermeldt dat het 
‘museo’ enkel voor de middag 
open is, tot half een. Het is nu 
half twaalf, dus ik waag het er 
op.

Ik loop een eerste kamer bin-
nen. Niemand te zien. Dan 
maar de trap op. In een 
kamer die aangeduid staat 
als administratieve ruimte zie 
ik beweging. Een heel vrien-
delijke man vertelt dat dit huis 
bezocht mag worden en dat 
een ticketje twee euro kost. 
Dat is geen prijs. De gids legt 
uit dat hij vrijwilliger is en mij 

en vooral educatief mooie 
museum. Hoe zou het hier in 
Palestrina gesteld zijn? Zou 
het ook maar een gelijkend 
huis zijn? Zou dat goedge-
maakt worden door het her-
scheppen van de zestiende-
eeuwse sfeer?
 
Zelfs de afdaling doet de wan-
delaar bij zulke temperatu-
ren uitkijken naar een kleine 
espresso met een groot glas 
gekoeld mineraal water. Dat is 
te vinden op het grote plein. 
Er staat een mooi standbeeld. 
Snakkend naar een opkikker-
plus-verfrissing neem ik eerst 

Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(circa 1525-1594), een vernieu-
wer op muzikaal gebied, die 
met toepassing van de con-
trapunt een hoogtepunt in 
de Renaissancemuziek bete-
kende. Er is wel wat informa-
tie te vinden over het stadje 
(meestal in het Italiaans) en 
over Giovanni Pierluigi (soms 
toch ook in het Engels) maar 
ik voelde me onvoorbereid 
toen ik in Palestrina toe-
kwam. Bij het archeologisch 
museum vertelde men me dat 
meer naar het centrum van 
het stadje het geboortehuis 
van de componist te vinden 
is. Onder een brandende zon 
bij temperaturen die vlot rich-
ting 40 graden gaan lijkt berg-
afwaarts gaan me een goede 
keuze (terug naar boven, naar 
de auto, is dan een probleem 
voor straks). Afdalend zie ik 
een wegwijzer staan naar het 
geboortehuis van Giovanni 
Pierluigi. Enkele jaren gele-
den bezocht ik in de buurt van 
Firenze het geboortehuis van 
Leonardo Da Vinci. Daar werd 
heel eerlijk verteld dat dit mis-
schien niet het echte geboor-
tehuis was, maar dat dit huis 
dan toch zeer gelijkend zou 
zijn. Die teleurstelling werd 
toen ruimschoots goedge-
maakt door het enorme, frisse 

Palestrina, sinds de Romeinse 
tijden Praeneste genoemd, is 
een stad op een dertigtal kilo-
meter ten oosten van Rome, 
met iets meer dan 21.000 
inwoners. Een kleine stad dus, 
maar zonder meer een juweel-
tje: typisch midden-Italiaans 
met straatjes waar wij niet 
met de auto zouden komen, 
maar waar een standaard lijk-
wagen blijkbaar zonder blut-
sen te maken naar het hoger 
gelegen kerkje kan rijden 
(achteruit naar boven, welte-
verstaan, want terugdraaien 
op het pleintje voor de kerk 
lukt niet met zo’n gevaarte). 
Nog hoger voorbij het kerkje 
mogen helemaal geen auto’s 
rijden. Ook lawaaierige brom-
mertjes komen hier weinig. In 
alle rust kan je hier van prach-
tige vergezichten genieten. Bij 
de afdaling langs de andere 
kant van het stadje kom je 
terecht bij een archeologisch 
museum, met een heilig-
dom van Fortuna Primigenia, 
met bovenaan het Palazzo 
Colonna Barberini.
 
Tot zo ver was de uitstap de 
moeite al waard. Maar er was 
toch een componist met de 
naam Palestrina? Met behulp 
van Google ontdek ik de avond 
voordien dat het gaat om 
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zal rondleiden doorheen het 
ganse huis, dat zonder twij-
fel het echte geboortehuis is 
van Giovanni Pierluigi. Ik word 
meteen uitgenodigd om iets 
in het gastenboek te schrij-
ven. Dat is een beetje vreemd: 
ik weet nog niet wat me te 
wachten staat en ik moet er 
nu al wat lovends over schrij-
ven. Het vorige blad is vol, dus 
ik mag bovenaan de volgende, 
maagdelijk witte bladzijde 
mijn woorden neerschrijven. Ik 
krijg de nodige tijd voor het 
schrijfwerkje: de gids loopt 
even weg om de lichten over 
het ganse huis aan te steken 
(ik ben blijkbaar de eerste en 
laatste bezoeker vandaag) en 
vooral om de muziek op te 
zetten. Zulk een mooie, serene 
muziek: meerstemmig (uiter-
aard) en vocaal — ontwaar 
ik daar geen koude rilling op 
mijn rug, ondanks de warmte 
in dit aangenaam koele huis?

 
Het huis met drie verdiepingen 
ziet er mooi gerestaureerd en 
goed onderhouden uit (met de 
steun van het ministerie voor 
Cultuur). In 1995 maakt het 
ministerie het huis over aan de 
‘Fondazione Giovanni Pierluigi 
da Palestrina’, een interna-
tionaal erkend onderzoeks-
centrum dat nu de bezoeken 
moet regelen, tentoonstellin-
gen organiseren en de schitte-
rende bibliotheek moet onder-
houden (ik spits mijn oren). 
Jaarlijks komen er 800 tot 900 
bezoekers over de vloer in het 
museum. De gids vertelt dat 
het meestal vrijwilligers zijn 
die het museum openhou-
den. De familie Pierluigi ver-
kocht haar landerijen om een 
rijkelijk groot huis te kopen in 
het centrum van Palestrina. 
Daar wordt in 1525 Giovanni 
Pierluigi geboren. In de litera-
tuur blijkt er nog wat twijfel te 
bestaan over het geboortejaar, 

maar onze gids is er zeker van: 
op basis van literatuuronder-
zoek is het geen circa 1525, 
maar precies 1525. Spijtig 
genoeg is bij een brand in de 
kerk van Palestrina het doop-
register verloren gegaan. De 
precieze geboortedatum zul-
len we waarschijnlijk nooit 
weten. Sommigen houden het 
op 27 december 1525 omdat 
dit de katholieke gedenkdag 
van Johannes (in het Italiaans 
Giovanni) is, maar dat is uiter-
aard slechts giswerk.
 
Het huis toont heel mooi de 
originele indeling. Sommige 
ruimten zijn ingericht voor 
concerten en kleine confe-
renties. De tentoonstellings-
kasten tonen onder andere 
originele edities van de zoge-
naamde Palestrina motetten 
(16e eeuw), en kopieën van 
muziekinstrumenten. Langs 
de muren in het huis vinden 
we fresco’s en schilderijen, 
waaronder een kopie van een 
portret van Giovanni Pierluigi 
(het origineel bevindt zich 
in de VS). Er is een kamer 
met microfilms waarop alle 
manuscripten van Giovanni 
Pierluigi staan. Digitaliseren 
is tot nu toe niet mogelijk 
wegens gebrek aan budget. 
In twee aanpalende kamers is 
audiovisueel materiaal te vin-
den (cd’s, videobanden, vaak 
geschonken door leden van 
de Fondazione en sympathi-
santen), in totaal 450 items. 
Momenteel verwerkt men een 
groot legaat dat afkomstig is 
van Lino Bianchi, de vroegere 
artistieke directeur van de 
Fondazione en auteur van heel 
wat literatuur over Giovanni 
Pierluigi.
 
Een verdieping hoger bevin-
den zich de administratieve 
ruimten van de Fondazione en 
de bibliotheek. In deze biblio-
theek, met een oppervlakte 
van slechts 100 vierkante 
meter worden duizenden 
volumes bewaard: partituren 
en manuscripten (sommige 
uit de eerste eeuw), biogra-
fieën, bibliografische werken 
en muziekkritieken. Het is 

een prachtige bibliotheek die 
goed onderhouden wordt, met 
de medewerking van enthou-
siaste vrijwilligers. Onze gids, 
Marco Gambini, vertelt dat 
de Biblioteca Pierluigi in de 
National Librarian Service 
(SBN, Servizio Bibliotecario 
Nazionale) opgenomen is. 
De catalogus is online en is 
bereikbaar via http://opac-
biblioroma.cineca.it/ (op 
die pagina ‘Biblioteca della 
Fondazione Giovanni Pierluigi 
Da Palestrina’ klikken). De 
catalogus bevat zo’n 6000 
records (er moeten nog 3000 
items beschreven worden). Er 
wordt een heel open politiek 
gevolgd: bezoekers mogen 
alle werken consulteren en 
zelfs uitlenen. Momenteel zijn 
er zo’n vijftig onderzoekers 
die regelmatig gebruik maken 
van de bibliotheek. Dat aantal 
stijgt gestaag, zeker sinds het 
online komen van de catalo-
gus. Deze bibliotheek leent 
zich tot onderzoekswerk in 
een huis waar je de vroege 
renaissance met heel weinig 
moeite aanvoelt.
 
Onderaan het huis bevindt 
zich een ruimte met informa-
tieve borden in het Italiaans 
en Engels. Lezen is niet nodig 
met zulk een onderlegde en 
spraakzame gids als Marco. 
Ik verneem dat Giovanni al 
van jongs af aan in de muziek 
gedompeld wordt. Als kind 
maakt hij deel uit van het kin-
derkoor van de Santa Maria 
Maggiore in Rome. Al heel 
jeugdig componeert hij stuk-
ken die opgevoerd worden 
in de Sant’Agapito kathe-
draal van zijn geboortestad 
en in de Vaticaanse Sixtijnse 
Kapel. In 1544 is hij orga-
nist en zangmeester in de 
Palestrijnse kathedraal. Zeven 
jaar later wordt hij kapel-
meester van de Vaticaanse 
Sint-Pieter basiliek. De prins 
van de polyfone muziek ver-
toeft in de hoogste middens 
en onderhoudt goede relaties 
met paus Marcellus II, waar-
voor hij de beroemde Missa 
Papae Marcelli schrijft. Er 
wordt gezegd dat de kwaliteit 
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van deze muziek het verbod 
zou hebben voorkomen dat er 
nog langer polyfone muziek 
wordt uitgevoerd tijdens reli-
gieuze diensten gedurende 
de contrareformatie. Onder 
Paus Paulus IV moet hij de 
Sixtijnse Kapel verlaten omdat 
hij een getrouwd man is. Hij 
blijft uiteraard componeren, 
ook voor Kardinaal Ippolito II 
d’Este. En werd (en wordt) zijn 
muziek ten gehore gebracht 
in de prachtige tuinen van 
de nabije Villa d’Este in Tivoli. 
Zijn eerste vrouw overlijdt en 
hij bereidt een religieus leven 
voor, wellicht met de bedoe-
ling zijn leven verder te kun-
nen wijden aan de muziek. Dan 
echter hertrouwt hij. Met een 
welgestelde weduwe. Dat laat 
hem toe, niet gehinderd door 
financiële beslommeringen, 
zich tot aan zijn dood in 1594 
te wijden aan zijn wereldlijke 
roeping, de polyfone muziek.

Bij het einde van de rondlei-
ding vertelt Marco dat ik vra-
gen via e-mail mag stellen: 
fond.palestrina@tiscali.it. Het 
voordeel is, vertelt Marco, dat 
hij beter Engels schrijft dan 

spreekt. Enkele dagen na mijn 
terugkeer in België stel ik via 
e-mail wat bijkomende vragen 
over de bibliotheek zodat ik 
dit artikeltje beter kan stoffe-
ren. In het Engels antwoorden 

gaat inderdaad vlot voor 
Marco. En via e-mail kom ik te 
weten dat Marco secretaris is 
van de Fondazione.

Patrick Vanouplines
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