
Boccaccio’s Decamerone 

aan de Dijle 

 

Programma 

Vrijdag 20 september en 

Zaterdag 21 september 2019 



Voorwoord 

De Italiaanse schrijver Giovanni Boccaccio schreef zijn literaire meesterwerk 
Decamerone in Firenze. De lichtvoetige en speelse wereld die hij in zijn ver-
halen creëerde stond in schril contrast met zijn leefomgeving. Firenze werd 
in de 14e eeuw zwaar geteisterd door de gruwel van de pest, die dood en 
verderf zaaide. Het leek alsof Boccaccio hieraan wilde ontsnappen door toe-
vlucht te nemen tot literair hedonisme, hierin aangewakkerd door de geniale 
voorvader van het humanisme Francesco Petrarca. 

Tijdens het evenement ‘Decamerone aan de Dijle’ is Boccaccio te gast in een 
stad waar het nooit beter leven was dan nu. Woordkunstenaars uit Meche-
len en omstreken eren deze literaire grootmeester met vertellingen langs 
onze poëtisch meanderende Dijle. Muzikanten, waaronder enkele met inter-
nationale allure, evoceren de sfeer van de tijd met oude muziek.   

De geest van humanisme waart meer dan ooit door onze stad.  

Een stad die haar verleden koestert en de toekomst omarmt. In ons Museum 
Hof van Busleyden inspireert de wonderbaarlijke kunst uit de renaissancepe-
riode ons om te reflecteren over de toekomst. En ook in ons nieuwe literaire 
wellnesscentrum Het Predikheren bieden we plaats aan dialoog en debat. In 
ons Stedelijk Conservatorium kan je dan weer terecht om je te bekwamen in 
de historische uitvoeringspraktijk van oude muziek uit de renaissance.  

Dit evenement maakt een statement in deze verkrampte tijden en nodigt de 
Mechelaar uit voor een verkwikkend bad in het teken van erotiek, humor en 
spot.  

De renaissance actualiseert zich in Mechelen. Een huis met vele kamers, een 
plek waar vele cultuuruitingen gedijen. ‘Decamerone aan de Dijle’ is een ui-
ting ervan. Een literair en muzikaal evenement gedragen door een waardevol 
netwerk vrijwilligers en buurtbewoners.  

Onze stad verleent graag steun aan dit initiatief. 

Veel plezier met ‘Decamerone aan de Dijle’! 

Hartelijk, 

Björn Siffer, schepen van Cultuur, Toerisme en 
Deeltijds Kunstonderwijs.    
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Giovanni Boccaccio (1313-1375) 

 

Giovanni Boccaccio groeide op in Fi-
renze, maar verhuisde rond zijn 14de 
met zijn vader naar Napels. Daar 
plaatste zijn vader hem in een ban-
kiershuis om hem op te leiden in het 
zakendoen. Hij kreeg daarna nog een 
zesjarige opleiding in canoniek recht.  
Maar geheel tegen de zin in van zijn 
vader koos hij voor de literatuur. 

Sinds 1341 verbleef hij in Firenze, dat 
toen al een ontregelde koopmans-
stad was na een eerste pestepide-
mie. De daaropvolgende jaren waren 
onrustig en chaotisch in Italië. De 
pestepidemie van 1348 in Firenze 
maakte de crisis compleet. Hij ver-
loor zijn stiefmoeder, en ook zijn vader stierf kort na de epidemie, mogelijk 
aan de naweeën van de ziekte.  

De Decamerone, wat als zijn meesterwerk wordt beschouwd, schreef hij 
tussen 1349 en 1353.    

Na de voltooiing van de Decamerone sloeg Boccaccio andere wegen in. Hij 
raakte nauw bevriend met Petrarca, die door zijn grote kennis van de klas-
sieke literatuur en zijn faam als geleerde de geschiedenis in ging als de 
grondlegger van de humanistische beweging, die een eeuw later de Itali-
aanse Renaissance voortbracht. Boccaccio werd zwaar beïnvloed door Pe-
trarca en ging zich toeleggen op de klassieke letterkunde, schreef enkel nog 
in het Latijn en zijn werk werd religieuzer van inslag. De lichtvoetige en 
speelse wereld van de Decamerone was ver weg… 
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De Decamerone  

 

In 1348 brak in Firenze - 
de mooiste van alle Itali-
aanse steden - de pest 
uit, die dood en verderf 
zaaide. In die droevige 
tijd, toen de stad van bij-
na al haar inwoners was 
beroofd, ontmoetten in 
de Santa Maria Novella-
kerk zeven jonge vrou-
wen elkaar op een dins-
dagochtend.   Zij beraam-

den het plan om de stad te verlaten en ten volle van het leven te gaan genie-
ten op een landgoed buiten Firenze.  Drie jonge mannen, op zoek naar hun 
geliefden onder het vrouwelijke gezelschap, sloten zich bij hun plan aan.  Ze 
lieten er geen gras over groeien en verlieten de volgende dag samen de stad.   

Op het landgoed  te midden met weiden en prachtige tuinen stelde Pam-
pinea, één van de vrouwen, voor een leider aan te stellen, aan wie het gezel-
schap respect en gehoorzaamheid was verschuldigd en wiens taak het was 
het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Om ieder de lusten en de lasten 
van het leiderschap te laten ervaren en om geen afgunst te creëren, werd ie-
der om beurt hiermee voor één dag belast.  Zo spraken ze af om op het heet-
ste van de dag een verhaal te vertellen.  De vertellers zouden tien dagen lang  
dagelijks elk een verhaal brengen, meestal rond een bepaald thema of op-
dracht.   

Deze honderd verhalen vormen de Decamerone, het literaire meesterwerk 
van Giovanni Boccaccio.  We selecteerden er vijf ondeugende vertellingen uit. 
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De vertaler  - Frans Denissen 

Hij vertaalde in 1982 de Decame-
rone van Giovanni Boccaccio een 
eerste maal voor uitgeverij Man-
teau. Hij zette zich een tweede maal 
aan deze titanentaak in 2003 voor 
Athenaeum – Polak & Van Gennep. 
‘Het was een huzarenstuk omdat 
het enerzijds leesbaar moest zijn 
voor de moderne Nederlandstalige 
lezer, maar anderzijds een ietwat 
“Middelnederlands” (of “Middel-
italiaans”) karakter’ moest hebben. 
Frans Denissen is een vermaard  en 
gelauwerd literair vertaler van Itali-
aanse en Frans-Belgische literatuur.   
Voor zijn eigen literair en vertaal-
werk werd hij diverse malen be-
kroond.  Zo kreeg hij  in 1999 op de 

boekenbeurs van Turijn onder meer de Premio Biblioteca Europea voor zijn 
vertalingen van Italiaanse literatuur, en in 2001 werd hij bekroond met de 
Prix de la Traduction Littéraire de la Communauté française de Belgique 
voor zijn gezamenlijke Baillon-vertalingen. In 2012 ontving hij voor zijn lite-
raire vertalingen uit het Italiaans de Martinus Nijhoff-prijs van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Hij doceerde Italiaans en vertaalkunde aan de Lessi-
us Hogeschool (Thomas More) in Antwerpen en aan het Centre Européen 
de Traduction littéraire in Brussel.  
Frans Denissen woont in Mechelen en verleende zijn goedkeuring aan het 
project ‘De Decamerone aan de Dijle’.   
Meer informatie op http://schrijversgewijs.be/  
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De vertellers en de verhalen 

Op de boot, een omstandige inleiding  

door Ludo Keppens 

Humor is sinds 12 januari 1960 zijn grote 

liefde. Volgde later de opleiding lachcoach 

bij de Belgische Lachacademie. Houdt van 

groenten en volgde improvisatietheater bij 

Inspinazie. Vertellen in het Engels is bij hem 

een ramp. Volgde een opleiding story-

telling. Luistert naar radio Klara en 

blijft verwonderd over mensen. Volgt de opleiding Cabaret en Comedy in 

het conservatorium. Volgt ook pianoles. Is voorlopig niet verder op zoek 

naar opleidingen. Wil er eerder iets mee doen. Vertelt al af en toe voor 

kinderen in de bibliotheek. En overleeft het. 

De tuinman en de nonnen 

Masetto uit Lamporecchio doet alsof hij doofstom is en biedt zich aan als 

tuinman in een klooster … 

verteld door  Claudia Van Gyseghem 

Volgens haar moeder liep ze pas op 18 maan-

den, maar brabbelen en zingen deed ze reeds 

vanuit haar wieg. Van kindsbeen af is ze gepas-

sioneerd door woord en spel. Als kleine uk 

volgde ze dictie en voordracht aan het conser-

vatorium en stond ze op de planken bij het kin-

dertoneel, om zo door te groeien naar de 

jeugd- en volwassenenafdeling. Acteren, zin-

gen, schrijven, dansen...  meer moet dat niet 

zijn! Door dezelfde microbe gebeten, kom je vaak gelijkgestemden tegen… 

een heerlijke ervaring!  
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Het verhaal van koning Agilulf 

Een paardenknecht bedrijft de liefde met de vrouw van koning Agilulf.  

Deze laatste komt er achter… 

Op vrijdagavond verteld door  

Annik Vleminckx  

Ze vertelt reeds een dozijn jaren verhalen in 
haar stad en gidst haar luisteraars door Meche-
len, wat ze haar speeltoneel noemt. 
Ze is door taal gebeten én dankt dit aan haar 
leerkracht Nederlands Thérèse De Jaeger, echt-
genote van Jan Wauters. Ze heeft een brede in-
teresse voor taal, sport, geschiedenis en kunst. 
Ze heeft drie zonen en een man én ook de hond blijkt een mannetje.  Ze 
moet dus haar vrouwtje wel staan! 

Op zaterdagavond door 

Lien Wauters – Van der Taelen 

Ze groeide op tussen boeken, zetletters en 

drukpersen in boekhandel en drukkerij De 

Kern in Aalst waar ze als kind ooit Louis Paul 

Boon ontmoette. Het was de ideale biotoop 

waar de liefde voor de literatuur ontwaak-

te.  Na haar studies vertaling en literaire ver-

taling Frans en Italiaans aan de Erasmus Ho-

geschool en het Centre européen de traduction littéraire – waar ze onder-

meer les kreeg van Frans Denissen (Decamerone) – baatte ze de boekhandel 

verder uit tot eind de jaren 90.  Haar vrije tijd vult ze met (klassieke) muziek, 

musea, lange duurlopen en, jawel, … letteren. Vandaag geeft ze in haar hui-

dige professionele omgeving wekelijks exposés voor groepen of een groot 

publiek. 
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Andreuccio de paardenkoopman (deel 1 en 2) 

Andreuccio uit Perugia gaat naar Napels om paarden te kopen. Hij komt tot 

driemaal toe in een hachelijke situatie terecht… 

Verteld op vrijdag door 

Frans De Wachter ... 

Houdt van geschiedenis, kunst en cultuur. Zijn 

liefde voor taal, letteren en verhalen kon hij 

destijds vorm geven als acteur bij het amateur-

gezelschap P10. Maar elke Mechelaar kent 

hem vooral omdat hij reeds 30 jaar stadsgids 

is.  De veelzijdigheid en brede interesses die hij tentoonspreidt in zijn job en 

hobby’s werden zijn handelsmerk.  Samen met zijn enthousiasme en hunker 

naar nieuwe uitdagingen kon een match met dit evenement niet uitblijven. 

...en Ivo Vereecken 

Hij heeft een lange loopbaan als acteur opge-

bouwd. Is ‘PDG’ van Theaternivo in Willebroek. 

Hij bracht meer dan 2000 maal De Tijger van  

Dario Fo. 

Op zaterdag door  

Ivo Vereecken en 

Sharon Busschots  

Aan de academie van Lier volgde ze voordracht en 
thans toneel. Daar is ze ook voor de cursisten re-
gie een dankbare actrice. Sinds haar 15de levens-
jaar staat ze op de planken. Toneel, verhalen en 
poëzie geven haar dan ook energie en verruimen 

haar kijk op het leven.  Na haar studies in o.a. innovatie-onderzoek aan de uni-
versiteit van Gent ging ze aan de slag als project manager en wil ze bedrijven 
efficiënter en innovatiever laten werken. 
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Rendez-vous in het badhuis 

Ricciardo Minutolo is verliefd op de vrouw van Filippello Sighinolfi. 

Op vrijdag verteld door  

Dirk Van Ranst 

Hij is gepassioneerd door toneel en 

vertellen. Hij volgde een opleiding 

toneel aan het conservatorium van 

Mechelen en is al acht jaar actief 

bij Theater De Peoene. 

 

Op zaterdag verteld 

door  

Patricia Gobien 

Ze is een geboren en ge-

togen Maneblusser en is 

al 28 jaar actief in het Ga-

ragetheater te Duffel en 

dit zowel voor- als achter 

de schermen. Op een po-

dium staan is voor haar 

altijd een avontuur. Verhalen vertellen voor een kleine groep in de unieke 

setting van een tuin, is nieuw voor haar en ze is dan ook heel nieuwsgierig 

hoe het publiek de gekozen verhalen van de Decamerone zal onthalen. Ze 

woont sinds 1997 in de wijk en is al 24 jaar heel gelukkig getrouwd met me-

deverteller Peter Meuris. 
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 Gastverhaal 

Dit jaar brengt ‘Decamerone aan de Dijle’ een gastverhaal uit The Canterbu-

ry Tales van Geoffrey Chaucer, vertaald door Ernst van Altena. 

The Canterbury Tales 

Twintig jaar nadat Giovanni Boccaccio de 

Decamerone schreef reisde de Londenaar 

Geoffrey Chaucer naar Italië. Hij verbleef in 

Genua en Firenze. Zonder twijfel zal hij ken-

nisgemaakt hebben met de literaire werken 

van Petrarca en Boccaccio die toen nog leef-

den in de buurt van Firenze.  Chaucer be-

kleedde officiële ambten maar schreef daar-

naast poëzie. In The Canterbury Tales wor-

den – op poëtische wijze - verhalen van der-

tig pelgrims verteld.  Ze doden de tijd op hun pelgrimstocht naar Canterbu-

ry met vertellingen over dagelijkse dingen.  
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Het verhaal van de vrouw van Bath 

Een ridder moet op zoek naar ‘wat vrouwen ’t meest begeren’… 

Verteld op vrijdag door Sharon Busschots (foto en biografie, zie hoger) 

Op zaterdag door Peter Meuris 

Hij is sinds zijn jeugd bezig met taal en volgde dictie en voordracht aan de 

academie van Lier. Hij speelt toneel  bij  het Garageteater in Duffel.  Sinds 

2009 is hij stadsgids in Mechelen waar hij ondertussen bijna 20 jaar woont.  

Onlangs startte hij samen met Patricia een nieuw initiatief: 

"Buitengewoonmechelen".  Met de Mechelse "gidsfiets", gidst hij mensen 

door de Mechelse binnenstad, en met de Buitengewone zonsondergang 

maken Peter en Patricia van de bestijging van de Sint-Romboutstoren een 

unieke ervaring. 

Geoffrey Chaucer 
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Oude muziek  

Tichelrij 15 op vrijdag en zaterdagavond 

Ingeleid door Karin Careme 

Karin volgde drie jaar conservatorium voor to-
neel in Mechelen en speelt al 15 jaar bij ‘Het 
Mechels Volkstoneel’. Zij wisselt daar tussen 
actrice en regie-assistente. De ‘Decamerone 
aan de Dijle’ ligt haar nauw aan het hart. Zij 
zorgt mee voor de praktische realisatie. 

 

Tenor Tristan Droillard, en begeleider Thomas De Mey op renaissanceluit  

vergasten u op enkele ‘frottola’s’ 

Tristan Droillard is afkomstig uit Nantes. Na zijn theaterstudies aan het Con-

servatorium van Parijs komt hij in de musicalafdeling van 

het Koninklijk Conservatorium Brussel terecht, waar hij 

met Leah Thys en Els Olaerts werkt. In 2008 ontdekt hij, 

dankzij de gambiste Anne Bernard, de barokmuziek. Sa-

men maken ze de voorstelling Loin du Paradis voor de 

eerste editie van de Museum Night Fever in Brussel. Als 

gevolg van deze ervaring, neemt hij deel aan de opera 

stage van Muziektheater Transparant. Hier zingt en 

speelt hij de rol van Thespis in Platée van Jean-Philippe 

Rameau, geregisseerd door Ruud Gielens en gedirigeerd door Thomas Baeté 

en Jan Van Outryve. Vervolgens wijdt hij zich aan de oude muziek in het alge-

meen door mee te doen aan verschillende stages (met o.a. Claire Lefilliâtre 

en Marco Beasley). Zijn ervaring als toneelacteur geeft hem de kans om deel 

te nemen aan verschillende muziektheatervoorstellingen, zoals Music for a 

code van de beeldende kunstenares Pascale Barret, Bruxelles à l’heure alle-

mande, een voorstelling besteld door de Stad Brussel, of ook Les chaussettes 

de l’Archiduchesse, bedacht door Thomas Baeté.  
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Thomas De Mey is gitarist van opleiding en studeerde 

daarnaast ook piano, harmonie, muziekgeschiedenis 

en musicologie aan de ULB. Hij werkte als onderzoe-

ker en gids voor het Muziekinstrumentenmuseum 

van Brussel en doceert momenteel muziekgeschiede-

nis aan de academie van Oudergem. Via de gitaar 

raakte hij gepassioneerd door oude muziek en ont-

dekte hij de rijkdom van de renaissance en barokmu-

ziek, die hij nu herontdekt op oude instrumenten. 

Momenteel speelt hij renaissanceluit en barokgitaar 

in verschillende formaties en gitaar en cavaquinho* bij het ensemble Choro 

Original. (*De cavaquinho is een snaarinstrument met 4 snaren dat  zijn oorsprong 

vindt in Portugal.) 

Deze muzikanten brengen volgende frottola’s 

Non e tempo d’asspetare - Marchetto Cara 

Vale Diva - Bartolomeo Tromboncino 

Di tempo e tempo mi si fa men dura - Giovanni Lulino 

Zephyro Spira - anoniem 

Ala Guerra - B. Tromboncino 

Tante volte si si si - M. Cara 

Een frottola is een Italiaanse vocale muziekvorm die vooral populair was in de late 
15e en vroege 16e eeuw. Hij werd ook met begeleiding van instrumenten uitge-
voerd. Het was aristocratische muziek die bijzonder populair was aan de Noord-
Italiaanse vorstenhoven.  

Dobbelhuizen 29 

Op vrijdag oude muziek op traverso onder leiding van Sien Huybrechts 

Al vroeg interesseerde Sien Huybrechts zich voor de traverso. Zij volgde 

haar muzikale studies aan het Lemmensinstituut en nadien aan het Konink-

lijk Conservatorium Brussel in de klas van Barthold Kuijken en Frank Theuns, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Snaarinstrument
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vocale_muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorm_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/15e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw


waar zij in juni 2008 afstudeerde met grote on-

derscheiding. Sien maakt regelmatig deel uit van 

verschillende ensembles zoals La Petite Bande, Le 

Concert Lorrain, Mannheimer Hofkapelle, B’rock, 

Il Gardellino, Il Fondamento… Met deze ensem-

bles maakte zij opnames voor de labels Accent, 

Ricercar, Challenge Classics…  

 

U hoort deze muzikanten op traverso met de volgende stukken: 

Katherine Rooman, Johanna Van Daele, Vibeke Nielsen, Lien Keppens,  
Luc Verhoeven en Peter Otto  

 Andantino en Rondeau uit duo voor twee traverso’s - Giuseppe  
 Maria Cambini 

 Adagio en Allegro uit duo voor twee traverso’s - Georg Philipp  
 Telemann 

 Largo en Allegro uit Concerto voor 5 traverso’s - Joseph Bodin de 
 Boismortier 

 

Op zaterdag de groep nyckelharpa’s  

onder leiding van Didier François 

Didier François is een Mechelse violist, nyckel-

harpist en beeldhouwer. Van 1992 tot 1999 stu-

deerde François viool bij Myriam Quersin aan 

het Conservatorium van Brussel en compositie 

bij Daan Manneke aan het Conservatorium van 

Amsterdam. Hij nam ook deel aan verschillende 

jazzworkshops met Philip Catherine, Hein Van De 

Geyn en Maarten Weiler. Aan het conservatori-

um van Mechelen geeft hij sinds vorig jaar les in 
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nyckelharpa ( viola d’amore a chiavi ), waarbij de snaren via toetsen worden 

ingedrukt.  

U hoort deze muzikanten op nyckelharpa de volgende muziekstukjes  
brengen 

Nina De Coster, Sigrid Castelein, Amy Merrill en Didier François  

 Danza de Hércules - T. Susato 

 Les grands douleurs - Tielman Susato 

 La Murisque - T. Susat 

 

Dobbelhuizen 35 

Op vrijdag oude muziek op luit onder leiding van Sophie Vanden Eynde 

 

Zij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen. Haar sterke interesse in de mu-

ziek van de renaissance en de barok deed haar beslissen om definitief over te 

schakelen op de luit en de theorbe. In 2002 behaalde Sofie haar Meesterdi-

ploma aan het conservatorium van Gent, waar ze studeerde bij Philippe 

Malfeyt. Ze zette haar studies verder aan het befaamde instituut voor Oude 

Muziek “Schola Cantorum Basiliensis” in Zwitserland. Hopkinson Smith was 

daar haar leraar. 

Sofie verwierf een internationale reputatie als spe-

cialiste voor historische tokkelinstrumenten. Ze 

treedt op met de Neue Hofkapelle Graz, het Hathor 

Consort, a Nocte Temporis, Vox Luminis, la Grande 

Chapelle, in duo met Lieselot De Wilde, Romina 

Lischka, Emma Kirkby, en Lore Binon, …  

In 2012 richtte Sofie IMAGO MUNDI VZW op, een 

ontmoetingsplaats voor oude en nieuwe muziek, 

voor westerse en oosterse muziek, voor verschil-

lende artistieke disciplines. 
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Deze muzikanten spelen op de renaissanceluit voor u volgende composities 

Boot 1 

Petra Zimmermann, Guido Cauwenberg, Pieter Vandeveire  

 Marion la douce - Johannes Ockeghem 

 Lamento di Tristano - anoniem uit de 14de eeuw 

 Flos ut rosa floruit - Hildegard von Bingen 

 Triste plaisir - Gilles Binchois 

 La bionda treçça - Francesco Landini 

Boot 2 
David Marquenie, Geert De Deken, Sofie Vanden Eynde  

 La bionda treçça - Francesco Landini 
 Triste Plaisir - Gilles Binchois 
 Soto l’uerde - Codex Rossi  
 Flos ut rosa floruit - Hildegard von Bingen 

 

Op zaterdag oude muziek,  

 zang onder leiding van Martine Renson  

voor boot 1 

 Deze muzikanten zingen en begeleiden 
 volgende aria’s: 

 Lien Schallenberg, Els Vanderschommen en 
 Werner Van Hoof - zang 
 Piet Van Steenbergen - luit 
 Frank Van Hoogenbemt en 
 Griet Van Riet - blokfluit 

 Stella splendes - Libre vermell 
 Come again - John Dowland 
 Damigella tutta bella - Claudio Monteverdi 
 Non è tempo d’aspettare -  Marchetto Cara 
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 en blokfluit onder leiding van  Paul Van Loey voor boot 2 

Paul Van Loey is een virtuoos van de blok-

fluit. Historische uitvoeringspraktijk van 

renaissance- en barokmuziek liggen hem 

nauw aan het hart. Als lid van het blokfluit-

kwartet Vier op ’n Rij, in het buitenland 

bekend als Flanders Recorder Quartet, 

speelde hij ook hedendaagse muziek. Heel 

wat componisten hebben werken geschre-

ven voor dit kwartet dat de wereld rondtoerde met concerten en work-

shops in Europa, de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. 

Hun cd’s zijn alom geprezen en verschenen op verscheidene labels, onder 

andere Opus 111 

Deze muzikanten spelen op blokfluit de volgende composities 

 Griet Van Riet, Christel Peulders,  
 Christel Moortgat, Wiske Dumon  en 
 Frank Van Hoogenbemt 

 Padouana en Courente - Johann Hermann Schein 

 Canzone “La spiritata” - Giovanni Gabrieli 

 

Meer informatie over het Stedelijk Mechels Conservatorium en hun oplei-
dingen oude muziek op https://conservatorium.mechelen.be/ 
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De locaties in de Dobbelhuizen en op de Tichelrij 

De naam Dobbelhuizen is meer dan waarschijnlijk ontstaan na het kanalise-

ren van de Dijle in de 13de en de 14de eeuw.  De Dijle had daarvoor een bre-

dere loop. Na de kanalisering bebouwde men de drooggelegde oevers.   

Zo ontstond een dubbele rij huizen, genaamd ‘Dobbelhuizen’. 

Tichelrij 15 

Was ooit een schrijnwerkerij uitgebaat door de nonkel van de Mechelse 

schilder Rik Wouters. Hijzelf heeft daar als kind enkele weken doorgebracht.  

Pand dat thans bewoond wordt door Karin Careme. 

Dobbelhuizen 19 

Moderne nieuwbouw onder andere bewoond sinds 2011 door Chris Van 

Praet. Zij werkt graag mee aan dit event.  

Dobbelhuizen 29 

Sinds 2005 grondig verbouwd en vervolgens bewoond door Marleen en  

Willy Van Roy – Piessens. 

 

Dobbelhuizen 33-35 

Recent werd de tuin van deze twee panden samengevoegd tot een  

harmonieus en prachtig geheel. 

De eigenaars van het pand ‘de Kalkton’ en nummer 35, Erik Coremans en 

Patrick Stevens, verlenen hun medewerking aan Decamerone aan de Dijle. 

 

De medewerkers van de catering en de kadering 

Patrick Stevens 

Erik Coremans 

Petter Michelsen 

Patricia Claes  

Luna Sanchez Lopez 

Chris Van Praet 

Greet Poulmans 

Eric De Maeyer 

Anne Vanhoomissen 

Michel Clerebout 
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Marlies Freys 

Sarah Van Beersel 

Eddy Provinciael 

Gunther Roels 

Koen Pauwels 

Vibeke Nielsen 

Marina Duscheck 

Evelyn Rutten 

Lien Van der Vliet 

Loes Preuveneers 

Herman Niels 

Liesbeth Moene 

 

An Wouters, fotografe 

Sophie Van Der Ghinste 

Marina Stockx 

Marleen Piessens 

Willy Van Roy 

Michel Clerebout 

Nisha Van Steelandt 

Kim Waegemans 

Louis Troch 

Eddy Provinciael 

Anita Maryns 

Johan Van Steelandt 

 

 

Buurt Rondom ’t Veer 

De buurt Rondom ’t Veer ijvert reeds zeven jaar voor een verbetering van de 
woonkwaliteit van de straten rondom ’t Veer.  De buurt gaat van het Jef De-
nijnplein tot aan het ’t Veer, en alle tussenliggende straten, inclusief Arme 
Clarenstraat en Thaborstraat. 
Meer informatie over de buurtwerking en de projecten van onze buurt: 
https://www.rondomtveer.be  
 

Vzw Decamerone aan de Dijle 

Op 22 januari 2019 werd de VZW Decamerone aan de Dijle opgericht. Jaar-
lijks een kleinschalig cultureel festival brengen in onze buurt rond oude lite-
ratuur en muziek is de doelstelling.  
Alle informatie op www.decamerone.be  
Was je tevreden van dit event?  

Vertel het verder en maak promotie voor onze volgende edities ! 
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Partners voor het event 

 

Rederij Malinska 

www.bootjesinmechelen.be 

 

Vzw Tolerant 

www.tolerant-vzw.be 

 

Circolito 

Jongleur Raff 

www.circolito.be 

 

Creative Solutions 

Sven Bruggeman 

www.creative-solutions.be 

 

Met steun van de Stad Mechelen 

 
“De stuurgroep Cultuurbeleid van de Stad Mechelen wil culturele buurtpro-

jecten sterk aanmoedigen. Dit project getuigt ook van een duurzaam bud-

get plan en streeft relevante duurzame samenwerking met andere artistie-

ke partners na.”   
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Als dit geen liefde is, wat is het dan? 

En als het liefde is, is ze dan goed? 

Kan liefde goed zijn, als ze lijden doet, 

en is ze slecht, geniet men daar dan van? 

Wat klaag ik als ik zelf beslissen kan? 

Heeft klagen zin als ik beminnen moet? 

Oh dood die leven geeft, oh leed zo zoet, 

geniet ik van de dwang van een tiran? 

Zo dool ik stuurloos rond op hoge zee, 

bij wisselende wind. Mijn schip is zwaar 

van twijfel en draagt weinig wijsheid mee, 

zodat ik, niet meer wetend wat ik wil,  

het gloeiend warm heb in de winter, maar 

in hartje zomer van de koude ril. 

 

 Francesco Petrarca  

 op muziek gebracht door Tristan Droillard en Thomas De Mey 


