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In 1579 was Den Haag bezig zich geleidelijk te herstellen.
Eenmaal uit de gevechtszone, werd het weer het bestuurscen
trum van Holland, en op den duur eveneens gastvrouw van de
instellingen der Generaliteit. Het herbergde dientengevolge
vele functionarissen. Een van hen was mr. Jacob Augustijnsz.
Stalpart van der Wiele, advocaat bij het Hof van Holland. Zijn
familie, in de woelige tijden in het algemeen katholiek geble
ven, redelijk welgesteld, betrekkelijk veel academici onder haar
leden tellend, behoorde tot het stedelijk patriciaat en had con
tacten met de hoogste kringen van stad en gewest. Uit zijn
huwelijk met Maria Pauw zijn vier kinderen gesproten: Augus
tijn, Jan, Odilia en Jacob 1 .
Op 22 november van genoemd jaar werd de tweede zoon ge
boren, die geheten werd naar St. Jan de Doper. Zijn eerste ja
ren zijn ons geheel onbekend. Zijn latere levensbeschrijfster, het
klopje Wilhelmina de Reeck2, haalt een getuigenis aan van
zijn biechtvader in zijn jongensjaren, pater Pieter Zieren O.P. :
1
Deze schets is slechts bedoeld als inleiding tot de tekstuitgave Men wordt
vollediger ingelicht door B. A. Mensrak, Jan Baptist Stalpart van der Wiele,
Bussum 1958 (diss Nijm ), waaraan dit overzicht — tenzij anders vermeld
wordt - zijn gegevens ontleent, aldaar vindt men ook bronnenopgave en lit
teratuur. Wel dienen hier de Stalpartstudien van L C. Michels genoemd te
worden, gebundeld in zijn Filologische opstellen II, stoffen uit de 16e en 17e
eeuw (Zwolse reeks van taal- en letterk studies nr. 8), Zwolle 1958, blz. 173
evv ; speciaal m b t deze schets : Stalparts familie, blz. 204 e w .
1
H a a r verhaal, gevolgd door verslagen van een aantal „mieraculen", is af
gedrukt door Mensink, a w , blz 197 evv., eerder door A. H. L Hensen m de
Bijdragen ν d gesch. υ. h. bisd Haart. 46 (1929), blz. 324 evv., en nogmaals,
t e r gelegenheid van het derde eeuwgetij van 's dichters sterfdag, als afzonder
lijk uitgaaije, m gemoderniseerde spelling. Levensverhaal van Jan Stalpaert
van der Wiele, Delft 1930; het verhaal wordt hier gevolgd door enkele ge
dichten.
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„nochtans heb ick noit cloucker verstant gevonden van zijn
jaeren als J a n Stalpaert" 1 . Hij was de kinderschoenen nog niet
ontwassen, toen hij al te Leuven studeerde, artes liberales. Er
zit iets raadselachtigs in wat er nu gebeurt: 31 maart 1594
wordt hem te Mechelen de tonsuur toegediend. Men kan zich
nauwelijks voorstellen, dat dit - verondersteld dat het werkelijk bedoeld was als een stap op de weg naar het priesterschap
- gebeurd zou zijn zonder toestemming der ouders. Toch verhaalt Wilhelmina de Reeck, dat dezen een voortgaan in deze
richting wilden beletten, en hem daarom in Leiden rechten lieten gaan studeren, omdat zij „een weijnich tijtelicke hoop op
hem gestelt" hadden 2 . Inderdaad werd J a n Stalpart op 26
juli 1595 te Leiden in de juridische faculteit ingeschreven. Men
kan, maar dan met terzij delating van de biografie van het in
het algemeen betrouwbare 3 klopje, de feiten ook anders zien:
Stalpart werd clericus om een beneficie te kunnen krijgen 4 ; de
inschrijving te Leiden staat in verband met de hernieuwde afkondiging van het verbod van de Staten van Holland, op 12
maart 1595, aan een universiteit in het gebied van de koning
van Spanje te studeren. Hoewel de jonge Alma Mater van
Leiden niet de streng-Calvinistische allure had aangenomen
die sommigen er gaarne gezien zouden hebben 5 , werden er van
katholieke zijde toch bezwaren tegen haar gekoesterd. Waarschijnlijk is dit de oorzaak geweest van zijn volgende verhuizing - Stalparts studententijd doet waarlijk middeleeuws aan - ,
naar Orleans. Hiervan weten we echter niet wanneer zij plaats
had. Wel getuigt nog vandaag Stalparts bul van Orleans, dat
hij er op 31 januari 1598 het licentiaat verwierf in de beide
rechten, in hetzelfde jaar dat ook Jacob Cats en Hugo de
Groot er afstudeerden. Hij was toen achttien jaar.
Op 20 april en 28 mei 1598 werd hij beëdigd als advocaat,
1

Mensink, a.w., blz. 199.
Mensink, a.w., blz. 199.
Mensink, a.w., blz. 194 evv.
1
Michels, Fil. opst. II, blz. 244.
* L. J. Rogier, Geschiedenis v.h. katholicisme in Noord-Nederland
en de 17e eeuw I I ' , Amsterdam 1947, blz. 717 evv.
s
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respectievelijk bij het Hof van Holland en de Hoge Raad. Aldus ging de „tijtelicke hoop" der ouders in vervulling, maar
het schijnt hem toch niet bevredigd te hebben, want vier jaar
later, in 1602, legde hij zijn ambt neer om in Leuven theologie
te gaan studeren. Het eerder aangehaalde verslag van zijn
biografe schijnt hier toch een bevestiging te vinden.
De universiteit van Leuven heeft op de wording en de geschiedenis van de Hollandse Zending, de organisatie van de
Kerk na de godsdienstige en staatkundige omwenteling in de
Noordelijke Nederlanden, veel invloed gehad. Zeer vele priesters ontvingen daar hun theologische vorming, geheel volgens
de eisen des tij ds. De invloedrijke Jacobus Jansonius was er op
het einde der 16de en in het begin der 17de eeuw hoogleraar in
de exegese, en de centrale gestalte der theologische faculteit.
Hij was Stalparts leermeester, en bovendien rector van het
Pauscollege, het college voor aanstaande priesters waar ook
Stalpart verblijf hield. Misschien heeft deze ook „vrije" colleges gelopen bij Justus Lipsius.
Op 3 en 4 juni 1605 ontving Stalpart de lagere wijdingen en
de subdiakenwijding, op 24 september de diakenwijding, en
op paaszaterdag 25 maart 1606 de priesterwijding, alle uit
handen van de aartsbisschop van Mechelen, Matthias Hovius.
Met Beloken Pasen droeg hij zijn eerste Mis op. Hij vertrok nu
voorgoed uit Leuven, waarschijnlijk ook als baccalaureus in
de theologie.
Nog was Stalparts studielust echter niet bevredigd. Door
Brabant - Halle, Brussel - trok hij naar Frankrijk, waar hij
volgens Wilhelmina de Reeck een jaar lang theologie studeerde, waarschijnlijk te Bourges. Het volgende spoor van Stalpart vinden we in Rome, van waaruit Henricus Gravius, de
zaakgelastigde van de apostolische vicaris van de Hollandse
Zending aldaar, in een brief aan deze, 25 april 1609, schrijft:
„My dunkt dat ik in Stalpard iet meer als gemeens zie uytschijnen ; 't zy dat men zijnen yver beziet ; 't zy dat men acht
geeft op zijn veelvuldige geleerdheit". Men is geneigd zich af
te vragen, hoe Sasbout van deze passage opgekeken heeft,
3

want vermoedelijk was hij, die met zo'n nijpend gebrek aan
priesters te kampen had, allerminst ingenomen met Stalparts
verblijf te Rome. Stalpart voltooide er niettemin zijn theologische vorming met een promotie, al was dit oorspronkelijk
waarschijnlijk niet zijn opzet. Wat hem behalve de studie naar
Rome getrokken zal hebben, laat zich gemakkelijker veronderstellen dan aantonen; Italië trok als brandpunt van cultuur
velen van Nederland en elders aan, maar vooral Rome, het
centrum van de kathoheke wereld, zal Stalpart geboeid hebben.
Rome was, sinds de sacco di Roma, niet meer het pralende
en ietwat lichtzinnige centrum van een rijpe renaissance-beschaving. Nadat een humanistisch katholicisme tevergeefs getracht had verzoenend de eenheid der Christenen te herstellen1,
ontwikkelde zich met en na het concilie van Trente steeds
krachtiger de geest der Contrareformatie. Van de zich in deze
geest herstellende Kerk, die haar geloofsschat nader gedefinieerd had, haar organisatie had versterkt en bovenal de opleiding van haar priesters aan strenge eisen had onderworpen2,
was Rome het stralende middelpunt. Dat Stalpart er niet alleen
gestudeerd heeft in de beperkte zin des woords, laat zijn Album
amicorum vermoeden, een kleine verzameling aantekeningen,
verzen, spreuken en tekeningen van vrienden en kennissen - en
van hemzelf3. Hij woonde in het huis van de Spaanse curiepriester Juan Batista Vives, wiens woning verscheidene priesters herbergde die zich op een bepaalde vorm van missionering
toelegden; blijkens zijn afscheidsgroet in het Album, 10 april
1611, beschouwde Vives Stalpart als gezonden door de „congregatio Sancti Petri de propaganda fide", gesticht door Vives
zelf, en een der talrijke blijken van toenemende missieactie in
Rome, waarvan de pauselijke congregatio de propagandafidein
1

Louis Boyer, Autour d'Erasme, Parijs 19S5.
* De Jong-Post, Handboek der kerkgeschiedenis III 4 , Utrecht etc. 1948, blz.
142 evv.
* Nu in de Kon. Bibl. in Den Haag; gedeeltelijk gepubliceerd door Mensink, Stalp., blz. 124 evv.
4

1622 de overkoepeling zou gaan vormen. Die „zending" zal
overigens geheel een informeel karakter hebben gehad.
Het moet Stalpart, alumnus waarschijnlijk van de Gregoriana - een Jezuïetenuniversiteit -, en in de eerste maanden van
1611 door paus Paulus V, die persoonlijk belangstelling voor
de jonge doctor koesterde, met de eretitel protonotarius apostolicus begiftigd, niet moeilijk gevallen zijn, als hij zulks gewild
had in Rome een definitieve en hem passende werkkring te
vinden, temeer daar hij tijdens zijn studietijd als apostolisch
notaris in dienst gestaan had van de curie. Hij verkoos echter
het werk in de voorste linie, waar makend wat bij een pentekening in het Album amicorum Stalpart als devies wordt toegeschreven: „Ut jumentum factus sum apud te" 1 , kennelijk
een toespeling op zijn naam. Men hoeft de gemoedsgesteltenis
van Stalpart ten tijde van zijn vertrek uit Rome niet te idealiseren. Zijn studielust, zekere leefregels - hij „was ock dickmaels
een heele naemiddach eenich in zijn earner, aldaer studerende,
componeerde end' mediteerde, en daer quam niemant... in"2 en bepaalde gedragingen als zielzorger kunnen gezien worden
als trekken van de lichamelijk zwakke, die zich ietwat „streberisch" werpt op de aangelegenheden des geestes, en, geestelijk
hoog ontwikkeld, liever zich wat afzijdig houdt van de strijd
van het dagelijks leven. Zo zal hij eens, als een geestelijke uit
Haarlem tegen de zin van Stalpart - dan pastoor te Delft - in
Delft preekt, ervoor terugschrikken het hem te verbieden, en
zorgen, dat de geïnviteerden niet opkomen, zodat de predikant
voor een bijna lege zaal staat. Ook moet Stalparts kapelaan
hem er eens op attent maken, dat in een bijeenkomst van geestelijken en curatoren - „kerkmeesters" - Stalpart zelf, en
niet de Jezuïet Makeblijde op de voornaamste plaats hoort te
zitten. Van zo iemand zou men kunnen veronderstellen, dat
hij beter in Rome dan op het arbeidsterrein van de zgn. Hollandse Zending gedijt.
1

Ps. 72 vs. 23; vgl. '/ Eseltje van palmen, in het Gulde-Jaer.
* Wilh. de Reeck; Mensink, Stalp., blz. 202.
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Jong, fijn beschaafd, veelzijdig ontwikkeld, van vooraanstaande familie als hij was, en van een vrome, maar verstandige ijver vervuld, zou de priester Stalpart na zijn terugkeer
zich zeer verdienstelijk kunnen maken voor de katholieke
Kerk, die in de Noordelijke Nederlanden in treurige staat verkeerde. Dat de Noordnederlandse bevolking voor het overgrote deel het oude geloof vaarwel zegde of gezegd had, kan
niet beweerd worden 1 , maar niettemin voerde de oude Kerk
op het einde der zestiende en in het begin der zeventiende
eeuw een strijd op leven en dood. In het Zuiden was de nieuwe
bisdommelijke indeling der Nederlanden, die in 1559 bij concordaat was vastgesteld, onder Parma, maar nog meer onder
de aartshertogen, vooral dankzij Trente het kader van een
veelzijdig zich uitende katholieke herleving, die misschien
door het absolutistische bewind enigszins geforceerd werd. In
het Noorden was de mogelijkheid van een dergelijke gang van
zaken echter wredelijk verstoord.
Sinds 1583 was Sasbout Vosmeer (f 1614), aanvankelijk als
vicaris-generaal van het vakante aartsbisdom Utrecht, sinds
1602 als apostolisch vicaris, bezig met de organisatie van de
zielzorg in de Hollandse Zending. Het nijpend gebrek aan
priesters was een van zijn benauwendste zorgen. Terwijl Sasbout zich vooral inspande om in de onmiddellijke noden hulp
te verschaffen, werd zijn opvolger Rovenius de eigenlijke organisator van de Hollandse Missie. De apostolische vicaris stond
na 1622, toen de Heilige Stoel zich bij de feitelijke staatkundige toestand neerlegde en de Noordelijke Nederlanden officieel tot missiegebied verklaarde, via de nuntius te Brussel,
rechtstreeks onder het gezag van Rome; in elk bisdom was
een provicaris, gesteld over een aantal aartspriesters.
Aan deze Hollandse Zending bood Stalpart zich in 1611 aan.
Hij kende de moeilijkheden die hem te wachten stonden, en
voorzichtig zocht hij zijn weg. De eerste tijd had hij geen vaste
standplaats, maar reisde hij door Zuid-Holland, om her en der
Zie voor de volgende kerkhist. gegevens ook: Rogier, Gesch., I I .
6

in de dringende nood te voorzien. In Leiden verving hij drie
weken de pastoor. In diens conflict met de aldaar gestationeerde Jezuïet nam hij een houding aan die hem de afkeuring
van de pastoor bezorgde. Hier treedt een der droevigste verschijnselen van de toestand van de katholieke Kerk in het
Nederlandse missiegebied aan het licht : de slechte verhouding
tussen de regulieren, vooral de Jezuïeten, vanaf het begin der
Hollandse Zending ijverige wederopbouwers van de vaderlandse Kerk, en de seculieren, een slechte verhouding die gegrond was op kerkrechtelijke en moraaltheologische geschillen.
De reactie van de pastoor van Leiden, zijn houding later ten
opzichte van de in Delft gevestigde Jezuïet - eveneens schrijver van geestelijke dichten - Ludovicus Makeblijde1, en andere
gegevens maken ons duidelijk, dat Stalpart formeel op het
standpunt van zijn superieuren stond, maar nooit een extreem
standpunt, laat staan gedrag, in dezen heeft aangenomen.
Na dus op verschillende plaatsen - Den Haag, Delft, Rotterdam - gewerkt te hebben, werd Stalpart op 8 oktober 1612
door Sasbout benoemd tot pastoor der St.-Hippolytuskerk te
Delft. De gelovigen van Delft, die het geld moesten bijeenbrengen om de schout tevreden te stellen en vervolgens direkt
in het levensonderhoud van hun geestelijken moesten voorzien, hadden zelf hun keuze kunnen maken uit een aantal beschikbaren.
De malaria verhinderde Stalpart onmiddellijk zijn standplaats in te nemen. De winter van 1612-1613 bracht iiij niet
te Delft, maar waarschijnlijk in Den Haag door. Pas tegen de
vasten was hij in Delft, om daarna weer het grootste deel van
de zomer tot volledig herstel van zijn gezondheid door te brengen in Spa, een gerenommeerde badplaats2.
Het is weer tekenend voor de verwarde situatie, dat Stalparts ondergeschikte, Suitbertus Purmerent, die ongeveer
1
Over hem: Anton van Duinkerken, in Dichters der Contra-Reformatie,
Utrecht 1932, blz. 45 e w .
* Over Spa, zie L. C. Michels, in Nader commentaar op Six van Chandelier, •
in het Tijds. υ. Ned. taal- en letterk. 74 (19S6), blz. 28Θ e w .
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tezelfdertijd als Stalpart was benoemd, en wel tot diens „adiutor", door diens ziekte kans zag zich te verzekeren van de inkomsten en de woning van Stalparts overleden voorganger.
De pas benoemde pastoor heeft hier nogal wat last mee gehad,
en pas in 1616 zou hij, op het Begijnhof, definitief een eigen
woning hebben, die sindsdien pastorie gebleven is. Later had
hij er ook een kleine kapel. Geleidelijk werden in Delft en elders de begijnhoven meer bewoond door gemeenschappen van
klopjes, de „parochiële factotums, als vanzelf uit de nood der
tijden gegroeid"1. In Delft stichtte Stalpart zo'n „Vergadering" van maagden, van wie er, zoals blijkt uit het verhaal
van Wilhelmina de Reeck, zelf een van hen, ook in het Begijnhof woonden. Uit deze gemeenschap stelde hij een koortje
samen, dat hij zelf leidde.
Ruim zestien jaar leidde Stalpart in Delft het leven van een
zielzorger, weinig spectaculair, maar voortdurend alle krachten
vergend. Bij de moeilijkheden met de regulieren kwamen nog
de verwikkelingen met zijn kapelaan, van wie hij door incompatibilité d'humeur gescheiden werd ; wij kennen een bnef van
Stalpart over een kwestie met deze, vol van een persoonlijke
felheid, die bij de anders zo irenische man ongewoon is2. Bij
de staat van ontreddering waarin de Noordnederlandse katholieke Kerk verkeerde, kwamen nog de gevaren vanwege de
houding der overheid tegenover de kathoUeken, tijdens het
Bestand niet anders dan ervoor en erna3. Verscheidene keren
kwam Stalpart in aanraking met de justitie, maar waarschijnlijk dankzij zijn relaties liep dat telkens goed af. Intussen
bleef zijn arbeidsterrein niet tot Delft beperkt, want 3 oktober
1613 was hij benoemd tot aartspriester van Delft en Rotterdam, een functie die ongeveer gelijk te stellen is met die van

1
Ρ Polman O F M , Stalpart en z%jn „Roomsche Reijs", Tilburg 1938 (Htst
Ts , sene studies, 5—6), blz 14 Zie ook E E A J M Theissing, Over klop
jes en kwezels, Nijmegen-Utrecht 1935
* Haarl bijdr 59 (1941), blz 237 e w , Mensmk, Stolp , blz 149
* Zie ook Ρ Gey], Geschiedenis ν d Nederl stam I*, Amsterdam-Antwerpen
1948, blz 328.
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een huidige deken. Overigens blijkt ook hier weer de onvastheid van de toestand, uit de disputen over bevoegdheden en de
lokale begrenzing ervan, waartoe Stalparts aartspriesterschap
aanleiding gaf.
Over de concrete resultaten van Stalparts zielzorgerswerk
weten we niet veel. Wel is voor degene die de kerkelijke toestanden van zijn tijd beziet, duidelijk, dat waar priesters waren, betrekkelijk velen, die niet meer als katholiek practiseerden, maar zich toch niet bij de hervormde kerk hadden aangesloten, zich weer tot de moederkerk lieten terugleiden1. Doch
Stalpart beperkte zich niet tot de gewone priesterlijke bediening: hij richtte zich tevens met de pen tot een uitgebreider
publiek. Het eerst gepubliceerde werk2) is: Hemelryck Dat is
Lof-sangh van 't Rijcke der Hemelen 'twelck eertijds beweeght
heeft Adrianum Rechter van Nicomedien tot het Gheloof ende
Martyrie ons' Heeren lesu Christi. Ende nu yder Godvreesend
Mensch behoordt te beweghen tot een godsaligh leven. In dit
naar vorm en inhoud barokke boek fungeert het verhaal van
Adrianus als aanleiding om de heerlijkheden van de hemel
uitvoerig te beschrijven, bijvoorbeeld „de weelden en schatten, die Godt aldaer vergunt syn vrinden in 't gehoor". Hetzelfde jaar verscheen nog: Evangelische Schat van Christus
lesus ondeckt van Laurentius gepredickt, van Hifpolytus verkregen Ende nu van nieuws ider Christen mensch ten toone gestelt etc.3. De onderwerpen van deze beide publicaties zijn
typisch voor een kerk in de verdrukking, die het moest doen
zonder de aardse pracht van de barok in architectuur en eredienst. Misschien in het bijzonder met het oog op de klopjes
schreef Stalpart: VrouwelickCteraet van Sint' Agnes versmaedt*,
een soort Costelick Mal in het geestelijke. Van heel andere aard
- het is een populair polemisch werkje - is Roomsche Reijs

1
Makeblijde maakte, volgens zijn eigen mededeling, in 1622 zeshonderd
.bekeringen".
* Delft, Adryaen Claesz Vryenbergh, 1621
* Den Bosch, lan lansz Scheffer, 1621.
* Den Bosch, Anthoni Scheffer, 1622.
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t'zamen spraeks-gewijs tusschen Pieter de Reijser ende Abacuk
Fijnen Broeder*, dat meer getuigt van de belezenheid van de
schrijver, dan van originaliteit, in dit soort werken overigens
zelden nagestreefd. Het hoogtepunt in Stalparts werk wordt
gevormd door de twee liedboeken : Guide-Jaer ons Heeren lesu
Christi. Eerste Deel. Op alle de Zonnen-dagen Des laers2, een
cyclus - geliefde vorm in dit genre - liederen rondom de litur
gie van zondagen en hoogfeesten; Gulde-Iaers Feest-Dagen of
Den Schat Der Geestlycke Lof-Sangen, Gemaeckt op Elcken
Feest dagh van 't geheele laer3, een lijvige aanvulling van het
voorgaande werk. Uit de toon valt Extractum Katholicum tegen
Alle Gebreken van Verwarde Harsenen*, een polemisch werk
met scherpe en zelfs grove accenten, maar met zuiver lyrische
Bygevougde Confyten. Behalve de twee laatstgenoemde werken,
die postuum verschenen, zijn alle anoniem 6 .
Al het geschrevene stond rechtstreeks in dienst van Stal
parts zielzorgelijke arbeid, waardoor het alleszins begrijpelijk
is, dat de schrijver geheel buiten het actuele litteraire leven
bleef staan. Ook incidentele contacten met andere schrijvers
zijn ofwel slechts te vermoeden - met de priesters De Harduwijn,
Salomon Theodotus en Van Teylingen - ofwel alleen door zij
delingse gegevens aannemelijk te maken - met Vondel en
Anna Roemer Visscher. Dat er in S. Theodotus' Het paradijs
der gheestelijcke en kerkelijcke lof-sangen (1621) en pater A.
1

Den Bosch, lansz Scheffer, 1624; zie Polman, Roomsche Reijs.
Ibidem, 1628
* Antwerpen, l a n Cnobbaert, 1634 en 1635 De titel is geciteerd naar de
uitgave van 1635, in de inhoud zijn geen verschillen
4
Leuven, Bemardus Masius, 1631
s
Voor een probleem, hier niet onmiddellijk ter zake, stelt ons het
feit, d a t er zo'n gering aantal van Stalparts werken bewaard is gebleven.
Het is mogelijk, d a t vernietiging van een aantal nog bij de drukker aanwezige
exemplaren van de Bossche uitgaven, na de inneming van Den Bosch ( 1629)
door de overheid gelast, hiertoe meegewerkt heeft. Deze veronderstelling
slaat echter de plank mis, als de met onaannemelijke stelling van J J A.
Lucas (De drukkersadressen op enkele werken van Johan Stalpart van der Wiele,
Tijds ν taal en letteren 28, 1940, blz 205 evv ) waar is, dat de Bossche druk
kersadressen op Stalparts boeken met meer dan schuiladressen zouden zijn,
en d a t in werkelijkheid deze werken m Delft zouden zijn gedrukt en uitgege
ven
1
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van Teylingens Devote oeffeninghe (1628) liederen van Stalpart voorkomen die pas later in zijn eigen bundels verschenen
zijn1, hoeft niet te wijzen op persoonlijk contact. Het is zeer
wel mogelijk, dat Stalpart liederen op losse bladen heeft laten
drukken, waarvandaan ze zonder meer kunnen zijn overgenomen.
Meer dan vijftien jaar werk „te velde" hebben de toch al
lichamelijk zwakke Stalpart gesloopt. Zijn laatste levensjaar
was hij ziekelijk, en het preken werd hem door de geneesheren
verboden, maar hij was daarbij „als een geestelicke martelaer
in groóte patientie, met een christen coragie en diende zijn
ondersaten пае zijn vermogen". Omstreeks 20 december 1630
werd hij bedlegerig, en daarna namen zijn krachten snel af.
Hij werd in zijn laatste uren bijgestaan door Wachtelaer, de
Utrechtse vicaris. De 29ste december overleed hij, 's middags
om twaalf uur, „met een blij aensicht"2.
Zijn lichaam werd begraven in de Oude of St.-Hippolytuskerk. De nu verminkte zerk heeft het opschrift gedragen :
Siet hier de plaets van rust.
Van die zyn levens lust
Was deucht met vreucht te soecken.
Het lichaem leydt hier doot
De ziel in Abrhams schoot
Syn geest leeft in zyn boecken.
Posuit A Rom
Vir Clarissimus
ас Eximius
Mr Joannes Stalpardus
natus
S. Caeciliae die MDLXXIX
obiit
IV Calend. Ian.
Anno Salutis MDCXXX,
1
Jop Pollmann, Feiten en raadsels rond Stalpart van der Wiele, Tijds.
v. taal en letteren 19 (1931), biz. 184 ew. ; L. Loosen, De liederen in het ge
bedenboekje (1628) van pater A. van Teylingen s.j., Ons geest, erf, afl. IV 1959,
blz. 412 evv.
» Wilh. de Reeck; Mensink, Stolp., blz. 207, 210.
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waarvan echter wat na Stalparts naam komt, verdwenen is.
„A Rom" is waarschijnlijk Anna Roemer Visscher.
In de Descnpho status, het periodieke rapport voor Rome
van de Hollandse Zending, van het jaar 1638 schreef Jacobus
de la Torre, de latere derde Nederlandse apostolische vicaris,
nog over Stalpart: „... de voortreffelijke Joannes Stalpart van
der Wielen, doctor in de heilige theologie, licentiaat in de beide
rechten, en protonotarius apostolicus, die zeer velen, zowel
met het woord als met de pen, het licht van Christus gebracht
heeft. Zo, dat niet alleen de burgers in de stad, maar ook zeer
vele buitenlieden van de omliggende dorpen bij zijn woorden
zweren" 1 .
Een klein gedeelte van de pennevruchten waarop De la
Torre zinspeelt, hopen wij in het hierna volgende te bespreken.

II.

D E PLAATS VAN

DE MADRIGALI A IN STALPARTS WERK

In de Gulde-Iaers Feest-Dagen ontmoet men, na het laatste
der liederen „gemaeckt op Elcken Feestdagh van 't geheele
laer", plotseling de Madrigalia, vierentachtig liederen op de
muziek van zestiende-eeuwse Italiaanse madrigalen. Ook de
teksten zijn voor het merendeel op die der Italiaanse liederen
gebaseerd, in dier voege, dat het vergeestelijkende bewerkin
gen ervan zijn. Het vreemde, op het eerste gezicht tenminste,
is, dat zij niet worden aangekondigd, noch op de titelpagina
van de Gulde-Iaers Feest-Dagen, noch op een aparte titelpagina
vlak voor hun aanvang, noch ook in de voorrede tot de GuldeIaers Feest-Dagen, terwijl zij toch vijfentwintig bladzijden vul
len: 1268 tot en met 1292, de laatste gepagineerde bladzijde

1
Arch υ d. gesch υ h aartsbisd. Utrecht, XII (1884), blz 207· „. exmui
vin Joannis Stalpardi van der Wielen S T D et J U L ас Prothonotani
Apostolici qui plunmos tum verbo tum calamo Chnsto lucnfecit Ita ut non
tantum cives, verum etiam plunmos circum jacentium pagorum rustici m
ejus verba jurent" (ed A J J Hoogland).
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van het boek1. Evenmin zijn ze in de registers opgenomen.
Terwijl de liederen van de Gulde-Iaers Feest-Dagen, het Guide
Jaer ons Heeren lesu Christi en het Extradum Katholicum voor
een groot pubhek bestemd, althans hanteerbaar zijn, zijn kennelijk de Madngalia alleen bedoeld voor de „Vergadering" der
maagden die onder Stalparts geestelijke leiding stond.2 De
melodieën zijn niet afgedrukt3, daarvoor in de plaats komen
aanwijzingen, meestal slechts bestaande uit de beginwoorden
van de Italiaanse tekst, met soms een nadere duiding· de
componist, het boek waarin het madrigaal gevonden wordt.
Nu verwierf de Italiaanse muziek in de Noordelijke Nederlanden sinds het begin der zeventiende eeuw wel steeds grotere
bekendheid en invloed, maar men kan toch met veronderstellen, dat iedere potentiële zanger van de Madngalia voldoende
geholpen zou zijn met deze aanwijzingen. Dan zou men hem
al te hoge eisen stellen. Wat in de hogere regionen van de muziekwereld al volop gaande was, drong bij het grotere publiek
pas later door. Terwijl vóór 1626 al vele bundels Italiaanse
muziek in de Nederlanden uitgegeven waren4, bevatte Valerius' Gedenck-Clanck, in dat jaar verschenen, nog slechts weinig
Italiaanse melodieën5. In de Gulde-Iaers Feest-Dagen worden de
kennelijk Italiaanse wijzen zo goed als steeds gegeven. De
melodieën van de Gulde-Iaers Feest-Dagen en het Guide Jaer
waren volgens de auteur van het Ronde Jaer bij de „gemeynen
Man" over het algemeen niet bekend; vandaar diens Ronde
Jaer, waarvan de oudst bekende druk in 1644 verscheen, o a.
in het licht gegeven om bij de liederen van Stalpart „sulcke
1
In de door mij geraadpleegde exemplaren der G J F - een van 1634,
Leeuwarden, Provine Bibl , en een van 1635, Nijmegen, Umversiteitsbibl is het laatste blad, blz 1291 en blz 1292, in de registers terecht gekomen, in
beide boeken ook nog op verschillende plaatsen
1
In de dagen van de Contrareformatie werden veel liederen geschreven
om buiten de liturgie gezongen te worden, zie A I M Kat, De geschiedenis
der kerkmuziek tn de Nederlanden sedert de Hervorming, Hilversum 1939,
blz 146 evv
• Wel geeft Stalpart enkele ervan elders, zie blz 180, 281 en 283
4
Zie blz 22 e w
6
Zie mevr A Kompter-Kuipers, in de ini tot Adnaen Valerius, Nederlandtsche Gedenck-Clanck, Amsterdam 1947', blz LVII
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stemmen te accomoderen, die Jan en alle Man bekend zijn"1.
Men hoeft trouwens slechts Van Duyse2 erbij te nemen, om te
constateren, dat de Madrigalia geen populaire wijzen hebben.
Men moest deze dan immers ook elders tegenkomen, wat niet het
geval is. De aanwijzingen boven de afzonderlijke liederen dragen
het karakter van slordige aantekeningen, alleen geschikt voor
eigen gebruik. Het moet wel zo zijn, dat Stalpart de Madrigalia
alleen zelf gebruikte; dat hij ze zijn maagdenkoor leerde zingen, en dat hij zelfde oorspronkelijke madrigalenboeken bezat,
of tenminste de door hem gebruikte melodieën daaruit voor
zichzelf had opgetekend3. De Italiaanse madrigaalmuziek is
niet eenvoudig, maar hijzelf kon tijdens het instuderen aanwijzingen geven. De voorstellingswijze en termen, ontleend
aan de bruidsmystiek, die men in de Madrigalia herhaaldelijk
vindt, bevestigen bovenstaande conclusie.
Wat er na de dood van Stalpart precies gebeurd is met de
teksten die hij naliet, weten we niet. Mogelijk heeft zijn opvolger Joannes de Bout, of Rumoldus van Medenblick, pastoor te Leiden, op wiens verzoek Wilhelmina de Reeck haar
Levensverhaal schreef, de litteraire nalatenschap verzorgd. De
Gulde-Iaers Feest-Dagen waren hiervan verreweg het belangrijkste bestanddeel. De Madrigalia vormden geen afgerond geheel. Zo kan men veronderstellen, dat de onbekende tekstbezorger ze als bijlage bij het grote pakket gedichten voegde,
dat hij naar Antwerpen bracht of liet brengen.
Nu verrijken ze - misschien door toeval - onze kennis van
het religieuze lied uit vroeger tijden. De praktijk die geestelijke
dichters al sinds eeuwen volgden, is ook hier toegepast: de
geestelijke teksten zijn onder de melodieën van reeds bestaande wereldlijke liederen geplaatst. Evenals vroegere dichters
dan vaak die wereldlijke teksten voor kerkgebruik of vrome
1
Zie Michels, Fil. opst. II, biz. 239 e w . , door wie de auteursnaam, op de
titelpagina C.V.M.P.V.Sw., is onthuld: Christiaen Vermeulen, pastoor van
Stompwijk.
' F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied, 3 din., Den Haag 1903-1907.
* Zie verder blz. 44-46
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volkszang omwerkten, bewaarde ook Stalpart elementen uit
het oorspronkelijke gedicht in zijn bewerking. Hij deed dit
echter met fijner gevoeligheid, in grotere mate en vooral:
meer stelselmatig. Men komt tot beter begrip van de poëtische
waarde van de Madngalia, als men de Italiaanse grondteksten
ernaast neemt. Men ziet dan telkens, hoe de dichter door
zijn voorbeeld werd geïnspireerd, ja, men kan vaak de meditatie volgen, die hem tot zijn wijziging bewoog. Om deze reden
heb ik ernaar gestreefd, de desbetreffende Italiaanse teksten
bijeen te brengen.

III. H E T ZESTIENDE-EEUWSE ITALIAANSE MADRIGAAL

Zoals gezegd gebruikte Stalpart als grondslag van zijn
Madrigaha zestiende-eeuwse Italiaanse madrigalen1. In de
veertiende eeuw was madrigaal al de naam van een muzikaal
genre, waarvan de tekst bestond uit strofen van twee of drie
regels en besloten werd met een ritornello van twee regels2.
Van deze muziek staat het zestiende-eeuwse madrigaal geheel
los3. Alleen de naam is gemeenschappelijk.
De herkomst van het woord madrigaal is een voorwerp van
aanhoudend dispuut geweest, zonder dat hieruit een zekere
conclusie te voorschijn kwam. Vaak wordt verwantschap met
It., mandra, „kudde", aangenomen, waarvoor - vanuit het oog1
Over het madrigaal- Alfred Einstein, The Italian madrigal, 3 din ,
Princeton 1949, dez , Das Madrigal, in Ganymed, Jahrb f d. Kunst I I I ,
München 1921; Hans Engel, Contributo alla stona del madrigale, in La rassegna musicale IV, Tonno 1931 (van dit artikel — en nog een ander — kon ik
kennis nemen dankzij de speurzin en hulpvaardigheid van de staf van het
Nederlands Historisch Instituut te Rome), dez., Marenzios
Madrigale*
in Zeits. f Musikwiss
17, Leipzig 1935 Hierop vooral berust dit overzicht,
enige correcties op de oorspronkelijke opzet ervan dank ik aan prof dr.
Hélène Wagenaar-Nolthenius
* Zie bv. Petrarca's madrigaal Non al suo amante, biz. 264.
' Zie ook Α. Smijers e.a, Algemeene muziekgeschiedenis*, Utrecht 1947,
blz. 90.
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punt van de semantiek - verschillende uitingen van tijdgenoten pleiten. Pietro Bembo schnjft, het litteraire genre besprekend, dat het mogelijk zo genoemd is, „omdat die mensen zo,
meer dan op enige andere manier, over hefdes en andere rustieke gebeurhjkheden van herders spraken - op de wijze waarop de Latijnen en Grieken spreken in hun ecloges -, de naam
van de zangen ontlenend aan de kudden"1. Gian Giorgio
Trissino is van mening, dat „de madrigalen zo genoemd
worden, omdat men daarin placht te zingen over liefdesaangelegenheden, maar dan wel die van landlieden en herders, en, om zo te zeggen, zoals ze passen bij kudden"2.
Deze etymologieën zijn echter met te vertrouwen; ze zien er
uit als die van Bilderdijk. Leandro Biadine3 gaat uit van de
vorm matricule, die men in de veertiende eeuw aantreft - o.a.
bij Francesco da Barberino: „Voluntarium est rudium inordinatum concinium, ut matncale et sirmlia"4 -, en komt dan
tot de verklaring: lied in de gebruikelijke moedertaal. Een
heel andere, nogal gezochte en vreemde interpretatie van het
woord madrigaal is die van L. Spitzer: „bastaardgedicht, het
midden houdend tussen muziek en poëzie", of „vnj en misschien inferieur gedicht"5, hij belandt hier via het Florentijnse
filius materialis, „bastaard". De jongste etymologische woordenboeken brengen geen nieuw materiaal, en openen geen
nieuwe gezichtspunten.
Na 1530 betekent het woord madrigaal: een meerstemmig
kort profaan muziekstuk a capella met een poëtische, niet
strofische tekst zonder vaststaand vormschema. De tevoren
1
„ perchè cosi più, che in altro modo, pastorali amori, e altri loro boscarecci avvenimenti ragionassero quelle genti nella guisa, che ι Latini e ι
Greci ragionano nelle egloghe loro, il nome delle canzoni formando, e piglian
do dalle mandre", Ρ Bembo, Prose della volgar lingua И, ed Milaan 1810,
blz 303
* „I m a n d n a h sono così nominati, perciò, che in essi era solito cantan cose
ben d'amore, ma rurestn, e pastorali, e quasi convenevoli a mandre
",
G G Trissino, Poetica (1529), ed Verona 1729, II, blz 78.
* Rassegna bibliografica d leti ttal VI, Pisa 1898, blz. 329
4
Giornale di filologia Romana IV, Roma 1881, blz 93 e w .
» Zeits f roman Philologie LV (1935), blz 168
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belangrijkste vorm van Italiaanse liedkunst, een meer volkse,
eenvoudiger, minder gecultiveerde liedvorm, was toen uitgebloeid. Dit was de frottola, homofoon gecomponeerd in
coupletten met refrein. Volgens Smijers nu is waarschijnlijk
het madrigaal ontstaan als reactie tegen de veelal frivole
frottola1; de „serieuze" frottola moet hierbij dan overgangsvorm geweest zijn2. Men ging over naar een polyfone schrijfwijze, waarin alle stemmen - meestal niet meer dan vijf ongeveer een gelijk aandeel in het geheel kregen. De harmonische mogelijkheden werden uitgebreid; de harmonieën werden
vrijer en vloeiender. Dit om de expressiemogelijkheden te vergroten. Deze gang van zaken is een onderdeel van de algemene
Europese ontwikkeling in de muziek omstreeks 1530, van liedstijl tot motetstijl, van achtereenvolgende compositie - één
melodie is vooraf gemaakt of ontleend, de andere worden toegevoegd - tot gelijktijdige compositie van een aantal nagenoeg
evenwaardige stemmen3. Men kan hierin wel de doorwerking
in musicis van de renaissance zien. Het madrigaal immers
kenmerkt zich ten opzichte van zijn voorganger door meer
vrijheid, meer muzikale mogelijkheden, meer kansen voor een
persoonlijke stijl dus; de teksten zijn niet meer volks, maar
kunstvoller en lyrisch getint, dus individueler in bepaald opzicht.
Het is te betreuren, dat de toename van de muzikale mogelijkheden, die zich tot op heden in een rijke en veelzijdige ontplooiing heeft voortgezet, samenviel met een in de letteren
optredende verschraling. De letterkundige renaissance verstarde in Italië na een tijd van bloei door een al te doctrinaire
toepassing van het imitatio-begmsél*. In de lyriek voerde dit
tot het petrarkisme, dat een onoverzienbare, meestal gladde
zee schiep van liefdesgedichten volgens motieven en procedé's
van Petrarca, waarop de scheepjes der minnaars gevaarloos
1

Smijers, Alg. muziekgesch.,blz. 121.
• G. Reese, Music in the renaissance, London-N.York 1934, biz. 314.
3
Smijers, Alg. muziekgesch., biz. 154.
« Zie biz. 59.
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ronddobberen dankzij de afwezigheid van echte stormen.
Hiermee wil niet gezegd zijn, dat de zestiende eeuw de oudste petrarkistische brieven bezat. Al in de voorafgaande eeuw
was navolging van Petrarca in zwang. Verschillende poëten,
onder wie Gariteo en Tebaldeo, wrochten gedichten op het
stramien van de Canzoniere van Petrarca. Gebruik makend van
verschillende „petrarkische" situaties - de eenzame minnaar in de natuur, de minnaar in de ban van de ogen der geliefde bijvoorbeeld - en van stilistische eigenaardigheden van
Petrarca - zoals de voorliefde voor de antithese, veelvuldige
toepassing van mythologische motieven, het zwelgen in vernuftige redeneringen, beeldspraak en vergelijkingen1 - voedden zij een groeiende bewondering voor Petrarca. Maar tegelijk waren zij met hun vaak bijna inhoudloze pose en hun dikwijls zinnelijke amoureusheid verre verwijderd van de in het
algemeen etherische sfeer en het platonische karakter van
Petrarca's poëzie.
In de zestiende eeuw heeft Pietro Bembo zich ingespannen
om de echte Petrarca - in plaats van de grofste bestanddelen
van zijn werk - tot voorbeeld te maken van de lyrici, de stijl te
verfijnen en de inhoud met de neo-platonische liefdesidealen
in overeenstemming te brengen. Zijn Canzoniere was het toonbeeld van een vernieuwing van het petrarkisme in deze geest,
maar hij schijnt nog meer als een katalysator van het oude
petrarkisme gewerkt te hebben; het traditionele petrarkisme,
hoewel nu in het algemeen iets verfijnd door het voorbeeld
van Bembo, beheerste nu spoedig nagenoeg de hele ItaHaanse
lyriek van het cinque-cento. In gezochte en zelfs gekunstelde
beeldspraken werd allerwegen de lof van de geliefde gezongen,
werden verwijten tot de geliefde gericht en beklaagde zich de
minnaar; de natuur werd een stereotiep liefelijk of pijnlijk
contrasterend decor. Epigonen en epigonen van epigonen deden opgeld en hun werk vond gretige aftrek2.
1

Zie Francesco de Sanctis, Saggio critico sul Petrarca, Bari 1954.
* Over het petrarkisme: Catharina Ypes, Petrarca in de Nederlandse letterkunde, Amsterdam 1934, blz. 44 e w . en passim; Guisseppe Toffanin, Il
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Uit de baaierd van deze petrarkistische liefdeslyriek zijn
voor het grootste deel de teksten van de madrigalen afkomstig1.
Men leze de hierachter afgedrukte Italiaanse teksten erop na,
bijvoorbeeld het vernuftige Posso cor mio partire (LXIII), het
sensuele Frenò Tirsi (XX2*) oí Madonna mia gentil (I), dat van
inhoud zuiverder „Bernbistisch" is. Verderop zal er aanleiding
zijn op verschillende facetten van deze teksten nader in te
gaan, en staaltjes van petrarkistisch dichten aan te halen2.
Sinds het ontstaan van het madrigaal werden ook talrijke gedichten en fragmenten van Petrarca getoonzet3, wiens werk
nooit door dat der Petrarkisten verdrongen raakte en zelfs
door dezen in ere gehouden werd door verwerking van letterlijke citaten, soms als eerste regel4. Dat verscheidene componisten in dienst van hoven waren, brandpunten van litteraire
aktualiteit - Castoldi te Mantua, De Macque te Napels, Lasso
te München, Marenzio te Rome bijvoorbeeld - maakt het te
begrijpelijker, dat ruimschoots fragmenten van contemporaine
coryfeeën als Ariosto en Tasso, de dichters van fantastische,
romantische epen, getoonzet werden. Vooral de overvloedig
gevoelvolle passages, zoals uit Gerusalemme Liberata de episode
van Tancredi's bezoek aan Clorinda's graf5. Menige madrigaaltekst ook is genomen uit de pastorale werken van Sannazaro6
en Guarini7, wier poëzie een zeer bijzondere uitloper geacht
mag worden van het petrarkisme; de overgevoeligheid der
herders en de liefelijkheid van de natuur trekken in de latere
cinquecento*, Milano 1954, biz 122 e w en passim, Luigi Baldacci, Il petrarchismo italiano nel cinquecento, Milano-Napoli 1957, J. Vianey, Le pétrarquisme en France au X Vie siècle, Montpellier 1909, H К Hasselkuss,
Der Petrarhismus tn der Sprache der englischen Sonettdichter der Renaissance,
Barmen 1927.
1
Speciaal over de teksten der madrigalen : Hans Engel, Madrigal und Vil
lanelle, em Beitrag zu Wesen, Inhalt und Sprache ihrer Texte, N euphtlologische
Monatschrift 3, München 1932; dez , Marenzios Madrigale und ihre dichterische Grundlagen, Ada musicologica VIII, Basel 1936
2
Zie blz 54 evv.
» Zie bv. XVII.
* Bv. Amor che deggio far, che mi consigli (XLVI).
5
XXII.
* XIX.
' XX.
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periode van het madrigaal steeds meer de componisten aan.
Vrij zelden echter vindt men, afgezien van Petrarca, teksten
uit vroeger eeuwen1. Uit dit kleine overzicht blijkt genoeg, dat
van het ontstaan van het madrigaal af dit muzikale genre niet
gebonden is geweest aan het madrigaal als letterkundige categorie. Samenhangen hiertussen suggereert de gemeenschappelijke naam wel, maar naar het mij voorkomt zijn zij nog niet
genoegzaam opgehelderd. Waarschijnlijk is het muzikale genre
voorwerp van naamsoverdracht geweest, veroorzaakt door gemeenschappelijke eigenschappen van de inhoud - over het algemeen amoureus, vaak óók arkadisch -, of van de vorm, die
zich onderscheidde door een betrekkelijk grote vrijheid2. Misschien ook werd de naamsoverdracht hierdoor veroorzaakt, dat
aanvankelijk de componisten het madrigaal - in litteris - beschouwden als de meest geëigende tekst voor het muzikale
genre dat men geleidelijk ook madrigaal ging noemen.
Ten tweeden male moet hier de naam Bembo genoemd worden. Het staat namelijk vast, dat diens kring te Venetië in
contact gestaan heeft met Adriaan Willaert, een der vroege
madrigalisten. Het vermoeden dringt zich dus op, dat dit
en eventueel andere dergelijke contacten invloed hebben gehad op de innige en zeer speciale samenhang tussen tekst en
muziek, een hoofdkenmerk van het madrigaal. Het karakter
van de zestiende-eeuwse Italiaanse poëzie, haar zweven tussen hoop en wanhoop, vreugde en smart, vrolijkheid en melancholie, haar niet zelden tot woordenspel vervallend, maar
altijd nauwkeurig afgewogen taalgebruik, was uitermate geschikt de componisten uit te dagen hun muzikale middelen tot
het uiterste te ontwikkelen en te verfijnen. Hiervan was het
resultaat het madrigaal, „vaso raccoglitore" van alle mogelijke
stijlelementen3, met een tevoren ongekende rijkdom aan
expressiemiddelen. De grote mate van eenheid van tekst en
1

Voorzover mij bekend hierachter één, en wel uit de Decamerone (LV).
" Nadat in de 14de en 15de eeuw het letterkundige madrigaal gebonden
was geweest aan vaste regels voor de vorm, werd deze in de 16de eeuw
allengs vrijer.
* Engel, Contributo, biz. 252.
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muziek die het kenmerkt, komt tot stand niet doordat de algemene zin van het gedicht wordt weergegeven, maar door de
aandacht die zoveel mogelijk aan elk woord en iedere wending
afzonderlijk wordt geschonken.
Dit gebeurt vooreerst met zuiver muzikale middelen, bijvoorbeeld dissonanten, ritme- en tempoverschillen, toonhoogte
en groepering der stemmen. Woorden als sacro, „heilig", en
cielo, „hemel", roepen dikwijls de zuiver polyfone motetstijl op.
Plaatsen waarin van dans, zang of vreugde sprake is, worden
veelal in de vrolijke driekwartsmaat gesteld. Er wordt van
ritme gewisseld bij woorden als cangiare, mutare, „veranderen,
verwisselen". Dikwijls illustreren opgaande en dalende notenreeksen woorden met analoge betekenissen. Soms echter wordt
de grens van het zuiver muzikale overschreden en een beroep
gedaan uitsluitend op het verstand en het oog. Het sprekendste voorbeeld in dezen is wel het veelvuldig toepassen van de
noten mi, fa, sol, la op de woorden mi, fa, sol, la, waarop de
teksten trouwens soms berekend zijn, zoals in: Sola la donna.
mia Mi fa viver contento1. Bepaald een te ver doorvoeren,
naar ons begrip, van het renaissancistische kunstprincipe van
de imitazione della natura is wat men in het Duits Augenmusik
noemt, overigens tegelijkertijd bewijs, dat deze muziek ingesteld is op de uitvoerders, en niet op luisterende belangstellenden. Het doet vreemd aan, als er in een bepaalde passage uitsluitend zwarte noten gebruikt worden om de inhoud van een
woord te demonstreren, terwijl dat tegelijkertijd onbedoelde
en inadequate muzikale gevolgen heeft. Toch is dit niet uitzonderlijk. Cinque perle, „vijf paarlen", wordt voorzien van
vijf op paarlen gelijkende open ronde noten, semibreven dus2 ;
hetzelfde wordt toegepast, mutatis mutandis, bij occhi lucenti
e belli, „lichtende, mooie ogen"3. De duivel krijgt altijd zwarte
noten.
1
„Alleen mijn vrouwe doet mij tevreden leven"; begin van een vijfstemmig madrigaal van Fr. Corteccia, 1547.
1
O bella man, vierst. madr. van L. Marenzio, 1587.
* Begin van een vijfst. madr. van dez., 1582.
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Over het algemeen beijverden zich de madrigalencomponis
ten tegenstellingen tussen muzikale en woordaccenten te ver
mijden1. De teksten zelf vermeden ook zoveel mogelijk bot
singen tussen het vers- en het woordaccent, zodat men tot een
ritmisch harmonisch geheel kwam. Dit werd nog bevorderd
door de vrije ritmiek der madrigaalmuziek. De muziek kan zo
des te vrijer de woorden der verzen volgen door afwisseling
in ritme en tempo.
Hieraan beantwoordt, in de bloeitijd, het zinvol afwisselen
van homofonie en polyfonie. Zowel in de homofonie, waar alle
stemmen tegelijk deklameren, als in de polyfonie, ook bij imi
terende passages, krijgt in het algemeen elke stem de volledige
tekst te vertolken. Het aantal stemmen varieert: aanvanke
lijk drie of vier, vrij spoedig vijf of zes; verder gaat men zelden.
Na zijn bloeitijd gedurende ongeveer het laatste kwart der
zestiende eeuw ging het echte madrigaal in de zeventiende
eeuw ten onder. Het was niet meer bestand tegen de rationa
listische kritiek, die het er o.a. van beschuldigde vol dwaze
gekunsteldheden te zijn, noch tegen de nieuwe zangkunst,
deklamatorische en virtuoze solozang met instrumentale be
geleiding, waarvan een tijdgenoot zegt, dat hij ontstaan is
„misschien omwille van groter begrip en meer klaarheid van
de woorden, of misschien ook omwille van een groter onder
2
scheid en intenser savoureren der schone stemmen en zangers .

IV.

STALPARTS BRONNEN

De Italiaanse muziek, en met haar ook het madrigaal, ge
noot in de Lage Landen op het einde der zestiende en het begin
der zeventiende eeuw betrekkelijk grote bekendheid. In Ant1
Zie ook E Lowinsky, Zur Frage der Deklamahonsrhythmik гп der a-capella Musik des 16 Jahrhunderts; Acta Mustcologica VII, Basel 1936
'Paolo Quagliati, vóór in zijn Primo libro de' madrigali a 4 voci (1608),
gecit naar Ernstem, It. Madr. II, blz 856. „forse per maggior intelligenza,
et chiarezza delle parole ò forse per maggior distintione e godimento delle
belle voci e bei cantanti".
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werpen lieten Phalesius - Phalèse - en Bellero - Bellere, eigenlijk
Beelaerts- een groot aantal Italiaanse muziekboeken verschijnen, integrale herdrukken of verzamelbundels, ook in Amsterdam en Leiden werden er enkele uitgegeven1. Talrijke Italiaanse melodieën drongen binnen in onze levende liederenschat2. In veel liedbundels, bv. de alom bekende Fnesche Lusthof van Starter, Amsterdam 1621, en bij veel gedichten, bv.
van Hooft, vindt men ze gebruikt. Dit is wel enigszins een
graadmeter van hun populariteit. Stalpart wendde eveneens
verscheidene Itahaanse melodieën aan3. In het Extractum
Kathohcum bv., waar hij verklaart dat hij, om zijn „recept des
te meer te facüiteren", „niet deraerste, ofte curieuste, maerde
zoetste ende bekendste" melodieën gekozen heeft, zijn het er
acht. Toch is er grond voor twijfel of hij nog met te hoog gemikt heeft, zoals uit het citaat uit het Ronde Jaer bleek.
Men ziet in de invloed der Italiaanse muziek zelfs een der
krachten die het Nederlandse volkslied zo goed als vernietigd
hebben4. Nederlanders componeerden zelf madrigalen5, niet
alleen op Italiaanse, maar ook op Nederlandse* en op Friese
teksten. Itahaanse boektitels moesten dan de echtheid garanderen, zoals bij Jacob Vredemans Musica miscella, sive mescolanza di Madrigali, canzoni et villanelli, m Lingua Frisica, à
quatto et cinque voci, Amsterdam, Com. Claessen, 1603'.
Stalpart heeft wellicht zijn voorliefde voor de Italiaanse
madrigaalmuziek gedurende zijn verblijf in Italie opgedaan,
1
Zie E Vogel, Bibliothek der gedruckten weltlichen Vocalmusik Italiens aus
d Jahren 1500-1700, 2 din , Berlin 1892, met aanvullingen m het ts Notes,
ser. II, dl II t/m V, New-York 1945-'48, A Goovaerts, Histoire et bibliographie de la typographie musicale dans les Pays-Bas, Anvers 1880, R Eitner,
Bibliographie der Musik-Sammelwerke
des 16 und 17 Jahrhunderts,
Berlin
1877, id , Biographisch-bibliographisches
Quellen-Lexikon
der Musiker und
Musikgelehrten,
10 d i n , Leipzig 1900-04
s
V Duyse, Heto Ned lied, passim, J C.M Pollmann, Ons eig en volkslied,
Amsterdam 1935, blz H O e v v
s
Zie blz 280 evv
1
Pollmann, O e volkslied, blz 110 evv
5
Bv Andnes Pevemage, zie blz 275
• Smijers, Alg muziekgesch , blz 156
7
J Η Brouwer, Jan Jansz Starter, Assen 1940, blz 19
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waar hij „zeker zijn oren wijd (zal hebben) opengezet, om de
weelde dier madrigalen, motetten, villanellen en kerkelijke
composities op te vangen"1, maar hij was dus toch niet aangewezen op muziekboeken die hij uit dat land zou hebben meegebracht, „tussen zijn theologische boeken"2. Met de boeken
die hem gediend hebben bij het vervaardigen der Madrigalia,
hoeft hij in ieder geval zijn bagage niet verzwaard te hebben,
zoals zal blijken. Het waren er tenminste vijf.
1. Het eerste moet ik boek X noemen. Ik heb er niet de hand
op kunnen leggen. In dit boek vinden de liederen I-XXVII en
XXXI hun tekstvoorbeeld en melodie. Boven elk hiervan worden aanwijzingen gegeven als: Partirò dunque. 72, Togli dolce.
Vers. 13. De cijfers, die één opklimmende reeks vormen, hebben kennelijk betrekking op de foliëring van een en hetzelfde
boek, zoals de cijfers boven de andere liederen mij bleken (ongeveer) overeen te stemmen met de foliëring van de desbetreffende boeken, verderop genoemd ad 2, 3, 4 en 5. Al de Italiaanse liederen waarnaar verwezen wordt, zijn vijfstemmige
madrigalen van Luca Marenzio die voor het eerst gepubliceerd
zijn in diens eerste, tweede, derde, vierde en vijfde boek vijfstemmige madrigalen3. Het boek X is dus een verzameling,
in één band, van (de) liederen uit deze vijf boeken, zoals de
bibliografieën er verschillende noemen4, geen van alle in Italië
verschenen: Dl LVCA MARENZIO, / MVSICO ECCELLENTISSIMO I MADRIGALI A CINQUE VOCI. / RIDOTTI IN VN CORPO, f Novamente -posti in luce, & con ogni /
diligentia corretti. / CANTO5 / IN ANVERSA. / Appresso
1

Michels, FU. opst. II, blz. 249.
* Zoals Michels, ib., suggereert.
• Resp.: 1. Venetië 1580 (herdr.: ib. 1582, 1586, 1587, 1588, 1600, 1602);
2. Venetië 1581 (herdr.: ib. 1583, 1587, 1593, 1606, 1608); 3. Venetië 1582
(herdr.: ib. 1591, 1595); 4. Venetië 1584 (herdr.: ib. 1589, 1594, 1607); 5.
Venetië 1585 (herdr.: ib. 1588, 1594, 1605); Vogel, Bibliothek I, blz. 398 evv.
4
Vogel, Bibliothek II, blz. 402 e w . , 405; Fr. X. Haberl, Luca Marenzio,
eine bio-bibliograpkische Skizze, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 15, Regensburg-Rom-New-York 1900.
6
De madrigaalmuziek werd gedrukt in aparte boekjes voor elk der stemmen. In veel gevallen zijn niet alle der bij elkaar behorende stemboekjes bewaard gebleven.
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Pietro Phalesio & Giovanni Bettero. / 1593 (bevat de gezamenlijke inhoud van zijn vijf boeken vijfstemmige madrigalen), en
een tweede druk hiervan: Dl LVCA MARENZIO / MVSICO
ECCELLENTISS. / Il Primo, Secondo, Terzo, Quarto & Quinto
Libro I DE MADRIGALI / A CINQUE VOCI / Novamente
Ristampati & in un Corpo ridotti. / TENORE. / In Anversa /
Appresso Pietro Phalesio al Re David / 1609; verder: LVCAE
MARENTII. I MVSICI CELEBERRIMI. / MADRIGALI A
I QUINQUÉ VOCVM. / Antea VENETIIS. diversis temporibus, novetn I separatis edita libris, jam vero, commodioris / usus
caussâ uno volumine con- / junctim excusa. / CANTUS. /
NORIBERGAE. / In officina typographica / Pauli Kaufmanni /
7607 (bevat de madrigalen van de negen boeken vijfstemmige
madrigalen). Het laatstgenoemde boek heeft Stalpart in ieder
geval niet gebruikt1.
Nog vier andere boeken, een soort bloemlezingen, waarvan
de inhoud deels al elders verschenen was, deels voor het eerst
het licht zag, heeft Stalpart gebruikt ; ze worden in zijn Madrigalia genoemd. Het zijn:
2. MVSICA DIVINA2. / DI XIX AVTORIILLVSTRI,
/
A UIL V. VI. ET VII VOCI, NVOVAMENTE / RACCOLTA DA PIETRO PHALESIO, ET DATA IN LVCE. / Netta
quale si contengono i più Eccellenti Madrigali / che hoggidi si cantino. / TENORE / In Anversa. / Appresso Pietro
Phalesio & Giovanni Bellero. / 1583. Volgende drukken, met
kleine wijzigingen in de inhoud, verschenen tezelfder plaatse
in 1591, 1595, 1614, 1623 en 1634. In Musica Divina vindt
men de Italiaanse teksten en de muziek van de Madrigalia
XXVIII, XXIX, XXXVI - XL en XLIV - LIV. Stalpart
heeft de druk van 1595 geraadpleegd, of een latere, want
XXVIII komt voor het eerst daarin voor.
3. HARMONÍA CELESTE3 / DI DIVERSI ECCELLENTISSIMI MVSICI A IUI. V. VI. VII. et VIII. / VOCI,
1

Een exemplaar ervan bevindt zich in bet Haagse gemeentemuseum.
• Vogel, Bibliothek I I . blz. 432; Notes I I , vol. V, blz. 540.
» Vogel, Bibliothek II, blz. 431 ; Notes II, vol. V, blz. 539.
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NVOVAMENTE
RACCOLTA / PER ANDREA
PEVERNAGE1, I ET DATA IN LVCE. / Nella quale si contiene una
Scielta di migliori Madrigali / che hoggidi si cantino. / TENORE.
I In Anversa. / Appresso Pietro Phalesio & Giovanni Bellero. /
1583. Tezelfder plaatse beleefde Harmoma celeste volgende
drukken in 1589, 1593, 1605, 1614 en 1628, met kleine wijzigingen m de inhoud. Stalpart, die uit dit boek de teksten en
melodieën voor de liederen X X X , X L I - X L I I I en LV-LXV
genomen heeft, heeft de druk van 1593, of een latere, gebruikt, L X I I I en LXIV komen voor het eerst hierin voor.
4. SYMPHONIA
ANGELICA* / DI DIVERSI
ECCELLEN-jTISSIMIMVSICI
A IUI. V. ET VI VOCI, / NVOVAMENTE
RACCOLTA PER / HVBERTO
WAELRANT3,
ET DATA IN LVCE. / Nella quale si contiene una scielta di
Migliori Madrigali / che hoggidi si cantino. / Tenore, f In Anversa. I Appresso Pietro Phalesìo & Giovanni Bellero. / 1585.
Volgende drukken, met kleine wijzigingen in de inhoud, in
1590, 1594, 1611 en 1629, tezelfder plaatse. Het heeft betrekking op de liederen LXVI-LXXIX. Omdat LXVI en L X I X
pas in de druk van 1590 en in de latere voorkomen, kan Stalpart met de eerste druk gebruikt hebben.
5. MELODIA OLYMPICA^/DI
DIVERSI
ECCELLEΝ-j
TISSIMI
MVSICI A IUI. V. VI. ET Vili. I VOCI, NVO
VAMENTE
RACCOLTA I DA PIETRO PHILIPPI
ING
E T
LESE,!
DATA IN LVCE. / In Anversa. / Appresso
Pietro Phalesìo & Giovanni Bellero. / 1591. Herdrukken verschenen, tezelfder plaatse, in 1594, 1611 en 1630. Dit boek
heeft betrekking op de liederen L X X X - L X X X I V .
Tenslotte blijven er nog vier gezangen over die ik niet heb
kunnen thuisbrengen; een Cantate (XXXII) en drie zesstemmige madrigalen van Luca Marenzio ( X X X I I I , X X X I V ,

1

Over hem zie blz 275
» Vogel, Bibliothek II, blz 438. Notes II, vol V, blz. 539
* Zelf ook componist, Vogel, Btbl II, blz 435
« Vogel, Bibliothek II, blz 461, JVoies II, vol V, blz 540
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XXXV). De Cantate valt eigenlijk buiten het kader van de
Madrigaha door haar structuur. drie niet doorgecomponeerde
coupletten met een refrein. Een eraan ten grondslag Hggende
Italiaanse tekst heb ik niet gevonden. Er staat ook helemaal
geen aanwijzing boven omtrent een vindplaats. Op blz. 8283 van het Gulde-Jaer ons Heeren vindt men dezelfde cantate
terug, als 'T Heyligh Graf. / Op Paesch-avond, met de muziek
erbij, eenstemmig, ondanks het cantus a 3 erboven1. Wat betreft de drie zesstemmige madrigiden: de aanwijzingen erboven, met de erin vervatte paginanummers, tonen aan, dat
hiervoor niet de boeken waarin zij oorspronkelijk verschenen
zijn, geraadpleegd werden, resp. het vierde, derde en vijfde
boek zesstemmige madrigalen2. Waarschijnlijk stonden ze in
één boek3. Misschien ook het hoek X?
De titel Madrigalia di Luca Marenzio, я 5 is niet juist voor
alle liederen die eronder volgen. Hij zal dan ook door de dich
ter uitsluitend bedoeld zijn geweest voor de liederen betref
fende boek X. Immers niet alleen komen onmiddellijk achter
deze groep al verwijzingen naar zesstemmige madrigalen, en
verderop nog naar vierstemmige, maar ook zijn de door Stal
part gebruikte madrigalen uit de vier bloemlezingen van ver
scheidene componisten. Van allen kan men enige biografische
en bibliografische - voorzover het dat deel van hun werk be
treft waarmee de Madrigalia verband houden - gegevens
vinden in een Aanhangsel*.

1

Zie blz 281.
• 4de boek Venetië, 1587 (herdr : ib. 1587, 1593, 1603, 1605), ook in:
The First sett of Italian Madrigals Englished by Thomas Watson . , Londen
1590, 3deboek: Venetië, 1585 (herdr . ib. 1589, 1594), о о к ш :
MusicaTransalpma, Londen 1588, Nervi D'Orfeo, Leiden 1605, 5de boek Venetië, 1591
(herdr . ib 1595, 1595), ook in Nervi D'Orfeo
3
Bv de Antwerpse verzameluitgave. Di Luca Marenzio . Madrigali A
Sei Voci, In Un Corpo Ridotti, Antwerpen 1594 (herdr. 1610)
* Zie blz. 268 evv
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V. OVER DE INHOUD EN VORM DER MADRIGALIA

Verschillende auteurs zien in Stalpart graag een verlate middeleeuwer. „Het is opmerkelijk dat Stalparts gedichten in
meer dan een opzicht overeenkomst vertoonen met de middeleeuwsche liederen", schrijft Hoogewerffin zijn destijds baanbrekende uitgave van een keuze uit Stalparts werken1. Als
alleen deze trek het beeld moet bepalen, en geen andersoortige het nuanceren en vervolledigen, krijgt men een vertekening te zien. Die vindt men dan ook in de „tweede herziene
druk" van J. L. Walchs Nieuw Handboek der Nederlandsche
Letterkundige Geschiedenis*, waar de in romantische schemer
gehulde gestalte opgeroepen wordt van iemand, die in de stilte
van zijn werkvertrek, verre van het rumoer van zijn tijd,
liederen dicht, waarin een oude, middeleeuwse devotie een
late nabloei beleeft : „In het stille Delft dan verdiept hij zich
in stichtelijke verhalen, op een wijze, die op ons den indruk
maakt, dat de hevige beroeringen der Kerk, haar zelf-bezinning en zelf-herziemng (Concilie van Trente 1545-1563) voor
hem niet de groóte betekenis hadden, die wij haar in onze
volksgeschiedenis toekennen." Ook Van Es 3 heeft nog bijna
uitsluitend aandacht voor het middeleeuwse in Stalpart, of
voor wat men in hem als middeleeuws wil zien.4
Michels daarentegen neemt wel een „zoete Middeleeuwse
geur in zijn liederen" waar, maar oordeelt toch: „...moderne
virtuositeit, door een zuivere smaak getemperd, was hem zeer
eigen. Dat hij daarbij de volkse toon wist te redden, wist te
1
G. J. Hoogewerff, Joannes Stalpart van der Wtelen, Bussum 1920, blz. 26;
baanbrekend, maar wegens tekortkomingen met te vertrouwen zonder de correcties en kntiek van Michels: Ftl. opst. II, blz 173 e w .
* 's-Gravenhage 1947, blz. 434
* Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden V, 's-Hertogenbosch
1952, blz. 257 e w .
4
Te merkwaardig om niet te vermelden - hoewel op essayistisch, of beter
„dichterlijk" niveau staande - is Dirk Costera visie op Stalpart (zie Menschen,
tijden, boeken, Amsterdam 1942, blz. 194 e w ). Ook Coster ziet in Stalpart
„de laatste Middeleeuwer", maar dan als een typische vertegenwoordiger
van het 17de-eeuwse Delft, „de stille groeibodem van een machtig en stralend peinzen".
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doen triomferen, terwijl de zwierigste humanistencadens binnen zijn bereik en binnen zijn vermogen lag, is zijn speels verworven roem"1. Voor Anton van Duinkerken is Stalpart een
van de Dichters der Contra-Reformatie2, en Polman zet, vooral
op grond van de Roomsche Reijs, „Stalpart's portret ... in de
houten marmer-lijst van de Tegenhervorming"3. Het door
Polman zo kundig ingelijste portret past wel in een middeleeuwse omgeving, zoals zich vaak een barok stuk heel goed
laat voegen in een gotisch gebouw, maar daarmee is de geportretteerde nog geen middeleeuwer.
Wel zetten de heiligen- en andere liederen van Stalpart een
laat-middeleeuws genre voort. In de Zuidelijke Nederlanden
is een dergelijke continuïteit tussen het oudere en het zeventiende-eeuwse geestelijke lied, daar door de omstandigheden
begunstigd, veel duidelijker4, onder meer doordat moderne
genres er minder op de voorgrond traden dan in het Noorden.
In de Madrigalia vindt men inderdaad de thema's van het
oudere geestelijke lied terug, ook nog zonder de renaissancistische erfenis van een centraal ordeningsprincipe. En vogue
waren de zorgvuldig opgebouwde bundels : liedboeken, samengesteld naar het kerkelijk jaar, zoals Stalparts Guide-Jaer ons
Heeren, en sonnettencyclus als Justus de Harduwijns De
Weerliicke Liefden tot Roose-mond6. Dat de Madrigalia echter
geen compositie vertonen, klopt met de ontstaanswijze, zoals
ik die hiervóór heb voorgesteld.
Opvallend, in de afwisselende reeks, is het ontbreken van
kerstliederen. Meer aandacht krijgt de verrijzenis van Christus,
maar nergens als hoofdthema van een lied: in V wordt een
opwekking: Staet op. den Heer is vande dood verresen gevolgd
door een gebed om genade ; een tweede geval is de meerbespro1

Fil. opst. II, blz. 249 e w .
Blz. 47evv.
Polman, Roomsche Reijs, blz. 9.
* Zie E. Rombauts, Traditie en vernieuwing in de Zuidned. letterk. v. d.
17de eeuw. Versi, en med. Kon. Vla. Ac. voor Taal- en letterk. 1954, blz. 299
evv.
» Uitg. O. Dambre (Zwolse dr. en herdr. nr. 21), Zwolle 1956.
1
1
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ken cantate 1 , waarvan het eerste deel een loflied is op het
waerdigh heerlijck graf, waaruit zojuist Christus is opgestaan;
een tweede deel, een gebed tot de engel die het graf bewaakt,
en een derde deel, een gebed tot Christus, de uytverkoren,
voeren het lied naar een climax: Op dat и (Christus') lijden My
oock lijden leere. Vaker komt duidelijk een sterk besef van de
weldaad van de verlossing - Door Christus wonden - tot uiting,
en Stalpart legt daarbij nadruk op de verplichting die de
Verlossing de mensen oplegt: Dat hy (Christus) dan fallen
stonden Gepresen zy van syn verloste knapen (VII), gedient van
alle menschen (LXXV). Maar van de gebeurtenissen in het leven
van Christus zijn vooral Zijn lijden en sterven thema van Stalparts liederen. In niet minder dan zeventien teksten spreekt de
dichter direct over Christus' lijden of dood, meestal op bewogen
toon en in realistische bewoordingen. Voor andere feiten uit
Christus' leven verwijst hij tweemaal naar een lied in het Gulde-Jaer ons Heeren, naar 't Euangeli van 't verloren kind (Jezus'
wedervinding in de Tempel; XLVI) en naar De Hemelvaerd
Christi (LXI). Het sacrament des altaars, dat eenmaal ter
sprake komt, de soetste spijs, wordt gesteld tegenover het lij
den, de dierste prijs, die ervoor betaald moest worden (II).
Van de niet zeer talrijke heiligenliederen zijn er vijf aan
Maria gewijd2. Eén hiervan is zuiver een loflied op 't Wesen
schoon onser Vrouwen (LXXVI). De andere zijn smeekbeden
tot haar, de alderclaerste Starre (LXVI) : Verbidt toch dan de
straf van onse sonden (XLVIII), Bidt / dat my uw' zoon wil
wesen een behoeder (LXIX), Roert maer eens bey de Rosen Die op
uw' lippen blasen / En suit my by uw' zoon gracy verwerven
(LXII). Sterk wordt de aandacht gevestigd op Maria's maagdelijk moederschap. In een lang, vierdelig lied (XXII) verhaalt Stalpart een bezoek van Maria Magdalena - toonbeeld
van innig berouw na een zwaar zondig leven - aan het graf

1

Zieblz. 27.
Bovendien is er een verwijzing: Hierop is D'hooge L. Vrou (LIX);
lied heb ik niet gevonden.
2
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dit

van Christus, die door sijn dood (haar) gaf het leven. Tenslotte
heeft lied X I I I de legende van St. Dorothea tot onderwerp.
De afschrikwekkend onzekere dood, Onseker tot wat ende
(XXXIV), en de hel, waarvan de tekening zwaar wordt aangezet (XI, X X I , X X I X ) , met geknars der tanden / huylen en
jancken f Zwavel / vyer / tangen / platen / pleyen / bancken, maar
waarvan toch ook nauwgezet het wezen wordt bepaald: 't
swaerst van allen (is) het aenschijn Gods te derven (XXI), vinden
ruimschoots meer dan tegenwicht in de hemel (IX, X I X ,
XXXV, XLI, X L I X , LI, LVII), Godes stad / die eeuwelijcken
vande Driftighe vloeden geniet de soetste vrede (IX).
Een loflied op de Kerk naar aanleiding van Pinksteren
(XXXVIII) en nog veel meer twee spotliederen op een dominee (LXX, LXXI) brengen iets van de actualiteit van
Stalparts tijd in de Madrigalia.
Wat ik tot hiertoe genoemd heb, bestrijkt maar een deel van
de liederen. Van de rest, het merendeel, laat zich in het algemeen als hoofdthema aanwijzen: vermaning, onderrichting,
inkeer, vrome stemming, constatering van eigen zwakheid,
gebed om hulp. Hierbij valt nu eens de nadruk op het ene, dan
weer op het andere, en meestal is een lied een vermenging van
twee of meer van de genoemde elementen. Trouwens, deze
blijven niet beperkt tot deze laatste grote groep, maar treden
ook herhaaldelijk in de zojuist besproken liederen op.
Dit overzicht van de thematiek van de Madrigalia vertoont
bijna dezelfde categorieën als Knuttels indeling van de oudere
liederen 1 . Maar er is vóór al een opvallend en typerend verschil : het element vermaning en instructie is bij Stalpart, vergeleken bij de door Knuttel onderzochte liederen, niet weinig
uitgedijd. Het gaat hierbij niet alleen om de verscheidene
liederen die in hun geheel een instructief karakter dragen,
zoals X. Dit soort liederen komt in de middeleeuwen ook voor,
hoewel minder frequent dan in de zeventiende eeuw. Ken1
J. A. N. Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming, Rotterdam 1906.
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merkender zijn die liederen, die een duidelijk lyrische inslag
hebben, maar in een of andere vorm een aansporing of onderrichting bevatten :
Lacht en verheucht u nu
Met kruyden en blommen /
enz.... wie sou hem met bekleden
In nieuwe tijden / oock met nieuwe seden'
Staet op den Heer is vande dood verresen
Des eyscht het blydste ]aer het blydste wesen. (V)

Een samenspraak tussen Christus aan het kruis en een zondaar (XX) wordt aldus gevolgd door de „moraal" :
Dus storven beyde / door de selve wonden
Heer lesus, en de sonde
Aen 't cruys gedreven /
Dat dan geen sonden meer m ons en leven.

Op een andere plaats in deze inleiding zal ik Stalparts streven aanwijzen om uit het Italiaans overgenomen elementen
duidelijker weer te geven, te vereenvoudigen of verduidelijkend uit te breiden, en met één of meer treffende en bondige
regels te besluiten1.
Vergeleken met de oudere geestelijke liederen2 is het zeventiende-eeuwse geestelijke lied een canticum novum, een nieuw
geluid3. Behalve dat het dus een sterk instructieve en vermanende inslag vertoont, treft een vaak lyrische toon, terwijl de
inhoud veelal meeslepend gedramatiseerd is. De min of meer
zuiver epische trant van de middeleeuwen is verdwenen. Men
vergelijke b.v. een deel van een middeleeuws lied over Maria
Magdalena4 :
Magdalena bat, hair wert vergheuen,
grote heft heeft dat bedreuen,
spot noch scaemd en deed hair beuen,
voir ihesus voeten viel si euen.
1

Zieblz. 41 enblz 60 e w
Tot in het begin van de zeventiende eeuw menigmaal herdrukt, zie V.
Verstegen O F M , Het geestelijk lied %n het begin υ d 17de eeuw, (ongedr.
diss ) Leuven 1938, passim
* Uitgewerkt door V Verstegen, a.w
« Knuttel, Geest, lied, blz. 279 ev.
1
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Si quam gheuolcht der minnen pat,
ouer tafel dair ihesus sat;
vluchts störtet si hair tranen nat
ende maect hem dair een lieflic bat.

met een strofe van Stalparts Magdalena-lied:
Voor 't graf des Heren 's avonds versch begraven /
Magdalena, jalours van sulcken have /
Lag gestreckt als voor dood / end' onbewogen
Aen 't koude marmer besturven: maer uyt haer oogen
Een bloed gebobbelt quam / terwijl sy schreyde /
En met een trage stem: Oy me! uytberste en seyde.
O marmer lief! men vont noyt delicater /
Die binnen hebt mijn vlammen / en buyten 't water. (XXII 1 *)

Een afzonderlijke kwestie is de spiritualiteit van de Madrigalia. Ofschoon men wel in het oog moet houden, dat dit
werkje een klein gedeelte van Stalparts oeuvre is, en geen
afgerond geheel, kan men er toch op vertrouwen, dat het enkele elementen van Stalparts vroomheid geeft. Niet gebonden
aan de uitwerking van een bepaald onderwerp, noch aan een
compositorische opzet, heeft Stalpart vrijelijk uiting gegeven
aan wat zijn geest bezighield. Centraal is in de Madrigalia de
Verlossing door Christus en de blijheid die dit te weten de
Christen schenkt. De ingeschapen menselijke waardigheid,
door Adams zonde verwoest, wordt door Christus meer dan
hersteld; de wereld, goed geschapen, is door Hem nog beter
herschapen. In dit verband haalt Stalpart instemmend de
paradox uit de paasnachtUturgie aan: 0 groot geluck van
Adams sonde!, en met haar vervolgt hij: Die sulcken soen ons
heeft gevonden! (VII). Nu onze zonden door Christus verzoend
en vergeven zijn, wil de dichter voortaan blij leven - maar hij
haast zich te zeggen : ook bevreest, alsof hij een te groot optimisme wil voorkomen (LXXV). De blijdschap om de verlossing wordt wel meermalen getemperd door de overweging van
Christus' lijden. Christus aan het kruis doet een appèl op de
mens tot mee-lijden (XXXIII), en in de dichter ontstaat onzekerheid over wat hij in zijn hart de voorrang moet geven: de
blijheid of de smart (II). Groot is de plaats die Christus' lijden
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in Stalparts overwegingen en gevoelens inneemt, en ook de
evocatieve kracht die hiervan naar zijndichterlijkegeest uitgaat.
Christus aan het kruis is de centrale gestalte in de Madrigalia,
en geen woorden zijn te sterk en te plastisch om Hem op te
roepen. Dat dit in het algemeen toch geen afbreuk doet aan de
overheersende toon van blijdschap om de verlossing, komt
doordat de dichter niet de minste neiging heeft Christus' lij
den te isoleren. Het is voor hem in de eerste plaats de prijs
waarmee de verlossing betaald moest worden (II). Kenmer
kend is Stalparts uitbreiding van de vredegroet van Christus
na Zijn verrijzenis: Vree zy met и / door mijn gepijnde leden
(XXXI). De vreugde wint het in het hart van de dichter dan
ook van de smart; van het veelderhande lijden, Angst / rou /
blyschap f haet / liefde / hoop en tooren (VI), tegelijk door de
beschouwing van de Betraende lesus Oogen opgewekt, hebben
blijdschap, liefde en hoop de overhand, want Christus' won
den zijn de pleysters die (ons) weer genesen (XXV). Het mee
lijden waartoe Christus ons dringt, doet tenslotte ook weer
verheugen: Geluckigh dan die duldigh lijden tneughen (XXX).
De angst, het berouw en de toom gelden de zonde.
Het besef van de zonde immers komt in de Madrigalia tal
rijke malen tot uiting. Dit staat weer rechtstreeks in verband
met Christus' lijden. De zonden zijn hiervan oorzaak geweest
(LXXXII) en steeds weer opnieuw slaat de mens door zijn
zonden Christus aan het kruis (LXXVIII). Hier is dan ook de
voornaamste overweging gelegen die de mens van zonde moet
afhouden. De hel als afschrikwekkend middel is wel niet af
wezig in Stalparts gedachtengang, maar slechts als rationele
steun : hy waer ту te sot / die soo sou kiesen ... Voor drie duyts
kinder tuygh van poppen-koten 't Hoogste goet te vertiesen (LI).
Al dreigt de zonde soms de mens in een afgrond te sleuren,
Christus heeft hem de mogelijkheid gegeven, dat zijn zonden
zullen worden vergeven. Daar is echter de medewerking van
de mens voor nodig, allereerst zijn berouw. God spaart dege
nen die berouw hebben (VI) ; men ziet dit het duidelijkst ge
demonstreerd in Maria Magdalena (X, XXII). Herhaaldelijk
34

beklemtoont Stalpart de bemoedigende gedachte : God wil niet
dat wij sterven (XXXIX), God verlangt niet de dood van de
zondaar, maar zijn bekering en leven (LXXXII). Vasten is
aanbevelenswaardig om de vuyle ziel van zonden schoon te
wassen (XXVIII), en de boetedoening, om de misdadige leden
te kastijden, is een lief geschenk van God (LXXXIII). Maar
berouw is niet voldoende: de zaligheid wordt niet verkregen
zonder goede werken, zo wordt op polemische toon tegenover
een Prekebroer der nieuwer Kercken gesteld (LXXI).
Meer nadruk dan op de goede werken legt de dichter - gesteld dat de zondaar berouw toont en zich bekeert - op de belangrijkheid van de genade voor de zaligheid. De genade is de
permanente werking van de Verlossing. Vandaar dat, evenals
het berouw, de genade meestal in direkt verband met Christus'
lijden wordt gebracht. Alleen Gods genade kan de mens redden (LXXX). De bede om genade is in de Madrigalia het frequentste gebed, en Maria wordt gesmeekt deze bede bij haar
Zoon te ondersteunen. De werking der genade maakt de dichter soms afkerig van de wereld (XIX), want deze heeft met
zijn besuyckert fenijn hem bedrogen (XXX).
Van de andere kant echter trekt de aarde: Mijn hart... wil
niet derven De losse weelden die 't vast aen d'aerde kleven (L).
Deze tweestrijd in de dichter doet hem soms in sterke bewoordingen zich keren tegen „de wereld", op te vatten als de menselijke samenleving voorzover ze niet is geheiligd door Gods
genade: foey des werelds weelden! 't Zijn niet dan yd'Ie beelden /
Dan schauwen / schimmen / nietten / Berouwen en verdrietten /
Daer is maer Gods genade // Die 't hart my kan versaden (LXXX).
In dit wereldbeeld neemt de natuur buiten de mens een heel
wat gunstiger plaats in. Zij verheerlijkt de Schepper (LXXVII)
en richt 's mensen geest naar God (XLV).
Stalparts spiritualiteit is overwegend redelijk. Zijn meditaties en zielezuchten, die aan de Madrigalia, hoewel liederen
voor de klopjes, zo'n persoonlijk accent geven, zijn verweven
met verstandelijke overwegingen. Het gevoel van de dichter
wordt soms geremd, vaker geleid door de rede. Daaruit komt
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zijn gematigdheid voort, niet in het kardinale punt : de liefde,
maar in de devotionele houding. Voorts valt het de lezer van de
teksten op, hoe vaak Stalpart passages uit de Bijbel invlecht,
soms parafraseert1, zijn vroomheid is bijbels georiënteerd.
Men heeft herhaaldelijk Stalpart met Franciscus van Sales
in verband gebracht. Mensink vergelijkt, met terzijdelating
van Stalparts geschriften, uitvoerig beider persoonlijkheden2.
Polman noemt Stalpart „het type bij uitstek van de gentleman-asceet, van de humaniste dévot"3. Daniels plaatst hem in
de invloedssfeer van St. Franciscus, op grond van enkele passages uit zijn werk4. Mijns inziens is hier toch geen sprake van
rechtstreekse beïnvloeding, die nergens aangetoond is, maar
moeten de overeenkomsten verklaard worden uit een overeenkomstige psychische aanleg, congemaliteit, die bij beiden
een overeenkomstige, door de tijdsomstandigheden mogelijk
gemaakte vroomheid opleverde. Stalparts afkomst, opleiding
en levensloop werkten hiertoe mee, waarbij men wel aan beïnvloeding door de Italiaanse vroomheid, zozeer verwant aan
de Salesiaanse5, kan denken. Stalparts vroomheid, zoals die
uit de Madngalia naar voren komt, is inderdaad die van een
devoot humanisme, waann de menselijke natuur, ondanks
zwakheid, door de Verlossing ruimschoots is hersteld van de
verdorvenheid door de zondeval. Door de overvloed en de
aandrang van de genade is het iedereen mogelijk zalig te worden. Het zonnige optimisme dat uit deze opvatting voortkomt, wordt bij Stalpart aller duidelijkst aangetroffen m bv:

1
Dank aan ds J a n Wit, die mij geholpen heeft desbetreffende bijbelplaatsen op te sporen
* Stalp , blz 173
* Roomsche Reijs, blz 16 ev
* J Daniels s j , Les rapports entre Samt François de Sales et les Pays-Bas
(diss A m s t ) , Nijmegen 1932, blz 168 e w Zie over Franciscus ν Sales
Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, I
L'humanisme dévot (7580-7660),
Paris 1921, Ρ Pourrat, La spiritualité
chrétienne I I I , P a n s 1944 blz 408 evv
* Pourrat, Spiritualité Chrét, blz 407, over de I t school ib , blz 352 evv
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Als mijn gecruyste hef nu versch verresen /
Vrolijck belaste na de ziel te wesen
Vree zy met u / door mijn gepijnde leden /
Sprack hy met soete reden / vrede / vrede
Alleluja. Mijn ziel looft God van zijn mewaerde /
Dit schorte noch 't geblomt van onse aerde (XXXI 2 *)

Nochtans verdient het aandacht, dat dit optimisme herhaaldelijk enigermate wordt versomberd (XXVI, XXVII).
Stalparts Madngaha is een werk van de contrareformatie.
Hoewel de liederen hier en daar een sterk persoonlijk accent
laten klinken, zijn zij een instrument der zielzorg; een grote
mate van verstandelijkheid en opzettelijkheid, ook in woorden beeldgebruik, is hiervan het onvermijdelijk gevolg. Hiermee sluit dit werkje geheel aan bij de zo talrijke werken die
met soortgelijke bedoeling door priesters in Noord en Zuid geschreven zijn1. De polemische noot die op enkele plaatsen m de
Madngaha te beluisteren valt, accentueert dit nog.
Niet meer middeleeuws-katholiek bleek ook de spiritualiteit
van de Madngaha, terwijl tenslotte de toon der middeleeuwse
liederen er vergeefs in gezocht wordt. Dit laatste, in het voorgaande kort aangeduid, behoeft nog uitwerking.
Dè kunst der contrareformatie is de barok. Men moet deze
twee begrippen niet aan elkaar koppelen in dezer voege, dat de
barok de artistieke expressie en vormgeving zou zijn alleen
van het contrareformatorische katholicisme. De barok is een
algemene stijl in de kunst - ontwikkeling van de renaissance -,
waarbij het statische werd verdrongen door het dynamische,
de rust door beweging, de afzijdigheid door brandend elan, de
eenvoud door ingewikkeldheid en nadruk, het evenwicht door
het centrifugale. De stijlkenmerken der barok werden het eerst
als zodanig onderkend m de beeldende kunst2, maar zijn even1
Zie Anton van Duinkerken, Zeven eeuwen katholieke poëzie, UtrechtAntwerpen (1956), blz 268-271, W J С Buitendijk, Het Calvinisme tn de
spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-reformatie, GromngenBatavia 1942, passim, E Rombauts, Het geestelijk lied der Contra-Refor
matie, in· Gesch Lett. Ned V, blz 408 e w , Verstegen, Geest lied, passim.
1
H Wòlflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe Das Problem der Stilent-
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zeer - mutatis mutandis - in litteraire werken waarneembaar1.
In Stalparts Madngalia geven trekken van de barokkunst2
de liederen een geheel ander aanzien dan naar inhoud overeenkomstige middeleeuwse liederen vertonen. Dat Christus zo
vaak sprekend optreedt, zich richtend tot de ziel, de zondaar,
de mens, past in de behoefte van de barok tot dramatiseren.
De barokke geest leeft zich bij voorkeur uit in indrukwekkende genres, het drama, de epiek ; de lyriek wordt hierdoor niet
verdrongen, maar knjgt soms merkwaardige gedaanteveranderingen, veroorzaakt door behoefte aan actie en concretisering:
Maer siende den sondaer dat nu eer lange
D e n Heer sijn geest sou geven /
Zey m e t beschaemde / en nat betraende wangen /
Sterft g h y dan Heer?
Ja 'k sterve
E n dat voor dijn quaed leven?
Laet dit dan m e t sneven.
D u s storven beyde / door de selve wonden
Heer lesus, en de sonde
Aen 't cruys gedreven /
D a t dan geen sonden meer in ons en leven. ( X X )
Wicklung der neueren Kunst, 1915 (6de dr München 1923) Zie verder Buitendijk, Calvinisme, hk II, en Gerard Knuvelder, Handboek tot de gesch der
Nederl letterkunde II*, 's-Hertogenbosch 1958, blz 85 evν , beide met uitvoe
rige htteratuuropgaven
1
Zie Fntz Strich, Der lyrische Stil des 17 Jahrhunderts, in Festschrift
Muncker, München 1916, verdero a W Kramer, Vondel als barokkunstenaar,
Antwerpen-Utrecht 1946, W J С Buitendijk, Nederlandse strijdzangen uit
de 16e en de eerste helft der 17e eeuw (klassieken uit de Ned letterk , nr 2),
Zwolle 1954, Jeremías de Decker, Goede Vrydag, uitgave Buitendijk (Zwolse dr en kerdr , nr 32), Zwolle 1958, G A van Es, Barokke lyriek van protestantse dichters in de 17de eeuw, Groningen 1946 (inaug rede), G R Носке,
Manierismus m der Literatur, Hamburg 1959
* Buitendijk wü de term barok alleen toegepast zien voor de „Gehalt", de
ziel van het kunstwerk, de geest waaruit de onderhavige kunst gesproten
is, nml „de geest van de triomferende of erotisch-mystieke Contra-Reformatie en van het praatziek vorstenabsolutisme" (Stnjdz , blz 18) Ik vraag
mij af, of dit zin heeft Hoe brengt men immers deze componenten in verband met naar vormkenmerken duidelijk barokke kunst van bv Nederlandse protestanten, de jonge Vondel, Rembrandt, Revius? Aan de barokke
kunst moet m ι toch een meer algemene geesteshouding ten grondslag lig
gen - gecombineerd met artistieke tendenties -, die we trouwens met goed
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De behoefte aan concretisering is een facet van de voorkeur
voor het zintuiglijk waarneembare, niet om zichzelfs wil, maar
gezien in een hemels perspectief. Het hemelse leeft voor de
barokmens en -kunstenaar in aardse vormen. Aan de ene kant
verklaart dit de zin voor het allegorische, waardoor bijvoorbeeld bij Stalpart de kus het begrip genade oproept1, anderzijds vloeien hieruit voort - het zijn twee kanten van één medaille - de uitbeeldingen van het hemelse door het aardse.
In dit licht moeten we bezien gedichten als LXIV: Komt
mijn beminde. De morgen komt / wort wacker enz., waarin
elementen van het Hooglied en de Italiaanse tekst ineenvloeien. Stalpart draagt de mooiste dingen die de aarde te bieden
heeft aan - hij heeft ze ontleend aan een Italiaanse beschrijving van een geUefde - om daarmee een schoon portret van
Maria te maken : LXXVI.
Dit biedt in het voorbijgaan de gelegenheid te wijzen op een
eigenaardigheid van de barokke kunst, die uit het laatst genoemde lied duidelijk spreekt: haar schilderachtigheid. Geen
scherp getrokken lijnen bouwen op duidelijk zichtbare wijze
het geheel op, maar in elkaar overvloeiende partijen vormen
samen meteen een onmiddellijk sprekende eenheid. Dit ziet
men in verschillende liederen der Madrigalia, zoals in LXXVI I
bv., met zijn korte, elkaar snel opvolgende aanduidingen,
bij wijze van „decor" :
Hoordt toch hoe dat de dieren
Met soete sangen haren Schepper vyeren.
De Nachtegael en laet haer niet verdoven /
Het Leewerckjen klimt van d'aerd na boven
Blymoedigh / en de reste
Van 't vlug-gediert / doet sijn uyterste beste.
Alleen mijn droeve sinnen
Van Gode vluchten / en van sijn blyde minne.

met één naam kunnen dekken. Naar de vormkenmerken wil Buitendijk de
barokkunst dan, met vermijding van de term barok dus, „kunst der zeventiende eeuw of seicento" noemen (ib., blz. 20).
1
Zie blz. 53.
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Graag blijft het oog van de barokkunstenaar, zo gevoelig
voor schilderachtige effecten, zich vermeien in het gruwelijke,
bloederige en afschrikwekkende. Zo beschrijft Stalpart in
schrille kleuren Christus' lijden, In 't diep van ... rood-bloedige
stromen (XX), en blijft hij graag even stilstaan bij het beeld
van de hel : geknars der tanden / huylen en jancken / Zwavel /
vyer I tangen / platen / pleyen J bancken (XXI).
De laatste citaten verraden de neiging tot sterke effecten,
die zich overigens herhaaldelijk uitspreekt in retorische pathetiek, in de achs en wees, de zuchten en de tranen, met heele
sluysen soms. Met deze neiging tot effecten brenge men ook in
verband beeldspraak die verstandelijk niet realiseerbaar is.
Irrationele metaforen, die onevenwichtig doorslaan naar één
pool van de vergelijking, maken iets geestelijks concreet met
de emfase van iets ongehoords1.
Met duysend vlammen / end' even soo veel koorden /
Ontsteken ende binden te gaer Heer lesus woorden,
't Zijn niet dan honigh-raeten / niet dan leven
Dat sijn lippen uytgeven. (LXXIV)

De drang tot duidelijkheid en nadruk is een ander algemeen
kenmerk van de barokkunst, en ook in de Madrigalia waarneembaar, het duidelijkst wanneer men Stalparts lied met de
ItaHaanse grondtekst vergelijkt2.
Niets treedt zo sprekend naar voren als zaken die in antithese geplaatst worden, ofschoon de objectiviteit hierbij vaak
in het gedrang komt. Het laatste is voor de barokkunstenaar,
die immers meeslepend wil zijn, geen bezwaar om de eerstgenoemde werking van de antithese ten volle uit te buiten. Ook
Stalpart maakt er volop gebruik van. De grote antithese in
de Madrigalia is: genade - zonde, herhaaldelijk ook nadrukkelijk tegenover elkaar geplaatst :
't Is God die door het geen hy heeft geladen /
My wegen laet mijn sond' en sijn genaden. (LV)
1
1
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Zie ook blz. 56 ev.
Zie blz. 60 e w .
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Er is slechts Gods genade // Die 't hart my kan versaden en
vergeleken daarbij zijn des werelds weelden
... niet dan yd'Ie beelden /
Dan schauwen / schimmen / nietten /
Berouwen en verdrietten. (LXXX)

Deze voorliefde voor antithesen 1 is overigens niet een louter
technisch toegepast procédé, maar beantwoordt aan een polariteit in het levensgevoel van de barokkunstenaar 2 .
Een barok gedicht is sterk geconcentreerd om één thema.
Niet zelden is de hele inhoud, of die van een groot fragment,
als men hem ontleedt, niet meer dan één gedachte, die op verschillende wijzen is benaderd en uitgedrukt; deze inwendige
structuur werkt de nadrukkelijkheid in de hand, waarvan hierboven al sprake geweest is. In de Madrigalia vindt men er
voorbeelden genoeg van, o.a. L X I I I , L X X V I I I . Eén beeld is
dikwijls niet genoeg; hetzelfde wordt nóg eens door een tweede,
soms nog door een derde beeld gepresenteerd :
Ziet hier de morgen met haer roode wangen /
Voetje voor voetje vorderen haer gangen.
Ziet hier de fackel vanden dagh geresen /
Met het cieraet van sijn vergulde wesen.
Ziet hoe de nacht haer swarte zeyl moet strijcken;
En na de kusten van 't Noord-westen wijeken. (XXVI)

De zo graag om hetzelfde heen cirkelende geest van de dichter komt tot tautologische uitdrukkingen als Van sucht en liefde
teder (LVIII), een beel-berou met smart en swart besoetelt (LX),
tot opstapelen van attributen: Cupido, met sijn netten / Sijn
pijlen f sijn boogen / sijn hetten (X) en keer op keer tot woordherhalingen. De hierdoor concentrische gedichten worden gaarne met een vernuftig, treffend beeld, een frapperende antithese
of een algemeen geldende uitspraak besloten, als samenvatting. Het is soms of de hele inhoud daarheen stuwt. Een dergelijk slot fungeert a.h.w. als eenheidsaccent :
1

Zieblz. 57 evv.
' Gerard Brom, Barok en romantiek, Groningen 1923, blz. 54.
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Als t'eender tijdt uyt mijn liefs Heeren ooghen /
Biggelende / helaesl de traenen vloghen
Met heele sluysen / niet dan uyt meelijden
Van die hy gaeme vande dood bevrijde :
Waert dat sy wilden / sprack ick met goede reden /
Droevig-suchtende 't verswijm van sulcken vrede.
Ay eygen wil / ghy alleene kunt my bederven I
O himel God wil niet dat wy sterven. (XXXIX)

Het is alsof de barokkunstenaar zeer vaak met stemverheffing spreekt. Zijn nadrukkelijkheid en dynamiek veroorzaken
menigmaal een doorbreken van de grenzen : strofe en verseinde. De barokdichter is niet de altijd beheerste kunstenaar, die
zijn geest en gemoed door strenge vormen laat dwingen. De
strofen bij Stalpart zijn delen van een dóórvloeiend geheel,
zoals in de Italiaanse grondteksten overigens. De verzen worden opvallend vaak verbonden door het doorlopen van de zin :
Na dien u tranigh schxeyen /
Den Hemel weet te bleyen /
Zoo'n houdt te geenen
Tijden op van weenen /
Tot dat u hart gevloghen
Na den Heer is door uw' oogen. (XLIV)

Dit verschijnsel geeft, samen met de afwezigheid van een
streng metrum, de stijl een lenige zwier, die echter geremd,
vaak zelfs verlamd wordt door een andere eigenaardigheid:
het overmatige belang dat Stalpart hecht aan het rijm. In de
sensitieve barokke poëzie in het algemeen vervullen de rijmwoorden een belangrijke functie als muzikale hoofdtonen,
maar Stalpart maakt er vaak gebruik van op een wijze die de
dynamiek van de zin en van het vers frustreert. Hij vermeerdert meermalen het aantal rijmwoorden dat door de structuur
van de Italiaanse tekst gegeven is, door regels te splitsen ; beide delen hebben dan een rijmwoord. Men vergelijke Ick sliep
in bey mijn ooghen... (XXV) met de Italiaanse tekst. Soms
zijn de twee delen - door de uitgever? - achter elkaar gedrukt,
zodat de rijmwoorden binnenrijmen zouden kunnen vormen,
ware het niet, dat dan het eindrijmschema niet meer klopte
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en dat een dubbele streep een grotere scheiding aangaf dan
normaal tussen twee delen van een versregel thuishoort1, bv. :
Segt dwarsse houten // En ghy metale bouten :
Waer is mijn Heer / die aen u hingh / gebleven?
Н у is alleen die my kan leven gheven /
Die my met sijn ghenade kan versaden.
Geeft my dan weer // mijn Heer /
Want ben beraden /
Dat ick u daer en tusschen
Sal blyven kussen. (XXXVII)

Binnenrijmen vergroten soms nog de rijkdom aan rijmwoor
den, zoals hierboven in r. 3 en 4.

VI. STALPARTS BEHANDELING VAN DE BRONNEN

Voor in het Gulde-Jaer ons Heeren leest men onder „Oogmerck Des Auteurs Over De Musike van 't Gulde-Jaer":
„...also ick in dit eerste deel (d.i. het G. J., tegenover de „twee
navolgende deelen", de Gulde-Iaers Feest-Dagen). gebonden
was aen eene sekere materie, te weten, aen de Evangelien
der Sonnendagen, dat ick daeromme genoodsaeckt ben ge
weest daer toe te verkiesen een manier van Musike, die behalven de soetigheyd van de harmonie, oock stemmigh, onmoeyelijck, ende in sonderheyd indifferent, ofte onverscheyden soude wesen ter materien, daer toe ickse hadde te gebruycken. Het welcke de curieuse ende delicate Musiciens my des te
beter sullen afnemen, alsoo sy wel weten, dat mijn oog-merck
is, met dese Lof-sangen niet soo seer haer kunst te vervoorde
ren, als hare devotie te dienen. In d'ander twee navolgende
deelen des Guide-Jaers, alsoo dit bedwangh wat cesseerde,
ende mijne concepten een weynigh vrijer ende onbedwongender waren, heb ick oock na advenant mijn best gedaen, om op
te soecken de soetste Musiken, oft immers de aengenaemste
Dit is in verreweg de meeste gevallen de functie van het teken //.
43

wijsen, die my mogelyck zijn gheweest te vinden". Deze aanhaling bevat dus de verschillende uitgangspunten van Stalpart voor het kiezen van zijn melodieën, onderscheidenlijk in
het G. J. en de G. J. F. toegepast. Zij suggereert ook, dat het
de bedoeling was, dat in de G. J. F. de toon der wijzen meer
overeenstemde met die der teksten dan in het G. J. ; een bonte
verscheidenheid van melodieën is hiervan het resultaat. Had
de samensteller bij zijn eclectische arbeid al in de geest wat hij
later schreef in een woord-voorafin het ExtractumKatholicum:
„Aengaende de Toonen ofte wijzen der Lofzangen; daer toe
hebbe ik verkoren, niet de raerste, ofte curieuste, maer de
zoetste ende bekendste. Ende dat om ons recept des te meer
te faciliteren" ? Of was hij bij het schrijven van het E.K. „tot
het inzicht gekomen, dat de muziek van zijn heiligenliederen
(in de G.J.F.) hun verspreiding niet in de hand werkte?" 1
Wij hebben de plaatsen waar Stalpart spreekt over de
muziek van zijn boeken aangehaald om te laten zien, dat hij
bij het kiezen2 van zijn muziek met overleg te werk ging. Wat
kan hem dan bewogen hebben voor de verzameling mediterende en lerende liederen van zijn Madrigalia de muziek van een
hele reeks Italiaanse madrigalen te gebruiken, op zichzelf een
bloemlezing uit het genre? Zijn teksten vertonen niet een bepaalde cycUsche structuur, waarbij muziek van dezelfde aard
de eenheid nog kracht en luister kon bijzetten. Ook algemene
bekendheid van al deze Italiaanse liederen moet men als motief van de keuze uitsluiten3. We komen nu evenwel terug op
de conclusie waartoe we al eerder kwamen: Stalpart dichtte
de Madrigalia alleen voor gebruik in „huiselijke" kring. Ze
waren niet bedoeld om in een uitgave onder een groter publiek
verspreid te worden, maar bestemd voor hemzelf en zijn
klopjes, waaruit hij een koortje had samengesteld; met dit
1

Michels, Fil. opst. II, blz. 216.
Dat hij zelf melodieën gecomponeerd zou hebben, is wel door verschillenden gemeend, maar is nooit bewezen. Zie over deze kwestie: Pollmann,
Feiten en raadsels.
3
Zie blz. 13 ev.
1
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koortje studeerde hij deze liederen in. De dichter nu, goed bekend met de muziek van zijn dagen, zal in de huiselijke bijeenkomsten, godsdienstoefeningen en soms tevens muzikale verpozingen, in de Madrigalia persoonlijke voorkeuren hebben doen gelden. „Int musijck daer toe hadt ons Er. vader geordineert omtrent de twintigh machden, die hij zelfs ten deele
leerden, want hij was een goedt musisijn; dat canmen zien in
al zijn dichten, ende hadt daer beneffens een engelsch stem" ;
„En als hij iemant recreatie wilden aendoen, dat geschieden
ordinaris met geestelicke lofsangen, die hy selfs dichten", zo
zegt het klopje dat zijn leven beschreven heeft 1 . Men kan aannemen, dat het dan niet alleen de bedoeling was de „devotie
te dienen", maar ook de „kunst te vervoorderen" 2 .
Bij het zoeken naar Stalparts motief voor de keuze van de
muziek moet men in het oog houden, dat hij niet alleen de Italiaanse muziek, maar ook de bijbehorende teksten gebruikte. In
veruit de meeste Madrigalia dienden ze hem tot grondslag voor
zijn eigen werk. Verderop wordt de verhouding tussen de
teksten van Stalpart en die der madrigalen nog nauwkeuriger
omschreven ; hier zij volstaan met deze algemene formulering.
Het is weer onmogelijk nauwkeurig datgene in de Italiaanse
verzen aan te wijzen, wat hem ertoe gebracht heeft ze te bewerken. Wat dit ook zij. Stalpart heeft ze geschikt bevonden
om ze - averechts - toe te passen voor zijn doel, de klopjes
geestelijke liederen te verschaffen. Het komt mij echter voor,
dat de gedichten van Petrarca, de petrarkisten e.a., bepaaldelijk in één opzicht aantrekkingskracht op hem uitgeoefend
hebben. De bewerking ervan namelijk stelt - gezien de aard
van de teksten 3 - bijzondere eisen aan taalvaardigheid en vindingrijkheid. Zo zal voor Stalpart het dichten van de Madrigalia o.a. in zekere mate een intellectueel spel geweest zijn, dat
hij in dit werk, immers niet voor een groot publiek bestemd,
kon bedrijven. Ook heeft misschien een soort van „Italofilie"
1

W. de Reeck; Mensink, Stalp., blz. 203.
» Zie blz. 43.
Zie blz. 17 evv.
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de man die jaren lang in Italië gewoond had en zich daar wel
della Rota noemde1, er te gemakkelijker toe gebracht zijn
krachten aan deze zoetvloeiende Italiaanse verzen te wagen.
Tenslotte sloot Stalpart aan bij een betrekkelijk levendige belangstelling die er in zijn tijd in de Nederlanden voor de Italiaanse letteren bestond2.
Stalpart paste met zijn Madrigalia een oude en in zijn tijd
ook door anderen aangewende praktijk toe, die der vergeestelijking van wereldlijke, soms bepaaldelijk wereldse liederen3.
Men wilde met die vergeestelijkingen de zanglustigen een tegengif toedienen tegen de vaak heilloze invloed die allerlei profane
liederen met scabreuze inslag gehad moeten hebben, of, op
zijn minst, van onnutte muzikale tijdpassering een positieve
bijdrage tot het geestelijk heil der zangers maken. In de voorrede tot zijn Paradijs der Geestelijcke en kerkelij cke Lof sangen
valt de priester Salomon Theodotus uit tegen „kunstighe Rederij ckers ende Poëten oft Verssen-dichters, die door hunne spiegelen der minne, ende dierghelijke bordeel-boecken, soo met
naeckte figuren als uyt-ghekipte woorden het ampt van den
tenteerder, den gheest des onsuyuerheyts, so leuendigh bedienen, dat sy de menschen hier door, als door der syrenen
sangh, van haer verstant t'eenemael berooven, ja als door den
beker van Circe in Verckens so veranderen, dat sy al haer
leuen langh in den stinckenden poel der onreynigheyt haer
wentelen, ende als Peerden ende Muyl-esels sonder verstandt
den lust des vleeschs na-jagen: oock so onbeschaemt haar krijten ende jancken door de onkuysche dichten ende liedekens
laten hooren, gelijck een deel blakende honden om een ritsige
1

Michels, Fil. opst. II, blz. 200 e w .
* B. H. Molkenboer o.p.. Het Italiaansch bij Hooft en zijn kring, in De
Beiaard IV (1919) dl. 1, blz. 288 e w . en 400 evv.; dl. 2, blz. 143 e w . en
210 e w . ; G. S. Overdiep, De invloed der Italiaansche letteren, in Gesch. lett.
Ned. I l l , 's-Hertogenbosch 1944, blz. S3 e w . ; speciaal voor Petrarca: Ypes,
Petrarca, blz. 97 e w .
a
Zie bv. F . van Duyse, De melodie van het Nederlandsche lied en hare
rhythmische vormen, 's-Gravenhage 1902, blz. 64; id.. Het o. Ned. lied, ini.
tot dl. I, blz. X I ev., en passim; Een devoot ende profitelyck boecxhen, uitg.
D. F. Scheurleer, 's-Gravenhage 1889, blz. X X I .
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teeve loopende". Gelijksoortige overwegingen, die leiden tot
het samenstellen van geestelijke liedboeken, treft men ook
elders aan 1 . Om des te doeltreffender de gewraakte liederen
te bestrijden, maakte men heel handig gebruik van de invloed
die ze nu eenmaal hadden, door het begin onveranderd over
te nemen, of minstens de aanvang van het nieuwe lied een on
middellijk herkenbare overeenkomst te schenken met het des
betreffende profane lied. Van verschillende liederen die men
in het Antwerpse Liedboek 2 vindt, staat een geestelijke versie
in het Devoot ende Profitelyck Boecxken3. „Aenmerct doch myn
geclach, Ghi ruyters, fraey van sinnen" krijgt een geestelijke
pendant in „Aenhoort doch mijn geclach, Ghi hertekens ver
vult met minnen"; „Ie sie die morgensterre, Mijns liefkens
claer aenschijn" in „Ick sie die morghen sterre, Heer Jesus
claer aenschijn". In verreweg de meeste gevallen gaat de gees
telijke versie, na een gelijkluidend of overeenkomstig begin,
zijn eigen gang. De gevallen waarin de vergeestelijking in zijn
geheel beantwoordt aan het profane grondgedicht, zijn verre
in de minderheid. Het ligt voor de hand ; als het contact in de
aanvang gelegd was, had, afgezien van de melodie, het pro
fane lied zijn taak verricht. Zo volstaat men in het algemeen
met enige zeer eenvoudige subsituties, meestal alleen aan het
begin, waarbuiten het lied een geheel eigen verder verloop
heeft. Bv:

1 O lesus bant / o viench braut
Hoe vast houdi mi ш ν bedwanc
Ghi sijt al mijn meenen.
Ten dede ν troostebc onderstant.
Nemmermeer en leedie dit nauwe bedwanc
alteenen.
O beer wüt nu troost verleenen ende verleenen

1 O Venus bant o viench brant
Hoe heeft dat vrouken so playsant,
Mijn herteken onbedwonghen
Dat doet haer troostehje onderatant
Twelc nu bout mder vruechden bant
Gheswongen, ondanck der nijders tongen

1

Zie Buitendijk, Calvinisme, blz. 256; Verstegen, Geest, lied, hk. IV.
* Uitg. W. Gs. Hellmga: Een Schoon Ltedekens-Boeck van 1544, 's-Gravenhage 1941 ; eerder door Hoffmann von Fallersieben uitgeg. in Horae Belgicae
XI, Hannover 1854.
a
Zie de aant. van Scheurleer, blz. 312 e w .
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2 O roose gaert o mmlijc aert
Ghi zijt alleen mijn toeuerlaet
V wil ick anders gheene
Ghi sijt alleen mijn toeuerlaet
Ghi weet wel dat sorgclijck met mi staet
Alteenen
O beer wilt mi troost verleenen

2 Reyn heflijck beelt, reyn suyuer luecht
£nde wel ghedaen vol alder duecht
Aen ν staen alle mijn smnen
Als ie ν sie mijn herteken verbuecht
Ghi zijt die nu troost gheuen moecht
alleyne, och wout ghi dat bekennen reyne.

3 Der werelt raet is dicwils quaet
lc bid ν dat ghijt verstaet
Altijt brengt si druc en weenen
Nu mogende God moet ymmer sijn
Soc sette iet inden wüle dijn
Alteenen
O God wilt mi troost verleenen.

3 Jn trouwen vry, waer dat ick si
Hebbe ie bereyt mijn herten tot dy
Nochtans moet ie ν deinen
Gheen meerder pijn noch lijden ш nu
dan dat ie ν niet en mach wesen bi
Мег sternen, dat sal ick noch verwemen

4 O vrient int schijn / en is met te sijn
Hoe wee doet gbi dat berte mijn
Het doet mi dickwüs weenen
Het doet mijn berte seer grote pijn
Het is al bedroch en valsch fenijn
Alteenen
O God wilt my troost verleenen.

4 Dat blijde woort, is mijn confoort
dat heeft nv strijt in mi ghestoort
Mijn berte en mach verwemen
Och beere hout mi van moede accoort
Ghi zijt die alle mijn cracht doorboort
AUeene, lief wilt mi troost verleenen

5 Die swane singt / wanneer haer dwingt
Die doot diet al te mete bnngt
Dus volge ick haer ghemeene
Al is bedruct dat berte mijn
Nochtans thoon ie een bly acnschijn
Alteencn
O God wilt mi troost verleenen.1

5 V fier gelaet, ν soete aenschijn
Belieft so wel dat her te mijn
Och wout ghi mi troost gheuen
Ontfanghet nu doch ш dat berte dijn
So sal ick die alderliefste zijn
Sonder sneuen, bouen al die ter werelt leuen.·
en г.

Stalparts contrafact vertoont een heel ander aanzien. Het is
niet rechtstreeks tegen zijn Italiaanse grondtekst gericht, die
vaak wel erotisch van inhoud, maar toch lang niet altijd aan
stotelijk is. Deze was immers ook slechts in beperkte kring
bekend. Bovendien was Stalparts geestelijke versie ervan niet
voor publicatie bestemd. Het voornaamste contactpunt tussen
de grondtekst en de bewerking ligt dan ook in veel gevallen
niet in het begin; het is niet aan die plaats gebonden, maar
kan overal liggen. Bovendien betreifen de overeenkomsten
vaak minder de formulering en meer de inhoud, in welke ge
vallen ze pas bij nader bezien duidelijk zijn. Tenslotte zijn de
Madrigaha meestal niet tot stand gekomen door alleen enige
1

Dev. ende prof b , nr. X, blz. 30 ev. E r zijn meer geestelijke versies; zie
Van Duyse, Hei o Ned hed, nr 564
a
Antwerps Liedboek, nr. CXXII, blz. 294 ev.
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MADRIGALIA.

© a f t 10 тди t)crr/ûtc acn ti íjtngh/ ßtblebcn /
ftp is alleen ote mp dan íeben ebeben/
фіе mp met fgn gDtnaDc Han bctfadm.
«©ctftmp DantDCCt// mgutjtci/
tOant ben ürraben/
3Dat ich u bare en tufftljen
Д>а1ЫрЬспйи(Геп.
DabeiRami.fol.S.Verf.
3ín 'tmtöbcl ban Oc ILeiitc (octi ! nopt fottec ntcmojf)
Otri ban ben Urmrl ecu te lieben teseti/
ЧЭіе met be rijchftc líente ban genacb mbang(o|il
33egtftni quam ben hctcficlgcKen fegöm.
<3cl0ttt be Qjupgoma plcgljeu
Ufan Sjupbtn te betcieccn
jRcttmgcn en hathantca/
©an patti en biamantcn i
¿boo ptontki ooch optec atibt/
3 n bed manieren/
!©e 23jupDt bet l^eplgct Bmhen.
't Zgn mollen Ote bate niet entoflltnmewften.
Quando dagli occhi, fol.8.
ЯІй t'rcnbrt tgöt upt mtjn Hefe treten oegliett/
aStggelenöe/ljclato ! be traenen biog&en
/ ß e t bctle flupfen/ntetban uptmcelgöcn
©an bte bP gaecne baubc boob bebjgbr :
Шаек batfp tDHOcn/rp?ath ich met goebt rtùtn/ ,
©íocbíg-fuctitenbf 't bttf toom ban fulcften tyebc.
Яр cpgen toil/göp alicene hunt mp bebecben !
Φ {»ime! «Sob toil met bat top fietben.
Fra l'altre virtuibl.2.
Sooft hinbteti ben tytct/
looft ben пае m bea
fyemn
·,
Aaliflb ^gnfe/falig!) bte öcmbctemn/
IQant be tDonbetbaben
©an fnn genaue/
fiecepiTcUcn ban nu tot aider eeutoen
<Cctoctbenberöcben // ban all' bit bact Ubai,
5Dee fingen top
»аиошспгаопЬеЫр:
Φ«
Vgl

biz

165 evv

(Foto U. В. Nijmegen)

eenvoudige substituties toe te passen. Een enkele keer is dit
niettemin wel het geval, bv. in X L I V :
Na dien u tranigh schreyen /
Den Hemel weet te bleyen /
Zoo'n houdt te geenen
Tijden op van weenen /
Tot dat u hart gevloghen
Na den Heer is door uw' oogen.
Poich'el mio largo pianto
Amor ti piace tanto
Asciuti mai
Quest'occhi non vedrai,
Finche non mandi fuore
О hime per gl'occh'il core.
(Daar mijn overvloedig geween,
Amor, u zozeer behaagt.
Zult gij nooit
Deze ogen droog zien.
Zolang gij niet,
O wee, door mijn ogen mijn hart naar buiten drijftl)
De derde persoon is hier veranderd in de tweede, wat men
gezien Stalparts situatie onmiddellijk kan begrijpen, en Amor
heeft plaats moeten maken voor de hemel.
In het algemeen echter is de verhouding van Stalparts lied
tot de Italiaanse tekst zeer gevarieerd. De verklaring hiervan
is Stalparts werkwijze. Deze verschilt namelijk essentieel van
die der makers van boven bedoelde contrafacten, die immers
volgens een eenvoudig technisch procédé een ingreep in de
grondtekst verrichtten, en verder hun eigen gang gingen. Door
persoonlijke beleving en overweging van de stof waarover
Stalpart wil schrijven, komt hij telkens tot een bepaalde grondgedachte 1 , het levensbeginsel van elk gedicht afzonderlijk. Bij
de totstandkoming hiervan heeft telkens een Italiaans gedicht
een gewichtige rol gespeeld. In veel gevallen namelijk kan
1

Voor dit begrip, zie Knuvelder, Handboek 1*, blz. 3.
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men het ontstaan van het levensbeginsel van Stalparts gedicht toeschrijven aan de bevruchtende werking die een Italiaanse madrigaaltekst op hem gehad heeft. Waar dit al niet
het geval is, waar dus de grondidee van te voren al zou hebben
kunnen bestaan, daar heeft de Italiaanse tekst deze als zodanig aktief, groeikrachtig, gemaakt. Van II bv. is de grondidee: het sacrament des altaars moet tot dankbaarheid en
vreugde stemmen, maar tegelijk behoort dit ons te doen treuren om Christus' lijden; dit moet samengaan, maar hoe kan
dat? Deze grondidee is in wezen anders dan die van Cantava,
waar een minlustige niet tot een voorkeur kan komen voor
een van de twee meisjes die hem ontroerd hebben, en daarom
beide zou willen liefhebben. Maar het verband tussen het oorspronkelijke en de bewerking is opvallend: het gedicht Cantava heeft bij Stalpart de idee doen geboren worden, juist deze
idee uit de vele mogelijkheden die in zijn stof besloten lagen.
Men zal niet kunnen betogen, dat de grondidee van LXVI,
0 alderclaerste Starre, is ontstaan door Nova leggiadra stella,
maar zij is er wel door geaktiveerd, waarbij de aanspreking
tot de ster, die Stalpart ook overneemt, de prikkel is geweest.
Tweemaal werd een Italiaans dageraadslied (IV ; V) de grondslag van een paaslied, aansporing tot geestelijke vernieuwing
in de lente.
Van deze aard is steeds de functie die het ItaUaanse gedicht
ten opzichte van dat van Stalpart uitoefent. Men zie dit zelf
aan de hand van enige willekeurig gekozen voorbeelden :
ITALIAANS
I.
Aan Amor dank ; hij heeft mijn hart aan de geliefde geschonken en daardoor tot de deugd gebracht.

Aan God dank, hij heeft mijn hart van het aaid*
se losgemaakt,

VII.
Door Tarquimo wordt Rome in het verderf gestort; door Tarquinia wordt het weer opgericht
tot de oude luister.

Door Adam komt het mensdom ten val; door
Chnstus, de tweede Adam, wordt het weer verlost.

XIX.
De befde werkt als een hemelse kracht.

God werkt door zijn genade.

XX
Het innigste hefdebeleven is een sterven, om
weer tot nieuw leven op te staan.

Door Chnstus' dood wordt de zonde overwonnen
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De geliefde wordt door Amor getooid met bloemen, als zijn tekenen, en daardoor geheiligd.
LXXXII.
Door de liefde sterf ik en leef ik.

De Kerk wordt door God als Zijn bruid begif·
tigd met genade en roem.
Liever duizend maal sterven dan in zonden ver
vallen, die Qmstus' dood veroorzaakt hebben,
en de dood van de zondaar ten gevolge zouden
hebben.

Vijf maal heeft een Italiaans lied Stalpart tot een Marialied
geïnspireerd. Telkens neemt Maria de plaats in van de geliefde.
LXXVI is een voorbeeld van eenvoudige vervanging zonder
meer: de lofzang op de geliefde wordt een lofzang op Maria.
In XLVIII is het aanknopingspunt : nooit méér gezien onder
de sterren, gezegd van de beminnenswaardigste vrouwen ter
wereld, en toegepast op de unieke positie van Maria, als
moeder van God èn maagd. Een smeekbede tot de geliefde om
verkwikking en bevrediging van het verlangen wordt een
gebed tot Maria om voorspraak bij Christus (LXII). I n LXVI
en L X I X wordt tegenover de wrede geliefde, die de minnaar
doet lijden en genoegen schept in zijn lijden, Maria, Hulp der
Christenen, geplaatst; opvallend is hier, dat het woord stella
tot de associatie heeft geleid en overgenomen is als Sterre der
zee.
De andere heiligen - óók vrouwelijke - aan wie in de Madrigalia een lied gewijd wordt, zijn Maria Magdalena (XXII) en
Dorothea (XIII). De godin Flora, die een jeugdige herder met
bloemen verrast en uitnodigt naar haar toe te komen, heeft
Stalpart herinnerd aan Dorothea, die Theophilus met bloemen de weg ten hemel wijst. Een typisch staal van Stalparts
adaptatievermogen is het lied van Maria Magdalena. De pathetische verzen uit Tasso's Gerusalemme Liberata over Tancredi's bezoek aan Clorinda's graf (XII, 96, 97, 98, 99) worden
omgezet in een lied over een bezoek dat Maria Magdalena
brengt aan Christus' graf, levendig geschilderd, met realistische bijzonderheden, ontleend aan de Italiaanse tekst.
Bij de uitwerking van de grondgedachte neemt Stalpart
over wat hem dienstig is, laat hij andere elementen weg, vervangt hij weer andere door wat in zijn ogen het tegendeel ervan is. Een onderwerp dat in bijna alle Italiaanse liederen
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besproken, in alle toonaarden bezongen, en een enkele keer
verguisd wordt, is de liefde. „Qui regn' Amore" 1 zou een geschikt motto zijn voor bijna elke madrigalenbundel. Bij Stalpart wordt deze profane liefde getransponeerd in liefde van
God en liefde tot God - in allerlei verschijningsvormen, naargelang de inhoud van het lied - of in vormen van liefde die
deze belemmeren, eigenliefde, vleesch'lijcke minne, begeerte
naar wereldse genoegens. In één lied (LXXX) wordt de liefde
waarover de Italiaanse dichter spreekt, door Stalpart gesplitst
in pool en tegenpool: foey des werelds weelden!, het is slechts
Gods genade // Die 't hart my kan versaden. Amor deelt in het
lot van zijn rijk. Hij ziet zich vervangen door God, Jezus, de
hemel, de Heer, of zich vereenzelvigd met de verderfelijke
eigen wil, de zonde, het venijnige liefdegodje Cupido.
Het is de minnaar, meestal de in leed gedompelde minnaar
van een ongenaakbare geliefde - verworden geestelijke afstammelinge van de neo-platonische, ideale geliefde, ornata
di virtù2 - die in de Italiaanse madrigalen de hoofdpersoon is,
vooral als sprekende ik-ñguur. In plaats van deze komt bij
Stalpart Christus op de voorgrond, meestal de Christus van
het lijden, die de mens om liefde smeekt. Z-asso ch'io (de minnaar) ardo el mio bel sole ardente I suoi bei raggi d'oro Volge
in altr'oriente, ... ed io mi moro (XVIII): ...D'wijl dat ick ...
Hier hangh en sterve, Ey keert toch weder! Mijn liefd' is al te
teder. Even vaak verschijnt hier echter de mens, die Christus
zijn liefde betuigt - Dolci contrade, o chiuse e chete valli,
Dov'èl mio sol? (XXXVII) : Segt dwarsse houten // En ghy
'metale bouten: Waer is mijn Heer j ... gebleven! — of de zondaar,
die Christus zijn gebrek aan Hef de belijdt; Ed io (de minnaar)
piango la notte e son dolente (XXVII): End'ick ... Ben altijt
dor van leven en van Lente.
Een daarmee overeenstemmend beeld geeft de plaats van
de geliefde en de vervanging ervan door Stalpart. Is zij de
wrede, die de minnaar doet lijden of in zijn lijden zelfs behagen
1

ХХХ
« i.
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schept, dan vindt zij meestal haar weerga in de mens of de
ziel, die Christus' liefde verwerpt : 0 diergekochte zielen! waer toe
te vluchten Mijn lief del (Lil; Caro dolce ben mio perche fuggire
Chi v'ama ...). Als de geliefde niet ongunstig wordt voorgesteld
- dolce ben mio, occhi miei, vita mia, mio sol - , grijpt Stalpart de
gelegenheid aan Christus ervoor in de plaats te stellen, of,
vager, de hoogste goeden, de Schepper van lucht en aerde, de
Kerk, de genade, enkele malen Maria, de gezegendste der vrouwen. Dan wordt Christus dikwijls genoemd met termen uit de
bruidsmystiek : mijn lief mijn uytgelesen, Míjn gecruyste lief;
in LXIV spreekt Christus tot de ziel: Komt mijn beminde.
De morgen komt / wort wacker... /... en laet ons t'samen leven /
En daer sal ick и lief mijn boesem geven. In beperkte mate - ge
zien de mogelijkheden die de Italiaanse liederen hem ruim
schoots boden - past Stalpart dus de verhoudingen der liefde
in de Italiaanse verzen toe op de verhouding tussen Christus
en de ziel. Ongetwijfeld doet hij dit met het oog op de klopjes.
Zo is ook een groot aantal Hederen van Jansens van Roosendael1 gesteld in termen van de bruidsmystiek; in een voor
woord verklaart de schrijver uitdrukkelijk vooral tot stichting
van de „geestelijke maagden" gedicht te hebben. Geen wonder,
dat bij de neiging het zinnelijke te transponeren in het boven
zinnelijke de kus (bascio, basciami) dikwijls, onder invloed van
het Hooglied2, de gedachte aan de genade oproept, het god
delijke bewijs van liefde (XV, XLIII, LXXIII, LXXV,
LXXVIII) ; Kust mijn ziel eens met d'eyge tippen / lesu Heer /
van uw' roode lippen (XVI). Het hart [cuore, cor), een sleutel
woord in het jargon der liefde, heeft bij Stalpart geen wezenlijk
andere betekenis als in het Italiaans. Het is de concretizering,
de zetel der menselijke gevoelens, van het vermogen tot het
koesteren van genegenheid vooral; perche l'alma... Non hebbe
... duo cori... Per lassarne uno al canto e l'altro al viso : Soo wensch
1
Een nieu devoot geestelijck lietboeck, Anvers 1594, met talrijke herdr. (zie:
Nederl. liedboeken, door D. F. Scheurleer, 's-Gravenhage 1912) ; zie Verstegen,
Geest, lied, I, 1.
2
Hooglied 1; 1.
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ick om twee harten... Daer van 't een sich verblijde En 't ander
smarte (II).
Interessant is het te zien, hoe Stalpart het morire uit het
Italiaans in zijn liederen ter sprake brengt. Dat in de Italiaanse gedichten zo vaak het woord sterven aangetroffen wordt,
hoeft niemand te verbazen. In het neo-platonisme van Marsilio Ficino en de Accademia Filosofica te Florence was de ware
liefde onverbrekelijk verbonden met het lijden. „Plato noemt
de liefde bitter, en niet zonder reden, want wie bemint sterft
al liefhebbende"1. Deze eigenschap van de liefde ontmoet men
ook reeds in de hoofse poëzie en Petrarca2. In de zestiendeeeuwse liefdeslyriek keert de vermelding ervan in overvloedidige mate terug, uitgebuit in soms vernuftig gedachten- en
woordenspel3, waarbij de oorspronkelijke zin veelal verloren
is gegaan4. Slechts tweemaal blijft Stalpart zo dicht mogelijk
bij de Italiaanse tekst ; het sterven door de aandrang der liefde
wordt dan: Houdt op ick sal beswijeken / Aider soetste leven!
achime! achime! Niet meer / die ziel wil my begeven (LUI),
en : lesu! ick voel een aentocht van uw' minne / Zoo soet / dat
al mijn aerdsche sinnen... // haer tot и keeren / Hoe lief is 't
ту te sterven? ...uw' genade // doet mijn ziel beswijeken (LXV).
Bij deze twee figuurlijke aanduidingen blijft het ; Stalpart ver
mijdt verder het gangbare ascetische motief van „de zoete
dood", het verlangen ontbonden te zijn. Morire wordt verder
bij hem: sterven aan de zonde door de zondaar; het boven
natuurlijk leven verliezen door de zonde ; Christus' sterven uit
liefde voor de mensen. Met deze betekenissen speelt Stalpart,
geïnspireerd door de Italiaanse tekst, soms een vernuftig spel :
End' als ick sagh / Dat hy (Christus) sijn geest sou geven / Zey'k:
laet ick met и sterven / ... en met и leven (XLVII). „Geestelijk
1
„Platone chiama l'Amore amaro, e non senza cagione, perchè qualunque
ama, muore amando" ; Mars. Ficino, Sopra lo A more ovvero Convito dt Platone,
uitg. G. Rensi, Carabba-Lanciano 1914, blz. 37; gecit. naar Baldacci, Petrarchismo, blz. 89.
• Baldacci, Petrarchismo, blz. 90.
» Zie bv. L X X X I I , L X X X I I , Х Х Х Ш .
* Bv. in XX, waar mortre het innigste liefdebeleven aanduidt.
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petrarkisme" zou men dit kunnen noemen. De minnaar
schreit en zucht om het leed dat hem door de liefde wordt aangedaan : Triste voci, querele, urli e lamenti, Lagrime spesse ...
Son'il mio cibo (XXI) ; de Christen daarentegen schreit en
zucht uit berouw over zijn zonden (XLIV, X), om zijn verstoken zijn van de liefste vreugde (IX) ; de ziel huilt en janckt
door de kwellingen van de hel (XXI). De liefdessmarten en
-klachten worden ook wel Christus' klachten en pijnen, veroorzaakt door de zonden der mensen (XVIII, Lil, LIV, LV).
0 com'è gran martire, A celar suo desire, naar de geliefde namelijk (LXXX); Stalpart plaatst hier bewust tegenover het
torment van de ziel die God verloren heeft (III2*, XXI, LXXX).
Welke betekenis precies de woorden ciel en paradiso in de
madrigaalteksten hebben is moeilijk te bepalen. Het lijkt in
het algemeen een voor de minnaar ideaal oord te zijn (I,
XIX, LXVIII, LXXVI) ; voor Stalpart echter kan het nooit
iets anders zijn dan het Huys des Heeren, waar de rechtvaardige na zijn dood eeuwige rust en vreugde geniet (I, IX,
XIX, XLI, LVIII, LXXVI). Dit staat aUeen open voor degene die op aarde een werkelijk Christelijk leven geleid heeft.
Van zulk een leven zijn de tekenen rode en witte bloemen. In
de meerderheid van de gevallen waarin Stalpart uit de Italiaanse tekst „bloemen" overneemt - meestal niet gespecificeerd,
éénmaal rose bianche e vermiglie - maakt hij er rode en witte
bloemen van 1 . Zoals Christus, wiens levrey... sneeuwigh en
rosend is, moet Zijn volgeling Van leven suyver / en van lijden
duldigh zijn (XVII) ; daarom Vlecht hij Roos- en Lelij kroonen
1 Die af doen ioonen (zijn) leven met manieren / Sulcke die een
oprecht gheloof verderen (IV).
De Italiaanse gedichten dragen voor het merendeel in gedachtengang, motief en beeld een petrarkistisch stempel. Stalpart laat veel van deze petrarkismen weg. Ze zijn hem niet
dienstig bij de door hem gezochte duidelijke uitwerking van
de grondidee. Subito quasi un sol mi fù presente Tal ch'agghiac1

IV, XV, XVII, XLV, LXIV, LXXVI.
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ciar sentì ciascuna vena wordt Quam my een heiligh licht...
Haestelijck lijf en ziel alsoo beweghen Dat my de werld gansch is
gheworden tegen (XIX) ; E per tormi la vita Non mi darebb' aita
wordt En voor dit korte leven Een eeuwigheyd te geven (LI 1 *). Zo
zijn er tal van voorbeelden. Een andere mogelijkheid is, dat
Stalpart het petrarkistisch motief wel overneemt, maar vereenvoudigd, ontdaan van zijn typisch petrarkistische vorm.
In het voorgaande kan men hiervan verschillende gevallen
vinden. Een goed voorbeeld is nog V I I I . Zoals vaak in de
petrarkistische poëzie worden de ogen van de geliefde voorgesteld als de krachtbronnen voor de minnaar: da vostr' occhi viene Quella virtù che vivo mi mantiene. Stalpart stelt God op
de plaats van de geliefde, elimineert de „ogen", en verkrijgt
aldus een variatie van het bijbelse sine me nihil potestis faceré1 :
uw' handt my geven Moet alle kracht Daer ziel en lijf van leven.
Zo worden in het algemeen Stalparts liederen minder gecompliceerd van voorstelling, winnen zij het in oprechtheid en
echtheid verre van hun Italiaanse grondteksten.
Toch hebben verschillende van Stalparts gedichten een gekunsteld, cerebraal element, dat zij ontlenen aan het Italiaans,
waarvan dan petrarkistische beelden en constructies zijn overgenomen. Bijzonder representatiefin dezen is VI. Hier oefenen
Christus' ogen eenzelfde werking uit als die der geliefde; zij
stralen angst, smart, blijdschap, haat, liefde, hoop en toom
uit, onderling tegenstrijdige gevoelens op hetzelfde ogenblik.
Tweemaal wordt de tegenstelling: ik schrei (zucht) en lach
tegelijkertijd, overgenomen en toegepast (IX, XVII 2 *). In I
wordt de menselijke persoon gesplitst in twee elementen : het
lijf op aarde, de ziel in de hemel. In X X V I worden de Dageraad en haar antagonist de Nacht gepersonifieerd, in X X V I I
April en Maart. In L speelt Stalpart een woordenspel van antithesen met „sterven" en „leven". Ick laet het bloed mijns
harten Aen hem / die 't sijn / helaes! Voed met mijn' smarten,
zegt Christus in een ver-gezochte, maar in het Italiaans ge1

56

Joan. 15; 5.

vonden tegenstelling (LIV). Maer j Heer! met wat mirakuleusheyd doeye Mijn hart noch leven / en niet te min soo gloeyen is
de pointe van LV, waarvan de vernuftige beeldspraak aan het
Italiaans ontleend is. Uit al deze gevallen van overnamen
blijkt Stalparts voorkeur voor de tegenstelling, het bij Petrarca en de petrarkisten zo geliefde stijlmiddel: Pace non
trovo, e no ho da far guerra ; E temo e spero, ed ardo, e son un
ghiaccio, etc.1 De twee harten in 11, de vizioenen (XII, XXV 1 *),
het licht en de genade-regen uit de hemel (XIX, X X X V I I I ) ,
de bevrijdende slaap (LVIII), de rol van de Fortuin (XLII)
zijn nog enkele voorbeelden van overname van cerebrale beelden en motieven van petrarkistische herkomst. Zo ook: God
voorgesteld als een Amor, die met pijlen de ziel bestookt;
Maria met het uiterlijk van een petrarkistische geliefde ; Jezus,
wiens woorden Met duysend vlammen / end' even soo veel
koorden I Ontsteken ende binden te gaer, zoals Amor doet. Maer
hoe sal dit (met Christus méé lijden) gheschien / God mijnder
harten. Want die geen hart en heeft En kan niet smarten; hier
neemt Stalpart vrijwel ongewijzigd een motief over, ten koste
zelfs van de gemakkelijke begrijpbaarheid van zijn verzen.
Tegelijk met de ontlening naar de inhoud heeft ontlening
van formele elementen plaats. Ongeveer een kwart van de
woorden die de Madrigalia samenstellen, zijn letterlijke vertalingen van Italiaanse, of analogisch naar Italiaanse gekozen
woorden, zoals genade i.p.v. favore, sinnen i.p.v. core enz. Zo
zijn enkele woorden die in madrigaalteksten steeds terugkeren, bij Stalpart ook goed vertegenwoordigd : zuchten, tranen,
hart, zingen bv. Verder vertonen Stalparts teksten veelvuldige
overeenkomsten in zinsconstructies, - verbindingen en -geledingen, de formele opbouw van de tekst. Hierop heeft echter
ook de opgave die de dichter zich gesteld had: de teksten te
schrijven voor dezelfde muziek, grote invloed gehad.
Als men de Madrigalia en hun grondteksten nauwkeurig beziet, valt weldra iets op dat Stalparts werk in belangrijke mate
Beginregels van een sonnet van Petrarca.
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bepaalt. Het is Stalparts neiging tot het antithetische. Ik doel
niet in de eerste plaats op de talrijke tegenstellingen binnen de
Nederlandse liederen zelf, die in veel gevallen de ruggegraat
zijn van de hele tekst: de aerdtsche dalen tegenover de hemel
(Dat 't lijffop d'aerd j De zid woon in den Hemel) in I, de soetste
spijs! (de Eucharistie) tegenover de dierste prijs daarvoor in
II, Adam tegenover Christus in VII, de wereld, waar men
met blinde handen Te vergeefs soeckt te vatten d'yd'le beelden,
tegenover Godes stad j die eeuwelijcken vande Driftighe vloeden
geniet de soetste vrede in IX, Cupido tegenover Magdalena in
X ; in и (Christus) gesielt / in ту versturve (L) ; voor dit korte le
ven Een eeuwigheyd te geven (LI). Deze voorUefde voor con
trasten heeft Stalpart gemeen met de dichters der Italiaanse
teksten, waaraan hij vaak leenplichtig is ; vergelijk : lek laet het
bloed mijns harten Aen hem / die 't sijn ... Voed met mijn' smar
ten ... Hoe kundy и verblijden / Versoent door sulcken dood / na
sulcken lijden met io lass' il core A chi nutrisc' il suo del mio
dolore... perche chi m'annoia Viva della mia mort' in maggior
gioia (LIV); De soete slaep tegenover de waeck met: Sonno
tegenover mia donna (LVIII) ; de natuur, die de Schepper eert
tegenover ,,ik", wiens droeve sinnen Van Gode vluchten met: de
minnende vogels tegenover de geliefde, die steeds Amor en
„mij" ontvlucht (LXXVII). Maar vooral opmerkelijk zijn in
dit verband de plaatsen, waar Stalpart heel bewust elementen
in zijn liederen in antithese plaatst met de desbetreffende ele
menten in de Italiaanse liederen. De geliefde die con le mie pene
La sua beltà mantiene, vindt een weldoend contrast in Maria,
de alderclaerste Starre, bij wie men met vertrouwen hulp kan
vragen (LXVI) ; evenzo (la) mia lucida stella, Che... al mio cor'
aduce Fiamme strali e catene, Ch' ogn'hor mi danno pene : de
zee-sterre / Die ons ontsteeckt van verre ¡ От t'helpen als wy
dwalen ¡ Vlammen vyeren en stralen (LXIX). Amor, die met
duizend vlammen en ketenen de mensen ontsteekt en bindt,
koos „om mij te kwellen" een Hefdesvlammetje, dat zo zacht
„mijn hart gewond heeft", dat het „mij aangenaam" is te sterven ; maar Jezus' woorden, die met duizend vlammen en koor58

den ontsteken en samenbinden, zijn niets dan leven (LXXIV).
Voi volete ch'io muoia, zo spreekt de minnaar zijn geliefde aan
(LXXXII) ; de christen neemt daartegenover zijn toevlucht
tot God : Des sondaers dood was noyt toch и begeeren / Maer dat
hy leven sou. Eenzelfde tegenstelling is er tussen de wrede
Amor - di me non hai pietade - en Christus, die overvloedig
weent - de traenen vloghen Met heele sluysen - uit medelijden
met degenen die hy gaerne vande dood bevrijde (XXXIX). Stal
part beklemtoont herhaaldelijk, dat wij alléén door de verdiensten van Christus Gods weldaden kunnen genieten: Heer
ick ben и minste slaefje! Gundt ту een gaefje Voor dese cleyne
daden ... Tot lof van uw' genade (XV) tegenover per mia pura
fede Donami un bacio ; spaert ту ... spaert ту (XXV) smeekt
de ziel tot Christus, in tegenstelling waarmee de minnaar
tegenover zijn geliefde heel wat meer pretenties heeft: dirle
quanti affanni ho speso in vano ; Spaert en straft ons toch niet
naer ons' misdaden (XXVIII) geeft blijk van ootmoedigheid,
die wel in schrille tegenstelling staat met Ahi dura sorte Come
contra raggion ci dai la morte. Dikwijls is het contrast minder
in het oog springend, maar niettemin bewust gewild, zoals in
LXXVII, waar Gods blyde minne de antipode is van de wre
de liefde, die beschreven wordt in het Italiaanse gedicht.
Deze behoefte aan antithese - zowel tussen de verschillende
delen van één lied, als tussen dit lied en zijn grondtekst - is
een wezenstrek van de Madrigalia. Ze is geen uitvloeisel van
de bestrijding van lichtzinnige liederen, doorgaans het doel
van contrafacten ; de Madrigalia hebben dit doel niet. Ze
plaatst deze samen met andere kenmerken 1 , in de sfeer
der barokkunst, dè kunststijl der contrareformatie. De barokkunstenaar „lééft van de antithese" 2 . In de Madrigalia
geen renaissancistische imitatio, navolging van bewonderde
klassieken, neo-latinisten, Petrarca of de petrarkisten 3 , maar
1

Zie blz. 37 e w .
» Knuvelder, Handboek II». blz. 89.
' Over het ¿miiaito-beginsel : O. Dambre, in de ini. tot zijn uitg. van Justus
de Harduwijns Weerliicke Liefden tot Roose-mond, blz. 34; R. E. Curtius,
Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter1', Bern 1954, blz. 400 evv. ;
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een soort averechtse imitatio: geestelijke, en daardoor contrasterende liederen, gedicht volgens het model en met de
middelen van bewonderde gedichten 1 . Men kan dit ook aemulaho noemen: door verchnstehjking wordt beoogd het voorbeeld in verhevenheid voorbij te streven. Een dergelijk
procédé paste Revius 2 toe, en het is de grondslag van tal van
Vondels werken 3 . Toch is Stalparts werkwijze zeer persoonlijk.
Hij maakt van het contrafact in eigenlijke zin een litterair
genre.
In het voorgaande is al aangestipt, dat Stalparts liederen
in het algemeen minder gecompliceerd van voorstelling, oprechter en „echter" zijn dan hun Italiaanse voorbeelden. In
het verlengde hiervan ligt Stalparts neiging de eigenlijke inhoud van zijn liederen duidelijk, soms zelfs nadrukkelijk, naar
voren te brengen. Vooral bij vergelijking van de Nederlandse
met de Italiaanse tekst valt deze tendens op. Hoe hemelsbreed verschilt bv. de bewerking van X V I I in dit opzicht
van het sonnet van Petrarca. Hier een meer dichterlijk
en subtiel uitgedrukte reactie - niet zonder retorische accenten - van het minnende paar op de aanbieding van de
rozen: Oh felice eloquenza! oh lieto giorno; bij Stalpart een
duidelijk antwoord, men zou haast zeggen recht op de man af:
Dat ick aen neem te volgen op sijn sporen. De aangeboden rozenD'een witter als de sneeuw' ( en d'ander blosend - hebben trouwens ook een veel duidelijker symbolische functie, doordat de
bode er mondelinge toelichting bijvoegt : leeft eenvuldigh / Van
leven suyver / en van lijden duldigh. Van het woordenspel van
de Italiaanse dichter (XLII), waarmee deze in zwart-wit te
kennen geeft, dat zijn „donna" als een lieve dief weer wegneemt wat zij gegeven heeft, blijft bij Stalpart maar weinig
J D P Warners, Translatio, tmitatio, aemulaho, in De nieuwe taalgids 49
(1956), blz 289 evv , 50 (1957), blz 82 e w , 193 evv , Baldacci, Petrarchismo,
cap primo
1
Zo is, volgens Gerard Brom, barok „bekeerde Renaissance" (Barok en
romantiek, blz 13)
a
Voorbeelden geeft Warners, Ni tg 50, blz 196 ev
a
Zie Wamers, Ni tg 50, blz 196 ev. Kramer, Vondel als barokk , blz 15
ew
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over. Hij tekent de Fortuin eenzijdig zwart : Sy rooft / sy b(yt /
sy piondert; en als sy ons by vlaghen Wat goets schijnt
t'huys
tedraghen (vgl. Talhor a mi rendete), Dat geefts' om weer te nemen. Stalpart neemt grosso modo de voorstellingvan X X X V I I I
over: een regen van een welhaast gewijd karakter. Maar hij
laat ons geen ogenblik in het onzekere omtrent de aard van
van de te lieven reghen : Die met de rijckste Rente van genaed' en
van glorij Begiften quam den kerckelijcken seghen. Toevoegingen moeten een overgenomen gedachte of beeld vaak verduidelijken of meer nadruk geven : Sonno, scendesti in terra & fosti
più pietoso (LVIII) wordt: De soete slaep quam neder...
Van
sucht en liefde teder; Finche non mandi fuor e Ohimè per gl'
occh' il core (XLIV) wordt : Tot dat и hart gevloghen Na den
Heer is door uw' oogen ; A nima wordt een ziel ontbonden (XXIX) ;
Ed io piango (XXVII) wordt End ick helaes! vervooght door
qua gewente / Ben altijt dor van leven en van Lente. Het over
handigen van de bloemen in X I I I gaat bij Stalpart gepaard
met het nadrukkelijk vermelden van hun doel: Op dat ghy и
bekeer en Zoudt tot de wet des Heeren. Porgimi aita Amor e smeekt
de minnaar in XIV ; de beschreven omstandigheden maken de
zin van deze noodkreet duidelijk genoeg, maar bij Stalpart
lezen we : Wilt t'mijnder hulpe letten met bystant snel / Op dat
my de hel Niet en verplette. Basciami ... mille volte ... Con quelle
dolci tue labbra rosate, Piene di vaghe voglie innamorate wordt
bij Stalpart : Kust mijn ziel eens met d'eyge tippen / lesu Heer /
van uw' roode lippen, met vermelding van de reden : Want daer
en waren noyt... (XVI). Een typisch voorbeeld van verduidelij
king, dat erop wijst dat dit verschijnsel niet alleen te verklaren
is uit het zielzorgelijk karakter van de Madrigalia, levert
L X X X I I I . Petrarca maakt terloops, in een vergelijking, ge
bruik van een mythologisch verhaal: Diana wordt door haar
minnaar bespied, terwijl zij zich b a a d t ; Stalpart neemt dit
over, maar vult daarbij aan de naam van de mythologische
minnaar : Acteon.
Met deze behoefte aan emfase en duidelijkheid moet men
in verband brengen de voorkeur die Stalpart heeft, een duide61

lijk zwaartepunt te leggen aan het einde van het lied, door een
sterk sprekend beeld of een meer algemeen geldende uitspraak
of bede: ...veel liever Inde swaerst' ellende f Dan in d'onghenade
Goods Mijn leven t'enden (III 2 *) ; Maer / Heer! met wat mirakuleusheyd doeye Mijn hart noch leven / en niet te min soo gloeyen!
(LV). Bij meer dan een derde deel der liederen kan men min
of meer duidelijk een dergelijk slot signaleren. Hierbij blijkt
echter vaak het Italiaans het voorbeeld gegeven te hebben,
zoals in X X X . In dit lied komt, na het bericht, dat het waken
wredelijk zijn belofte trouw blijft en de slaap illusies schenkt,
een conclusie met een wens: Se'l dormir mi da gaudio e'l veggiar guai, Poss'io dormir senza destarmi mai. Stalparts tekst
vertoont eenzelfde bouw; op het einde de nog algemenere uitspraak : Weelde smart / maer het lijden doet verheugen. Geluckigh
dan die duldigh lijden meughen.
Om de verzen voor de Italiaanse muziek geschikt te maken
moest Stalpart ze telkens uit een gelijk aantal lettergrepen laten bestaan als de corresponderende Italiaanse, waardoor hij
het Italiaanse verstype overnam: de regel heeft geen strak
metrum, maar meestal een bepaald aantal lettergrepen, meest
elf of zeven, met steeds een klemtoon op de voorlaatste. Waar
Stalparts teksten - vergeleken met de Italiaanse, zoals ze hier
afgedrukt zijn: in hun oorspronkelijke gedichtvorm - uitgedijd zijn met enkele woorden of een of meer verzen, is dit geschied conform de mogelijkheden die de componisten geschapen hebben ; deze heten immers vaak in de toonzetting van de
tekst regels, gedeelten van regels of woorden eenmaal of meermalen herhalen. Aan de rijmschema's van zijn voorbeelden
hield Stalpart zich meestal niet ; hij hecht wel groot belang aan
het rijm en breidt dit meermalen uit 1 .
Slechts een nauwkeurig onderzoek zou antwoord kunnen
geven op de vraag, in hoeverre en hoe Stalpart zijn teksten
aanpaste aan de muziek. Een dergelijk onderzoek zou ons
meer exacte gegevens leveren omtrent Stalparts muzikali1
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Zie blz. 42 ev.

teit, die men over het algemeen tamelijk hoog aanslaat.
Er zijn in de tijd van de contrareformatie door ijverige
vervaardigers van geestelijke liedbundels merkwaardige staaltjes van amuzikaliteit - vanuit hedendaags standpunt beoordeeld tenminste — ten beste gegeven. Hoe met niets ontziende ijver profane muziek zonder meer werd voorzien van
nieuwe, niet aan de muziek aangepaste geestelijke teksten,
toont de Hortus Musicalis, van de Straatsburgse abt Herrer,
waarin ook madrigalen van Marenzio zijn gebruikt voor geestelijke Latijnse teksten. Hierover schreef Hans Engel1: „lm 17.
Jahrhundert lernte man in Deutschland Marenzios werke nur
kennen in den geistlichen Umdichtungen des Straszburger Abtes
Herrer („Hortus Musicalis", 1606, 1609), wie auch den übrigen
Sammelwerken Bodenschatzs, Stobäus usw., den barbarischten Angriffen auf den Geist eines Kunstwerkes, die man sich
denken kann! Die Umtextierungen, welche die italienische
Mode der Gegenreformation weiterführen, entziehen diesen
völlig auf den Text gestellten Kompositionen jeden Sinn und
entbehren nicht der Komik. So wird in dem glänzenden, konzerthaften „Leggiadre Ninfe", einem fröhlichen Pastoralstück,
der Tanz der Satyren im Dreitakt mit dem Text versehen:
„Dominus fortis" usw. Gottes Lob im Tempo des Faunentanzes!... Alle musikalischen Textanspielungen, und das
heiszt bei Marenzio die ganze Musik, wird unverständlich"2.
Stalpart heeft het zeker niet zo bont gemaakt ; het feit dat
hij niet alleen de melodieën overnam, maar ook de bijbehorende teksten als uitgangspunt gebruikte, heeft dit verhinderd.
Hij heeft veelal bewust de teksten naar de muziek gevoegd.
Op tal van plaatsen waar de muziek een of meer woorden bijzonder naar voren haalt en illustreert, plaatst Stalpart
woorden die daar uitstekend thuishoren : Hemel op de plaats
van paradiso (I), Singt, singht op de plaats van Cantava, ver1

Marenzios Madrigale.
* Bij het oudere contrafact deed zich een dergelijk probleem niet voor;
de melodieën hadden geen speciaal karakter, behorend bij de inhoud ; Pollmann, O.e. Volkslied, hk. IV.
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blijde op de plaats van canto (II), Mirakelen van minne
op de plaats van miracolo d'amore (III2*), Gepresen zy op de
plaats van Scherzan (VII), versucht op de plaats van sospir
(III3*) enz. Toch is zonder moeite een aantal plaatsen te
vinden waar een schrille tegenstelling opvalt tussen de muziek
en de tekst, bv. Gracy lesu Meester ... Wilt mijn misdaden vergeven op de plaats van Piagge etc. (V2*), Betraende lesus
Oogen op de plaats van Occhi lucenti e belli (VI). Ook treft
men plaatsen aan waar de scheiding tussen twee melodische
frazen overlapt wordt door één syntactisch geheel, bv. I r. 2-3 :
de muziek op de regels Che tolto m'habbia il core, Dandolo a
voi, c'havete... bestaat uit twee muzikale zinnen; Stalparts
tekst echter past zich niet bij die geleding aan : Dat ghy mijn
hart gheresen Hebt uyt de aerdtsche dalen. Omgekeerd wordt de
muziek op sommige plaatsen in stukken gehakt door het grote
aantal rijmwoorden. Dit zijn slechts enkele opmerkingen, ingegeven door wat mij terloops bij de bestudering van de Madrigalia is opgevallen. Voor een gedegen onderzoek ontbreekt
mij de competentie1.

1
Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek is d a t van G. J. Heimer,
Over het verband tussen melodische en syntactische geleding in het oude Ned.
lied, in : Uit de school van Michels, Nijmegen 1958, blz. 150 evv.
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WIJZE VAN UITGAVE

Op de rechter bladzijden staan Stalparts teksten. Ik heb ze
onveranderd overgenomen uit de G. J. F., inclusief de vele
fouten in het Italiaans van de opschriften ; deze laten zich ge
makkelijk verbeteren aan de hand van de Italiaanse teksten
op de bladzijde ernaast. Ook op plaatsen waar men op grond
van ritmische onvolkomenheden of andere aanwijzingen zou
kunnen vermoeden, dat de lezing van een bepaalde regel on
juist is, heb ik soms geen andere lezing voorgesteld; elk vast
criterium ontbreekt vaak : naar een volgehouden metrum heeft
Stalpart niet gestreefd, en afwijkingen t.o.v. het Italiaans van
het aantal syllaben van een versregel worden altijd wel door
de muziek mogelijk gemaakt. De enige ingreep die ik mij ver
oorloofd heb, is de oplossing van een aantal abbreviaturen, die
telkens bestond uit de toevoeging van een -и. In de annote
ring1 heb ik de grootst mogelijke soberheid in acht genomen.
Op de linker bladzijden vindt men eerst de Italiaanse
grondteksten, met eronder de vermelding van de componist,
de vindplaats, het aantal stemmen en soms de dichter. Wat
dit laatste betreft heb ik niet zelden het gezag van Einstein
laten gelden ; in de overige gevallen is door mijzelf vastgesteld
wie de dichter is. Een stelselmatig onderzoek naar de auteurs
2
heb ik niet uitgevoerd . De tijd die daarvoor nodig zou zijn,
staat m. i. niet in de juiste verhouding tot de - eventuele 1
Ik heb hierbij nu en dan dankbaar gebruik gemaakt van door Dr. В. A.
Mensink uit Stalparts werk verzameld taalmateriaal.
* Bij een poging hiertoe ben ik geholpen door professor Lelio Gremente
te Perugia, met wie ik ook verschillende duistere plaatsen in de teksten
mocht bespreken.
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resultaten. De teksten betreffende Boek X1 heb ik overgenomen uit de moderne heruitgave, verzorgd door Alfred Einstein,
van vijfstemmige madrigalen van Luca Marenzio2. Van de
drie zesstemmige madrigalen van dezelfde componist die ten
grondslag liggen aan XXXIII, XXXIV en XXXV, werden
mij fotocopieën verschaft door de Music Room van het British
Museum; van XXXIII kon ik de volledige tekst pas reconstrueren door een afschrift, gezonden door het Koninklijk Conservatorium voor Muziek te Brussel3. De madrigalen die Stalpart vond in Musica divina, Harmonía celeste, Sym-phonia
angelica en Melodia olymfica, heb ik uit deze zelfde boeken overgenomen4. In tegenstelling tot „Einsteins" teksten, waarin ik
slechts hier en daar de interpunctie te hulp geschoten ben,
moest er in de uit deze zestiende-eeuwse boeken overgenomen
teksten wel eens wat gecorrigeerd worden. Ik heb dit echter
tot het hoognodige beperkt; in gevallen waar me dit nodig
leek, heb ik mijn teksten met die van andere drukken vergeleken. Minder storende, en raadselachtige fouten, waarvan de
verbetering alleen maar voorgesteld kon worden, heb ik laten
staan. In de doolhof van drukfouten, onderlinge verschillen
in de verscheidene edities en verouderde spel wij zen heb ik mij,
voor deze uitgave, dus niet ver gewaagd. De interpunctie, die
grotendeels ontbrak, is van mij.
De vertalingen, vervolgens, zijn alleen bedoeld, om vergelijking van de teksten van Stalpart met de grondteksten ook hun
die het Italiaans niet tot in de details kunnen volgen, enigszins,
mogelijk te maken. Ze zijn dus bij benadering letterlijk en
hebben zo mogelijk de woorden op dezelfde plaats in de versregel als het Italiaans. De welluidendheid, en soms zelfs de
1

Zieblz. 24.
Luca Marenzio, Sämtliche Werke, herausgeg. von Alfred Einstein; 1.
Band, Madrigale für 5 Stimmen, Buch I - I I I ; 2. Band, Madrigale für S
Stimmen, Buch IV-VI; Publikationen älterer Musik, Jg. IV, 1 u. VI, 2,
Leipzig 1929, 1931.
* Ik kan niet meer nagaan welke drukken hiervoor gebruikt zijn.
4
Ze bevinden zich in de verzameling Fétis van de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel, Mus. div. van 1595, Harm. cel. van 1589, Symph. ang. van 1594
en Mei. ol. van 1594.
a
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duidelijkheid-op-het-eerste-gezicht, moesten aan dit streven
ten offer vallen.
De nummering met Romeinse cijfers, links op de linker bladzijden, heeft betrekking op de Italiaanse tekst, de vertaling
hiervan en het lied van Stalpart.
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DE TEKSTEN

I.
7. Madonna mia gentil, ringratio Amore,
Che tolto m'habbia il core,
Dandolo a voi, c'havete
Non sol beltà, ma sete
5. Ornata di virtù, tal che m'avviso
Stando in terra godere il paradiso.

Luca Marenzio, Iste boek a 5 (uitg. Einstein di. 1, blz. 25)

Míjn lieve vrouwe, ik dank Amor,
Dat hij mij ontnomen heeft mijn hart.
Het schenkend aan u, die getooid zijt
Niet slechts met schoonheid, maar ook
Met deugd, zodat ik,
Vertoevend op aarde, mij in het genot van het paradijs waan.
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MADRIGALI A, DI LUCA MARENZIO.
A 5.

1268

Madona mia gentil. 2.
1. Myn God mijn hoogste goed? danck moet u wesen
Dat ghy mijn hart gheresen
Hebt uyt de aerdtsche dalen /
Daer soo veel luy in dwalen /
5. Heer gunt my u gena / tot sulcken schemel /
Dat 't lijff op d'aerd / De ziel woon in den Hemel.

1. ?: vraagteken doet hier dienst
als uitroepteken
2. gheresen : opgeheven

4. Daer: waer
5. tot sulcken schemel :
tot zulk een bescherming
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II.
7. Cantava la più vaga pastorella
Che mai premesse fiori,
E scopriva nel viso almi colori
Una Ninfa di lei molto più bella.
5. Deh perche l'alma fatta ad ambe ancella
Non hebbe all'hor duo cori,
Mentr'era al'un'e a l'altra intento e fiso.
Per lassarne uno al canto e l'altro al viso!

Luca Marenzio, Iste boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 26)

1.

5.
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Eens zong er het liefste herderinnetje
Dat ooit zich had neergevlijd op bloemen.
En onthulde voor het oog hemelse kleuren
Een nimf, de eerste nog overtreffend in schoonheid.
Ach, waarom bezat mijn ziel, aan beiden onderworpen.
Niet tegelijkertijd twee harten,
- Terwijl naar het ene èn naar het andere meisje mijn wezen gericht w a s Om daarvan het ene te laten aan de zang, en het andere aan het schouw(spel.

Santava la pinvaga. vers. 2.
1. Singt / singht mijn ziel ter eeren d'hooghsten segen /
Die Christus u ghelaten
Heeft uyt sijn heetste vyer van charitaten /
Tot gheheugh van sijn bebloede weghen.
5. O soetste spijs! Ay dierste prijs!
Maer wanneer ick stel besijden
Het soetste / het suerste lijden /
Soo wensch ick om twee harten / om twee harten /
Daer van 't een sich verblijde
10. En 't ander smarte.

1. ter eeren d'hoogsten segen : ter ere
van de hoogste zegen ; d'hoogsten
segen is de H. Eucharistie
3. vyer van charitaten : liefdevuur
4. gheheugh : gedachtenis

5.
6.
8.
9.
10.

dierste : hoogste
besijden : naast
Soo : dan
Daer van : waarvan
smarte: lij de
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III. / Prima parte
1. Deggio dunque partire.
Lasso, dal mio bel sol che mi da vita}
Ohimè chi mi consola e chi m'aita
In così gran martire}
5. Ahi che partir pur deggio ;
La mia fortuna hor che mi può far peggio.

Luca Marenzio, 2de boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 43*

1.

5.
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Eerste deel
Moet ik dus weggaan.
Helaas, uit het licht van mijn schone zon, die mij leven schenkt?
Wee mij, wie troost mij en wie helpt mij
In zo'n grote foltering?
Wee mij, dat ik dus moet weggaan;
Wat voor iets ergers kan mijn lot mij nu nog aandoen I

Deggio dunque. 3.
1. Zoud' ick dan gaen begeven / helaes!
Soud' ick dan gaen begeven
De vriendtschap Goods /
Die my doet leven! die my doet leven /
5. Oy me! Oy me!
En dat om een deel id'le beelden
Van 's wereldts korte weelden.
Foey / foey sonde / snoo verrader;
Gaet van my / gaet /
10. Geen dingh ter wereldt quader.

1. begeven : opgeven
4. vgl. Rom. 6 ; 23
6. een deel: vrat
id'le beelden: hersenschimmen

7. van, genitivus epexegeticus
weelden : vreugden
8. snoo: boosaardige
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III. / Seconda parte
1. Io partirò, ma il core
Si resterà nel vostro volto divo.
Sì che s'io resto vivo
Sarà certo miracolo d'amore.
5. Ma tale è'I mio tormento.
Ch'io penserò restar di vita spento.

L u c a M a r e n z i o , 2de b o e k a 5 (uitg. E i n s t e i n di. I, blz. 44)

1.

5.
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Tweede deel
I k zal gaan, maar mijn hart
Zal bij uw goddelijk gelaat blijven,
Zodat, als ik blijf leven.
Dit zeker een wonder van de liefde zal zijn;
Maar zo hevig is mijn marteling.
Dat ik zal menen zonder leven t e zijn.

Io partirò. Vers. 3

1

1. Wat soud' ick gaen beginnen?
Wegh sonde / wegh! mijn lief mijn uytghelesen
Heeft my / heeft my bewesen / heeft my bewesen
Al te groóte Mirakelen van minne.
5. Veel liever / och! veel liever
Inde swaerst' ellende /
Dan in d'onghenade Goods
Mijn leven t'enden.

2. uytghelesen : uitverkorene

4. Alte: uitermate

III. / Terza ed ultima parte
Ma voi caro ben mio,
Caso che'l corpo poca terra chiuda,
Sarete mai si cruda,
Di non darmi un sospir cortese e pio ;
Fate che la mercede
Sia quella almen della mia pura fede.

L u c a Marenzio, 2de boek a 5 (uitg. E i n s t e i n di. I, blz. 46)

1.

5.

7Θ

Derde en laatste deel
Maar gij, mijn dierbare geliefde, zult.
Als een weinig aarde mijn lichaam bedekt,
Nooit zo wreed zijn
Om mij zelfs geen hoofse zucht van mededogen te wijden.
Maak dat mijn beloning
Tenmmste dát weze, wat mijn smetteloze trouw toekomt.

Ma voi. 4.
1. Маег Heer! of ick uw' paden /
Door 't helsch bedrogh / of 't krancke vleesch bestreden /
Eens quame t'overtreden /
En mijn quaed weer om
5. Versucht / soo toent genade.
Gh'en woudt toch t'geender stonde /
Dat daer een Siel
Te quist gingh door de sonde.

1. of: indien
2. krancke: zwakke
3. overtreden in de bet. van „buiten
(iets) treden"

5.
5
7.
8.

Versucht: betreur
e w : vgl. Ez. 18; 32, en 33; II
daer: er
Te quist : verloren
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IV.
7. Ecco più che mai bella e vaga l'aura,
Pastor le vostre Ninfe risvegliate,
Che'l giorno già s'inaura;
Ecco ch'ella di frond'e d'herbe e fiori
5. Vi da varij colori;
Tessete ghirlandette e'I crin ornate
D'amate pastorelle,
Gitene insieme in queste parti e'n quelle.
Ecco l'aura cantate, ecco la scorta
10. D'un bel seren ch'ogni piacer n'aporta.

Luca Marenzio, 3de boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 115)

1.

5.

10.

ao

Ziehier schoner en lieflijker dan ooit de lucht;
Herder, wek uw nimfen,
Want de dag blinkt reeds als goud ;
Zie hoe hij van lover, van kruiden en bloemen
U verschillende kleuren biedt.
Vlecht kransen en sier het haar
Van beminde herderinnen.
En ga samen her en der.
Zie de lucht, zing een lied, zie het geleide
Van een schone, heldere hemel, die ons elk genoegen brengt.

Ecco. 5.
1. Ziet hier / siet hier lieve Lente weder
Mijn ziel ontwaeckt / en werd van liefde teder /
Hoe'n bloeyen niet uw' zinnen // van binnen!
Nu ghy 't swarte Aerdenrijc witte bloemen van buy ten /
5. Blommen van buyten / alomme siet uytspruyten.
Vlecht Roos- en Lelij kroonen /
Die af doen toonen
U leven met manieren /
Sulcke die een oprecht gheloof vercieren.
10 Hoordt de vog'len eens singen /
Ey singht ghy mede
Een nieuwen sangh /
Van woorden en van seden.

1. voor lieve Lente moet de weggevallen zijn
2. lees na ziel een komma
werd: word (imper.)
3. Hoe'n bloeyen niet: hoe is het
mogelijk, d a t . . . n i e t . . .

zinnen: (godsdienstige) gevoelens
5. uitspruyten : voortbrengen
7. af... toonen: goed... uitkomen
8-9. manierenjSulcke die: manieren
die
13. seden: gedragingen
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V. / Prima parte
1. Ridean già per le piagg' her bette e fiori
E garrir cominciava ogni augeletto.
Coi baci e coi sospir Favonio e Glori
Ebbre l'alme rendean d'alto diletto,
5. Sentia destarsi a disusati ardori
Al tempo novo ogni più nobil petto
All' hor eh' a lo spuntar di freschi albori
Così parlò Damon con puro affeto :

Luca Marenzio, 3de boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 118)

1.

5.
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Eerste deel
Reeds lachten over de velden kruiden en bloemen.
En begon elk vogeltje te kwetteren ;
Met hun kussen en zuchten maakten Favonius en Cloris
Hun zielen dronken van diep genot;
Elk edel hart voelde zich ontwaken
- In de vernieuwde tijd - met ongewone krachten ;
Toen, bij het opgaan van het prille ochtendgloren,
Damon aldus sprak met zuivere genegenheid :

Ridian già. Vers. 5.
1. Lacht en verheucht u nu
Met kruyden en blommen /
Siet hoe schoon is 't alomme /
Het Sonnetje blïnckt /
5. Het Vogeltje singt /
Het Lammetje springt /
De Velden het woud begroeij en /
En bloeijen sonderlinghe.
Och! wie sou niet ontspringhen?
10. Verwurpe siel! wie sou hem niet bekleden
In nieuwe tijden / oock met nieuwe seden?
Staet op. den Heer is vande dood verresen.
Des eyscht het blydste jaer het blydste wesen.

2. Met: tezamen met
7. lees na Velden een komma
begroeijen: komen tot wasdom
8. sonderlinghe : buitengewoon
9. ontspringhen : ontwaken
10. Verwurpe : verworpen
hem: zich
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II. seden : gedragingen
13. Des: daarom
het blydste jaer: het blijste deel
van het jaar
wesen : gesteltenis
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V. / Seconda parte
1. Piagge, herbe,fiori,augelli, aure feconde,
Novo ardor, novo tempo, amata Aurora,
Non fia mai ch'io per voi cangi desire Volto alle stelle poi: - siate seconde,
5. Humile disse a questo, e accennò all' hora
Un lauro per cui sol par ch'ei respire.
5.

H unni le uit de tekst bij Einstein aan de hand van oude uitgaven verbeterd in Humile

L u c a Marenzio, 3de b o e k a 5 (uitg. E i n s t e i n dl. I, blz. 120)

1.

5.
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Tweede deel
„Velden, kruiden, bloemen, vogels, weldadige wind,
Nieuwe gloed, nieuwe tijd, geliefde Aurora,
Nooit geschiede het, dat ik om uwentwille mijn verlangen wijzig;"
Gekeerd naar de sterren daarna: „Wees gunstig hiervoor,"
Zei hij ootmoedig, en hij wees daarbij
Naar een laurier, waarvoor hij alleen scheen te ademen.

Piagge. 6.
1. Gracy I e s u Meester / graci I e s u Meester.
Wilt mijn misdaden / misdaden vergeven.
Ach my rouwt al te zeer mijn sondigh leven!
Ick heb gedoolt / en ben uyt 't spoor gheloopen /
5. Maer uw' genade / Heer / staet altijt open.
P a t e r p e c c a v i ! uw' oordeel doet my duchten /
Maer ghy spaert
Al die te recht eens versuchten.

I. in deze regels wordt gevolg gegeven aan de aansporing in het
voorafgaande
tot
levensvernieuwing (paasbiecht)
3. rouwt : berouwt
al te : uitermate

6. Pater peccavi', vader, ik heb gezondigd (vgl. Luc. 15; 18, 2 1 ;
parabel van de verloren zoon)
8. te recht: in de juiste gesteltenis
versuchten : berouw koesteren
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VI.
1. Occhi lucenti e belli,
Com' esser può ch'in un medesmo istante
Nasean da voi sì nove forme e tante}
Lieti, vaghi, superbi, humili, altieri
5. Vi mostrate in un punto, onde di speme
E di timor n'empiete
E tanti effetti dolci, acerbi e fieri
Nel cor arso per voi vengono ensieme
Ad ogn' hor che volete!
10. Hor poi che voi mia vita e morte sete.
Occhi felici, occhi beati e cari,
Siate sempre sereni, allegri e chiari.

Luca Marenzio, 3de boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 122). Tekst, volgens Einstein, van Veronica Gambata.

1.

5.

10.

Θ6

Schitterende en schone ogen,
Hoe kan het zijn, dat in eenzelfde ogenblik
Uit u voortkomen zo vele en telkens zo nieuwe gesteltenissen?
Vrolijk, lieflijk, trots, nederig, hooghartig
Toont gij u tezelfdertijd, waardoor gij met hoop
En met vrees ons vervult.
En zovele zoete, bittere en heftige gevoelens
In het voor u ontvlamde hart tegelijk ontstaan.
Op elk ogenblik dat gij wilt.
Daar gij dan mijn leven en dood zijt.
Gelukkige, zalige en lieve ogen :
Wees steeds helder, vrolijk en lichtend.

Occhi lucenti. Vers. 6.
1. Betraende l e s u s Oogen!
Hoe kan 't geschien dat uyt u t'eender tijden
Komt in mijn ziel soo veelderhande lijden?
Angst / rou / blyschap / haet / liefde / hoop en tooren
5. Voel ick tot eender stonde /
(Als ick u sie) dat in my werdt ghevonden /
Want als ghy schreydt / wie sou d'ondeugd niet haten!
Ramp de sonde! ramp de sonde!
En wie sou können laten
10. Met uw' oogen te meedooghen?
Ter wijl dan uw' twee lichten
Mijn ziel soo stichten /
Doet my de gunst
Dat ick met al mijn sinnen
15. 't Quaedt altijdt magh verfoeyen /
En 't goed beminnen.

1.
3.
4.
6.
8.

lesus: lesus'
lijden: gevoelens
rou: smart
werdt : wordt
Ramp : vervloekt

10. te meedooghen: medelijden te
hebben (woordspeling met: Met
uw' oogen)
14. met al mijn sinnen: „uit geheel
mijn hart"
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VII.
7. Cadde già di Tarquinia al cieco errore
La Romana bellezza e l'honestade:
Hor sorge di Tarquinia allo splendore
Ogn' honesta beilade.
5. All' apparir suo cade
Noia, basso pensier, viltade e pianto,
E nel suo lume santo
Scherzan gl' honestt amori e gratie a prova,
Versando nova ogn' hor dolcezza il canto.

L u c a Marenzio, 4de boek a 5 (uitg. E i n s t e i n di. I I , blz. 39)

1.

5.
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Eens verviel in Tarquinius' verblinding
Romes schoonheid en eer;
Nu richt zich naar Tarquinia's schittering
Alle zuivere schoonheid op;
Bij haar verschijnen vallen weg
Verveling, lage gedachten, gemeenheid en geween.
En in haar heilig licbt
Spelen de eerbare amors en gratiën als om strijd het liefdesspel.
Terwijl gezang steeds nieuwe geneugten schenkt.

Cadde. 7.
1. Tot val quam wijlen d'eersten Adam /
Als hy viel van sijn ingeschapen waerde /
Nu rijstse / nu rijstse door den tweeden meer als voren /
Versoent van Godes tooren.
5. O groot geluck van Adams sonde!
Die sulcken soen ons heeft gevonden!
1271
Dat hy dan fallen stonden
Gepresen zy van sijn verloste knapen /
Die goed de werelt schiep
10. Maer bet herschapen.

1.
imjlen:eertijds
2 Als hy viel van : toen hij verloor
waerde. waardigheid
3. den tweeden is de tweede Adam,
d ι Christus, de geestelijke stam
vader van de verloste mensheid
4. Versoent van · door een zoenoffer
ontslagen van

5. vgl. „O felix culpa" ш de prefatie
der paasnachtliturgie
6 sulcken soen· zulk een zoenoffer
ons voor ons
8 van : door
knapen dienaren
10 bet herschapen, beter herschapen
heeft
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Vili.
/. Se voi sete cor mio.
Quanto ben, quanta gioia haver poss'io
E da vostr' occhi viene
Quella virtù che vivo mi mantiene,
5. Come -potrò giammai allontanarmi
E in vita restar poi;
Veramente non so come fuggire
Di non morir in questo dipartire.

Luca Marenzio, Sde boek a 5 (uitg. Einstein di. II, blz. 83)

1.

5.
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Indien gij zijt, mijn hart,
Al het goede, al de vreugde die ik hebben kan.
En uit uw ogen komt
De kracht die mij in leven houdt,
Hoe zal ik mij dan ooit van u kunnen verwijderen
En daarna toch in het leven blijven?
Waarlijk, ik weet niet hoe te vluchten
Zonder te sterven in deze vlucht.

Se voi. Vers. 8.
1. I e s u God mijnder harten /
Die my hoedt soo in weelden als smarten /
Na dien uw' handt my geven
Moet alle kracht
5. Daer ziel en lijf van leven /
Zoo'n kan te geender uren
Mijn wesen sonder by u te wesen duren.
Heer genade! laet ick u nimmer derven /
Want al die 't leven laet / moet waerlijck sterven.

2.
3.
S.
7.

weelden : vreugde
Nadien: aangezien
Doer: waar
mijn wesen : mijn bestaan
duren : in stand blijven

9. 't leven loet: het Leven, d.i. ChrUtus, prijsgeeft; vgl. 1 Joan. 5; 12
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IX.
1. La bella Ninfa mia, ch'ai Tebro infiora
Co'pie le sponde e co'begli occhi affrena
Rapido corso all'hor che discolora
Le piaggie il ghiaccio, con sì dolce pena
5. A seguir le sue orme m'innamora,
Ch'io piango e rido e non la scorgo a pena.
Ch'io scopro in lei mille vaghezze ascose
Ed entro a l'alma un bel gtardin di rose.

L u c a Marenzio, 2de boek a 5 (uitg. E r n s t e m dl. I, biz 66). T e k s t u i t
La Ninfa Tiberina v a n Francesco M a n a Molza.

1.

5
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Mijn schone nimf, die van de Tiber met haar voeten
Siert de oevers, en met haar schone ogen beteugelt
De snelle loop, terwijl de koude
De oevers kleurloos maakt,
Zij dwingt mij door de kracht der liefde met zó zoete pijn
Haar voetsporen te volgen,
Dat ik ween en lach tegelijk, en haar nauwelijks zie.
Of ik ontdek m haar duizend verborgen schoonheden.
En binnen in haar ziel een schone rozentum

La bella. Vers. 9.
Als ick mijn oogen hef van hier beneden
Naer Godes stad / die eeuwelij eken vande
Driftighe vloeden geniet de soetste vrede /
Ter wijl men / leyder / hier met blinde handen
Te vergeefs soeckt te vatten d'yd'le beelden /
Zoo schrey ick / en lach ik / met Sonderlinge posen /
Dat ick verlenght ben van de liefste weelden /
End' efter wacht den blijdsten hof van Roosen.

2-3. eeuwelijcken vande ... geniet de
soetste vrede : nimmer dooi de ...
in haar „soetste vrede" gestoord
wordt
4. leyder : helaas
5. d'yd'le beelden : droombeelden
6. Zoo : dan

met Sonderlinge posen : beurtelings
7. Dat : om het feit dat
verlenght: verwijderd
weelden : vreugde
8. efter wacht: later verwacht
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χ.
Chi vuol veder Amore,
E sue reti, saette, ed arco e foco,
E Venere, le grazie, il riso e'I gioco,
La dolce bocca e'I seno,
Di Filli mia sol miri,
E viva poi, se può, senza sospiri.

Luca Marenzio, 5de boek a 5 (uitg. Einstein di. II, blz. 74)

Wie Amor wil zien,
En zijn netten, pijlen, en boog en vuur,
En Venus, haar Ueftalligheden, haar lach en haar spel.
Die aanschouwe slechts de zoete mond en de boezem
Van mijn Fillis,
En leve daarna, als hij kan, zonder zuchten.

Chi vuol. IO.
1. Die C u p i d o o s vermogen / en sijn netten /
Sijn pijlen / sijn boogen / sijn betten /
Wil met vervooghde sinnen verwinnen /
Die'n heeft niet dan te letten
5. Hoe M a g d a l e e n deed vluchten
Het blinde V e n u s kind
Met haer versuchten.

1. Cupidoos: Cupido is het zoontje
en knecht]e van Venus, de godin
der liefde; meestal afgebeeld als
putto met pijl en boog, soms geblinddoekt
vermogen : macht
2. betten: hitte

3. vervooghde sinnen: bedwongen
begeerten
4. 'n heeft niet dan te: hoeft alleen
maar erop te
5. Magdaleen: Maria Magdalena;
zie Luc. 7, 37
7. versuchten : berouw
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XI.
Mentre il Ciel è sereno,
S'odon ne' campi ι grilli,
E tu, dolce mia Filli
Col canto fai stupir ninfe e pastori.
Ma io di dolor pieno
Calde lagrime fuori
Verso da gl'occhi e'I cor che mi sfavilli;
Tu non odi crudel gl'acuti strilli.

Luca Marenzio, 4de boek a 5 (uitg. Einstein di. I I , blz. Θ)

Terwijl de hemel helder is.
Hoort men m de velden de krekels.
En brengt gij, mijn heve Filhs,
Met uw zang nimfen en herders in verstomming.
Maar ik, vol smart.
Laat warme tranen
Vloeien uit mijn ogen, en mijn hart, dat gloeit
Gij hoort, o wrede vrouw, mijn schrille kreten niet
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Mentre. Vers. 10.
1. Ter wijl des Somers singen
D'hemel-vergete krekels /
En met yd'le geschallen
Van sangh / die niet en rijmt
5. 't Leven vermallen :
Zoo denck ick om de winters /
Hongers pijnige spUnters /
Vyeren en pieren /
Stekels en hekels /
10. Die hen / die hen
Tot allen eeuwen
Inder hellen / Oy me! oy me!
Zullen doen schreeuwen.

2. hemel-vergele : aan het hogere
niet denkende
3. yd'le geschallen : zinloze geluiden
4. rijmt: harmonisch is
6. Zoo denck ick : denk ik onderwijl
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8. Vyeren : vuren
pieren werden geacht te steken
9. hekels : van scherpe punten voorziene werktuigen voor vlasbewerking
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XII.
7. Sotto l'ombra de tuoi pregiati rami,
Donna gentil, mentr'io lieto m'inchino,
A la tua bella pianta
Ch'erger le dm' al del si gloria e vanta,
5. Parm'in forma d'amore
Quivi un viso veder chiaro en divino;
Ond'io pien di stupore
Fisso il vagheggio ed ei ridendo dice:
Nel boschetto d'amor sarai felice.

L u c a Marenzio, 5de boek a 5 (uitg. E i n s t e i n di. I I , blz. 22)

1.

5.

Onder de schaduw van uw geprezen takken.
Edele vrouwe, terwijl ik blij mij neig
Voor u, schone plant.
Die fier en pralend haar top ten hemel opricht,
Schijnt het mij toe, d a t ik een vizioen in de vorm van Amor
Ontwaar, helder en goddelijk.
Waarop ik het, vol verbazing,
Star beschouw, en hij lachend zegt:
„In het bos der liefde zult gij gelukkig zijn."

Sotto l'ombra 11
1. 'к Zocht eens mijn Hef door 't groen van een warande /
En siet! terwijl ick my nederboge /
My nederboge /
Met twee gevouwen handen /
5. En na den Hemel hief
Mijn natte oogen /
Docht my ter goeder trouwe /
Daer een visioen te sien // en sey: Jonckvrouwe
Zoeckt wel! want in wellusten / ick noyt en ruste /
10. Zoeckt wel! 't is een ander slagh
Van groene linde ;
Onder het Cruyssen hout
Ben ick te vinden.

1. mijn lief is Christus
warande : hof
7. Docht my ter goeder trouwe : meen
de ik werkelijk
8. en sey: d a t zei (tot mijn ziel)

9. in wellusten / ick noyt en ruste:
in zinnelijke genoegens verkeer
de ik nooit (vgl. 11)
11. de groene linde is de boom waar
onder de liefdesafspraken wer
den gemaakt
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XIII.
7. Questa di verd' herbette
E di novelli fior tessuta hor hora
Vaga e gentil ghirlanda,
Giovin pastor ti manda
5. L'amata e bella Flora,
Che con le sue caprette
Sta in riva al Tebro soggiornando e dice.
Ch'ivi hor t'aspetta e ti vò far felice.

Luca Marenzio, Iste boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 29)

1.

S.
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Deze met groene kruiden
En juist ontloken bloemen pas gevlochten
Lieflijke en schone krans.
Jonge herder, zendt u
De geliefde en schone Flora,
Die met haar geitjes
Aan de oever van de Tiber verblijft, en zij zegt.
Dat zij u daar nu verwacht en u gelukkig wil maken.

Questa di verd'herbette. Vers. 11.
1. Dése bedoude Rosen / en vruchten versch gepluckt /
Zijn u tot segen van D o r i t h e e verkregen /
Op dat ghy u bekeeren
Zoudt tot de wet des Heeren:
5. T h e o p h e l u zy vrede;
O p D o r i t h e e s gebeden /
Die ten Hemel van 't rood schavot geklommen /
U daer verwacht /
Tot dat gh'er oock suit kommen.

1. De Italiaanse tekst heeft Stalpart herinnerd aan de legende
van de H. Dorothea, maagd en
martelares, uit Caesarea ten tijde
van keizer Diocletianus (284305). De heilige zou, als antwoord op een uitdaging, aan een
zekere Theophilus door bemiddeling van een engel vruchten
en rozen uit de hemel gezonden
hebben, waarna Theophilus zich
tot het geloof bekeerde, om eveneens de marteldood te sterven.

Zie het lied Sinte Dorothea, in
de G. J. F. (Hoogewerff, Stalpart, blz. 58 e w . ) , waar Theophilus griffier in het proces tegen
D. is en de spot drijft met haar
verwachtingen betreffende de
hemel.
bedoude en versch gepluckt zinspeelt op de zojuist door D.
ondergane marteldood
2. lees и tot segen tussen komma's
5. christelijke heilwens, op voor
beeld van Christus; zie blz. 153.
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XIV.
7. Partirò dunque, ohimè mi manca il core,
Porgimi aita Amore!
Com' esser può ch'io viva
Lontan da quel bel sguardo,
5. Per cui si com' hor ardo
Con estremo dolore.
All' hor via più sentiva
Maggior dolcezza quanto più maggiore
Era quel vivo ardore.
10. Prestami aiuto Amore.

Luca Marenzio, I s t e b o e k a 5 (uitg. E i n s t e i n di. I, blz. 30)

1.

5.

10.
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Ik zal dan gaan, wee mij, mijn hart begeeft het mij.
Reik mij hulp. Amor!
Hoe kan het zijn dat ik leef
Ver uit die schone blik,
Waardoor ik zo gloei - als nu - ,
In diepste smart.
Naargelang ik meer en
Groter gelukzaligheid voelde, was te vuriger
Die levende gloed.
Reik mij hulp. Amori

Partirò dunque. 12.
I e s u genade // verlost my vanden quaden /
Wilt t'mijnder hulpe letten met bystant snel /
Op dat my de hel
Niet en verplette.
Heer gundt dat ick verkiese
Door bancken / pleyen / platen /
Eer 't leven te Verliesen /
Dan u te laten.
Eer 't leven te Verliesen /
10. Dan u te laten.
Des suit ghy my geven
Een eeuwigheyd van leven.
Daer ick u loven / t'samen
Zal met uw' Eng'len Amen.

2. letten: vgl. Deus in adjutonum
meum intende (Ps. 69 ; 2)
6. bancken : pijnbanken
pleyen zijn folterwerktuigen,
voornamelijk uit een touw over
een katrol bestaande
platen
zijn
martelwerktuigen

8.
11.
12.
13.

1273

(missch. zij η bedoeld platen waar
tussen men verpletterd werd)
laten : verlaten
Des ¡hierom
lees na ¿even een komma
Daer: waar
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XV
1. Togli dolce ben mio
Questi bei fior con lieto e human sembiante,
Che pien d'alto desio
T'ho colio di mia man fra mille -piante ;
5. E per mia pura fede
Donami un bacio in vece di mercede.

Luca Marenzio, 3de boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 130)

Neem, mijn zoete lief.
Deze mooie bloemen aan met blij en vriendelijk gelaat.
Die ik, vol diep verlangen.
Voor u heb geplukt met eigen band, uit duizend planten ;
En geef mij voor mijn zuivere trouw
Een kus tot beloning.
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Togli dolce. Vers. 13.
1. Neemt ten danck Heer der Heeren
Dit soet geblomt van Rosen en Filieren /
Het welck ick t'uwer eeren
Versch heb gepluckt / om u Outaer te eieren ;
5. Heer ick ben u minste slaefje!
Gundt my een gaefje
Voor dése cleyne daden /
Gundt my een gaefje
Tot lof van uw' genade.

1. ten danck : tot Uw genoegen
2. Filteren : violieren

5. vgl. Luc. 15; 11 e w .
9. lof: roem
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XVI.
7. Basciami, basciami mille, mille volte.
Con quelle dolci tue labbra rosate,
Piene di vaghe voglie innamorate.
E se l'alma mia presa
5. D'insolita dolcezza verrà meno,
Stringemi tosto al delicato seno.
Ma s'avvien poi ch'io mora,
Dolce la sorte fia, dolce la stella,
Che morte mi darà si dolce e bella.

Luca Marenzio, 5de boek a 5 (uitg. Einstein di. II, biz. 85)

1.

5.
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Kus mij, kus mij duizend, duizend keren,
Met die zoete rozelippen.
Vol bekoorlijke liefdelusten;
En als mijn ziel, aangegrepen
Door buitengewoon genot, in onmacht zal geraken.
Druk mij dan terstond aan uw heerlijke boezem ;
Maar als het dan geschiedt dat ik sterf:
Gunstig het lot, gunstig de ster.
Die mij een dood zal schenken zo aangenaam en schoon.

Basciami. 14.
1. Kust mijn ziel eens met d'eyge tippen /
I e s u Heer / van uw' roode lippen /
Want daer en waren noyt geschapen' soeten /
Daer aen ick buyten u mijn lust kon boeten.
5. End' of my de ziel door ongewoonlijcke weelden
Quaem t'onbreken /
Geeftse my weder
Door 't honigh van u smeken.
Ja of ick 't schoon besterve /
10. Geluck / geluckich meer als duysent-werven /
Quam ick in I e s u s schoot van minn' te sterven.

1. eyge ter beklemtoning
1-4. vgl. Hoogl. 1 ; 1
3. soeten : zoetheden
4. Daer aen : waaraan
boeten : bevredigen
5. of: indien
ongewoonlijcke weelden: buitengewone geneugten

6. Quaem t'onbreken : het zou begeven
8. smeken : liefkozend spreken
9. of ick 't schoon besterve : indien ik
dan al zou sterven
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Х П. / Prima parte
1. Due rose fresche, e còlte in Paradiso
L'altr' ier, nascendo, il dì primo di Maggio,
Bel dono, e d'un amante antiquo e saggio.
Tra duo minori egualmente diviso ;
5. Con sì doke parlar, e con un riso
Da far innamorar un uom selvaggio ;
Di sfavillante ed amoroso raggio
E l'uno e l'altro fé' cangiare il viso.

Luca Marenzio, 5de boek a 5 (uitg. Einstein di. I I , blz. 90). D e tekst
van X V I I is een sonnet van Petrarca.

1.

5.
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Eerste deel
Twee rozen, pas ontloken, en geplukt in het paradijs,
Eergisteren, bij het aanbreken van de eerste dag van mei.
Werden, als schone gift van een minnaar oud en wijs.
Tussen twee jongere minnenden gelijk verdeeld,
Met zo aangename woorden en zo'n glimlach.
Dat zelfs een wilde in liefde zou ontvlammen;
Met stralende en amoureuze gloed
Deed dit zowel de een als de ander van gezicht veranderen.

Due Rose. Vers. 14.
1. Twee schoone Rosen wel te saem gebonden
Heeft aen mijn ziel mijn beminden gesonden /
D'een witter als de sneeuw' / en d'ander blosend /
Zulcks sijn levrey daer is sneeuwigh en rosend /
5. Die hy droegh gaf hy my met sulcken lachje
Dat ick verlieven most op 't scharpe drachje /
Volght I e s u m na / sprack hy / en leeft eenvuldigh /
Van leven suyver / en van lijden duldigh.

1. wel te saem gebonden: in één
schoon nukertje
2. beminden: geliefde (se. Christus)
3. blosend: rood, wit en rood symboliseren resp. onschuld en bereidheid tot lijden (vgl. Hoogl.
5, 10)
4. zulcks: gelijk
levrey: dracht, kenteken (door
Zijn dienaren gedragen)
daer heeft geen plaatselijke bet. ;
ter veraanschouwelijking
rosend. τοοά

5. г. 5 is onduidelijk. Ну tweemaal
drukfout voor het of ze} Lees dan
achter r. 4 een punt
sulcken : zulk een
6. verheven most. wel verliefd wor
den moest
't scharpe drachje: het scherpe,
stekelige vrachtje (d ι de rozen)
7. eenvuldigh: eenvoudig (vgl „wel
te saem gebonden")
8. van lijden duldigh : gelaten in het
lijden (vgl. r. 3)
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XVII. / Seconda parte
7. Non vede un simil par d'amanti il Sole,
Dicea ridendo e sospirando insieme ;
E, stringendo ambedue, volgeasi attorno.
Così partía le rose e le parole ;
5. Onde'l cor lasso ancor s'allegra e teme.
Oh felice eloquenza! oh lieto giorno!

Luca Marenzio, 5de boek a 5 (uitg. Einstein di. II, blz. 91)

1.

5.
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Tweede deel
„Nooit eerder heeft de zon een dergelijk paar van gelieven gezien,"
Zei hij lachend en zuchtend tegelijk;
En beiden omarmend wendde hij zich nu tot de een, dan tot de ander.
Zo deelde hij de rozen en de woorden uit;
En hierom verblijdt zich en huivert het vermoeide hart.
O zalige welsprekendheid, o blijde dagl

2. Parte. Non ved'un simil. 15.
Men sagh noyt sulcken gift van lief verleenen /
Zeyd' ick/al lachend' en suchtende met eenen /
Na vergeldingh graegh / na den arbeyd wederborstigh /
Nochtans nat van C h r i s t u s beker dorstigh /
1274
Gaet / sprack ick / Bode / en seght mijn uytverkoren :
Dat ick aen neem te volgen op sijn sporen.

1. van : door (se. een)
2. met eenen : tegelijkertijd
3. Na vergeldingh graegh: begerig
naar beloning
na den arbeyd wederborstigh : van
de moeite afkerig

4. nat : hiervóór moet na 't weggevallen zijn ; r. 4 drukt op Hebraïsehe wijze verlangen naar gemeenschap met Christus uit
6. aen neem : bereid ben
lees volgen óp (van : opvolgen)
sporen : aansporen
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XVIII.
7. ¿asso ch'io ardo e'I mio bel sole ardente
I suoi bei raggi d'oro
Volge in altr' oriente,
Ivi imperla, ivi indora ed io mi moro.
5. Amor, deh torna a me, torna la chiara
Bella mia luce e cara.

Luca Marenzio, Iste boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 20)

1.

5.
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Ach, ik brand van verlangen, en mijn schone, vlammende zon
Richt haar heerlijke, gouden stralen
In een andere richting;
Daar strooit zij haar paarlen, haar goud ; en ik sterf.
Amor, ach, keer, keer naar mij toe mijn heldere.
Schone en lieve licht.

Lasso. Vers. 16.
1. Vergeten' zielen! hoe langh suit gh'u verielen?
Hoe langh suit gh'u bederven?
D'wijl dat ick om de ponden
Van uw' sonden
S. Af te kerven
Hier hangh en sterve.
Helaes! ey keert toch weer!
Ey keert toch weder!
Mijn liefd' is al te teder.

1. Vergeten' : achteloze
« verielen : met beuzelarijen bezig
zijn
2. bederven : verderven
3. D'wijl dat: terwij 1
de ponden: de last (met bijge
dachte aan de geldeenheid; vgl.
г. S)

5. af te kerven: te niet te doen
(oorspr. gezegd van een schuld,
door kerven op een stok aange
tekend)
6. hangh en sterve: hang te sterven
9. al te : uitermate
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XIX.
1. L'alto e nobil penster che sì sovente
A me stesso mi fura e'n del mi mena,
M'havea tolto dal mondo e da la gente,
E lontanato già d'ogni mia pena,
5. Che la mia vaga lue' alma e serena
Folgorando d'un/oc' honesto ardente
Subito quasi un sol mi fu presente
Tal ch'agghiacciar sentì ciascuna vena.

Luca Marenzio, 5de boek a 5 (uitg. Einstein di. II, blz. 76). Tekst,
volgens Einstein (It. madr. II, blz. 642), v a n Jacopo Sannazaro.

I.

5.
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De verheven en edele gedachte, die zo dikwijls
Mij van mijzelf wegvoert en ten hemel leidt.
Had mij eens weggenomen van de wereld en van de mensen.
En verwijderd reeds van al mijn leed,
Toen mijn lieflijk licht, weldadig en helder,
Schitterend van een eerbare, vlammende gloed,
Plotseling, als een zon, mij verscheen.
Zodat ik elke ader in mij voelde bevriezen.

L'asto. 17.
1. D'wijl ick werelds mensch / vast mijn tijt verleurde /
En mijn hoofd eens misschien ten hemel beurde /
Als juyst 't schoon gestart de wereld verclaerde /
Hoe schoon den Hemel was boven de aerde /
5. Quam my een heiligh licht / door Godes segen /
Blicks-gewijse / vermengt met dunnen reghen /
Haestelijck lijf en ziel alsoo beweghen
Dat my de werld gansch is gheworden tegen.

1. D'wijl: terwijl
vast: voortdurend
verleurde : verknoeide
3. gestart : gesternte
4. Hoe schoon... boven: hoe veel
schoner ... dan

6. Blicks-gewijse: op de wijze van
de bliksem
reghen is een bijbels symbool van
genade
7. Haestelijck : plotseling
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XX. / Prima parte
7. Tirsi morir volea
Gli occhi mirando di colei ch'adora,
Ond' ella che di lui non meno ardea
Gli disse - ohimè ben mio,
5. Deh non morir ancora,
Che teco bramo di morir anch'io.

Luca Maxenzio, Iste boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 12). D e tekst
van X X is van Giovan Battista Guarini.

Eerste deel
Tirsis wilde sterven,
In de ogen ziende van haar die hij aanbad.
Waarop zij, die niet minder dan hij van verlangen brandde.
Hem zei: „Ach, mijn beminde,
Ach, sterf nog niet.
Want mèt jou begeer ook ik te sterven."
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Tissi.
C h r i s t u s de dood wou sterven /
D'oogen gewendt naer hen / die door haer sonden /
Hem oorsaeck waren van sijn diepe wonden.
En seyde: ay lieve zielen!
Hout op daer is genade I
Ziet hier hoe uw' misdaden
Mijn teere leen aen 't cruyssen-hout vernielen.

2. haer : hun

6. misdaden : zonden
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XX. / Seconda parte
1. Frenò Tirsi il desio
Chavea di pur sua vita all' hor finire
E sentia morte e non potea morire ;
E mentre fisso il guardo pur tenea
5. Ne' begli occhi divini
E nettare amoroso indi hevea
La bella Ninfa sua che già vicini
Sentia i messi d'Amore
Disse con occhi languidi et tremanti:
10. Mori cor mio ch'io moro Le rispose il Pastore :
Ed io mia vita moro.

Luca Marenzio, Iste boek a 5 (uitg. Ernstem dl. I, blz. 13)

1.

5.

10.
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Tweede deel
Tirsis beteugelde het verlangen
Dat hij had om toch zijn leven op dat ogenblik te beëindigen.
En voelde de dood en kon toch niet sterven ;
En terwijl hij zijn blik gevestigd hield
In haar schone, goddelijke ogen,
En hefdesnectar daaruit dronk,
Zei de schone nimf — die reeds nabij
Voelde de boden van Amor Met kwijnende en trillende ogen:
„Sterf maar, mijn lieve, want ik sterf;"
Haar antwoordde de herder:
„Ook ik beëindig mijn leven."

Freno.
1. Toomt / toomt uw' quade tochten /
Zondaer / die my tot dees' ellende brochten.
Had ghy uw' weelden end' opgeblasen' staten /
Uw' onversade kist / en buyck gelaten.
5. Ach! 'k waer noyt gekomen
In 't diep van dese rood-bloedige stromen.
Maer siende den sondaer dat nu eer lange
Den Heer sijn geest sou geven /
Zey met beschaemde / en nat betraende wangen /
10. Sterft ghy dan Heer?
Ja'k sterve.
En dat voor dijn quaed leven?
Laet dit dan met sneven.

1. tochten : hartstochten
3. weelden : genoegens
opgeblasen' staten: gesteltenissen
van hoogmoed en trots
4. onversade kist: onverzadelijke
schatkist

1275

gelaten: gelaten voor wat ze
waren
12. dijn: uw
?: vraagteken doet hier dienst
als uitroepteken
13. na met is wsch. mij weggevallen
sneven : sterven
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XX. / Terza parte
1. Così morirò i fortunati amanti
Di morte sì soave e si gradita
Che per anco morir tornara in vita.

Luca Marenzio, Iste boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 15)

Derde deel
Zo stierven de gelukkige gelieven
Een dood, zo zacht en zo aangenaam.
Dat zij, juist door te sterven, ten leven terugkeerden.
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Cosi.

1. Dus storven beyde / door de selve wonden
Heer I e s u s, en de sonde
Aen 't cruys gedreven /
Dat dan geen sonden meer in ons en leven.

Dus : zo
de selve : dezelfde

3. gedreven : geklonken
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XXI.
7. Dolorosi mártir, fieri tormenti,
Duri ceppi, empi lacci, aspre catene,
Ov'io la notte, i giorni, hore e momenti
Misero piango il mio perduto bene,
5. Triste voci, querele, urli e lamenti.
Lagrime spesse e sempiterne pene
Son' il mio cibo e la quiete cara
Della mia vita olir' ogni assentio amara.

Luca Marenzio, Iste boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 16)

1.

5.
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Pijnlijke martelingen, wrede kwellingen.
Harde boeien, meedogenloze strikken, ruwe kreten.
Waarin ik gedurende de nacht, de dagen, de uren en de ogenblikken
Ongelukkig mijn verloren goed beween,
Droeve woorden, geweeklaag, kreten en klachten.
Talrijke tranen en eeuwige smarten.
Dit alles is nu mijn spijs en de dierbare rust
Van mijn leven, boven elke bitterheid bitter.

Dolorosi. 20.
O Vader A b r a h a m , 'к en kan niet duren
In d'onlijd'lijcke hette van d'helsche gloeden.
Des ick by nachten / daghen / stonden end' uren
Eeuwelijck schrey / 't verlies van d'hooghste goeden.
Ay my! geknars der tanden / huylen en jancken /
Zwavel / vyer / tangen / platen / pleyen / bancken /
Zijn hier de minste porcy onser erven /
Maer 't swaerst van allen het aenschijn Gods te derven.

„Abrahams schoot" is een bijbel
se aanduiding van de verblijf
plaats der rechtvaardige zielen;
zie de parabel van de arme Laza
rus en de rijke vrek (Luc. 16;
19 e w . ) , waarop dit lied zin
speelt
'k en kan niet duren: ik kan het
niet uithouden

3. Des : daarom
4. schrey : beschrei
6. vyer: vuur (bepaaldelijk
van
brandende Zwavel, een geijkt
attribuut van de hel)
tangen als martelwerktuigen
platen I pleyen / bancken : zie blz.
7. de minste porcy onser erven: het
minst zware deel van ons lot
8. allen : alles (se : is)
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XXII. / Prima parte
7. Giunto a la tomba, ove al suo spirto vivo
Dolorosa prigione il Ciel prescrisse.
Di color, di calor, di moto privo
Già freddo marmo al marmo il volto affisse.
5. Al fin sgorgando un lagrimoso rivo,
In un languido oimè proruppe, e disse:
0 sasso amato tanto, amaro tanto,
Che dentro hai le mie fiamme, e fuori il pianto ;

Luca Maxenzio, 4de boek a 5 (uitg. Einstein di. II, blz. 1). D e tekst van
X X I I is van Torquato Tasso: La Gerusalemme Liberata X I I , 96, 97, 98
en 99 (Tancredi bezoekt Clorinda's graf).

1.

S.
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Eerste deel
Gekomen bij de tombe, waar de bemel zijn levende geest
In droeve gevangenschap gebood te verkeren.
Drukte hij, van smart, van warmte, van beweging beroofd.
Zelf al koud marmer, zijn gelaat tegen de marmersteen;
Terwijl ten laatste een vloed van tranen stroomde,
Barstte hij in een kwijnend „o wee" uit, en sprak hij :
„O steen, zo bemind, zo bitter ook,
Die binnen in u hebt mijn vlammen, en buiten mijn tranen;"

Giunto a la tomba. 21.
1. Voor 't graf des Heren 's avonds versch begraven /
M a g d a l e n a , jalours van sulcken have /
Lag gestreckt als voor dood / end' onbewogen
Aen 't koude marmer besturven : maer uyt haer oogen
5. Een bloed gebobbelt quam / terwijl sy schreyde /
En met een trage stem: Oy me! uytberste en seyde.
O marmer lief! men vont noyt delicater /
Die binnen hebt mijn vlammen / en buyten 't water.

2. Magdalena: Maria Magdalena
(vgh Math. 28)
jalours van sulcken have: afgunstig (se. op het graf) vanwege
zulk een bezit
3. onbewogen : roerloos
4. A en: tegen ... aan
besturven : doodsbleek

5. Een bloed: bloed
gebobbelt : geborreld
6. uytberste en seyde: wsch. moet
men dit bij elkaar nemen, in de
bet. „uitriep"
8. Die : slaat terug op marmer (personifiërend)
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XXII. / Seconda parte
1. Non di morte sei tu, ma di vivaci
Ceneri albergo, ov'è nascosto Amore;
Sento dal freddo tuo le usale faci,
Men dolci sì, ma non men calde al core.
5. Deh prendi i mìei sospiri, e questi baci
Prendi, ch'io bagno di doglioso umore;
E dadi tu, poi ch'io non posso, almeno
A le amate relìquie c'hai nel seno.

Luca Marenzio, 4de boek a 5 (uitg. Einstein di. II, blz. 2)

1.

5.
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Tweede deel
„Niet van de dood, maar van levende
As zijt gij de verblijfplaats, waar Amor schuilt;
Ik voel ook uit uw koude de gewone gloed.
Wel minder zoet, maar niet minder warm voor het hart.
Ach, neem aan mijn zuchten, en deze kussen.
Neem ze aan, want ik baad in een droeve vloed.
En geef gij ze tenminste - daar ik het niet kan Aan de geliefde resten die gij in uw schoot bergt."

2. Parte. Non di morte.
1. Heyligh graf / daer de dood wel eer uyt briefde
Haer gesagh ; zijt nu 't eyge hof der liefde.
Want gevoel 't minne vyer dwars door uw' steenen /
Niet wel soo soet / maer warmer als voor heenen.
5. Ey lieve / neemt dit suchten en deese kussen.
Neemtse met dese tranen / die ick tussen
Uw' reten stort : En wiltse voor my geven
Aen hem / die door sijn dood my gaf het leven.

1. daer: •maai
briefde : verkondigde
2. ¿ijt : se. gij zijt

3. gevoel: se. ik gevoel
minne vyer : liefdesvuur
4. wel soo : even
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XXII. / Terza parte
1. Dalli lor tu, che, se mai gli occhi gira
L'anima bella e le sue belle spoglie,
Tua pietate e mio ardir non avrà in ira ;
Ch'odio о sdegno là su non si raccoglie.
5. Perdona ella il mio fallo ; e sol respira
In questa speme il cor fra tante doglie.
Sa ch'empia è sol la mano, e non l'è noia
Che, s'amando lei vissi, amando i'moia.

L u c a Marenzio, 4de b o e k a 5 (uitg. E i n s t e i n di. I I , blz. 4)

1.

5.
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Derde deel
„Geef gij ze haar, opdat, zo zij ooit haar ogen keert.
De schone ziel en haar schoon omhulsel
Om medelijden van u en vurigheid van mij niet toornig zal zijn;
Opdat zij haat noch verontwaardiging daarboven koestert.
Moge zij mijn misstap vergeven; en moge alleen
In deze hoop mijn hart, in zoveel smarten, herademen.
Zij weet, dat misdadig is alleen mijn hand; en het is haar niet
onaangenaam,
Dat ik, indien ik toch in liefde voor haar leefde, in liefde ook sterf."

3. Parte. Da gli lor. 22.
Ey geeftse hem ; op dat hy eens verresen
Mijn droeve ziel eens wil gedachtich wesen /
Want die hier haer misdaed met rou beklaeghden /
Weet ick wel dat om hoogh altijd behaegden;
Perdon kreegh ick van sonde door sijn genade /
Wanneer de hel mijn ziel hadd' overladen;
't Is weerom sijn genade die my doet durven /
Want die in liefde leefde / in liefde sturve.

3. haer-.hun
misdaed: zonde
rou : berouw
beklaeghden: betreurden

4. om hoogh: boven (se. bij God)
6. Wanneer: toen
7. doet durven : moed schenkt
8. sturve : zou ... willen sterven
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XXII. / Quarta parte
1. Ed amando morrò: felice giorno,
Quando che sia; ma più felice molto.
Se, come or vado errante a te d'intorno,
Attor sarò dentro al tuo grembo accolto.
5. Facetan l'anime amiche in del soggiorno;
Sia l'un spirito e l'altro in un sepolto:
Ciò che'l viver non ebbe, abbia la morte.
Oh, se sperar ciò lice, altera sorteì

Luca Marenzio, 4de boek a 5, nr. 1 (uitg. Einstein di. I I , blz. 5)

1.

5.
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Vierde deel
„En in liefde zal ik sterven: gelukkige dag.
Wanneer hij ook zal zijn, maar gelukkiger nog.
Indien ik, zoals ik nu om u ronddool.
Dan binnen m uw schoot zal worden opgenomen.
Mogen onze in vriendschap verbonden zielen in de hemel verblijven;
Mogen de ene geest en de andere in één graf zijn:
Dat wat het leven niet bood geve de dood
O - mdien het geoorloofd is dat te hopen - verheven loti"

4. Parte. Et amando morro.
1. Rust nu soeten I e su uw' lieve leden;
Maer vergund dat ick oock in d'eyge stede /
Daer ick helaes / nu dolen gae rondomme /
Met ziel en lijf sulcken rust magh bekommen /
5. Dat mijn geest / vermaeckt met uw' hooghste gaven /
Mijn quaed sondig vleesch met u magh sijn begraven ;
Wijlen dat ick bewandel d'aerdsche wegen /
O! krijgh ick dit geluck / noyt hogher segen.

1. Rust nu : doe nu rusten
2-3. in d'eyge stede / Daer: op thè
plaats, waar
3. dolen gae rondomme· ronddool
4. sulcken. zulk een
5. vermaeckt : verkwikt (wsch. moet

men magh stjn uit r. 6 aanvullen ;
anders is mijn geest / vermaeckt...
een absolute participiumconstructie)
6. vgl. Rom. 6; 4
7. Wijlen dat : zolang als
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XXIII.
1. Fillida mia più che i ligustri bianca.
Più vermiglia che'l prato a mezzo aprile.
Più fugace che cerva
Et a me più proterva
5. Ch'a Pan non fu colei che vinta e stanca
Divenne canna tremula e sottile :
Per guiderdon delle gravose some,
Deh spargi al vento le dorate chiome!

Luca Marenzio, 2de boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 59). Tekst van
Jacopo Sannazaro, Arcadia.

1.

5.
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Mijn Fillis, blanker dan de ligusterbloemen,
Roder dan de wei in het midden van april,
Sneller dan een hinde.
En jegens mij driester
Dan jegens Pan was zij, die, overwonnen en vermoeid,
Veranderde in een trillend en dun riet:
Ach, spreid, als vergoeding voor mijn zware last,
In de wind uw gouden lokken.

Fillida mia. Vers. 26.
1. Bruydegom lief! uyt duysend uytverkosen /
Blanck en biosende als de Meyse-Rosen /
Vlucht niet meer metter harten /
Маег siet aen dése smarten
5. Die ick nu langh verdraegh. O Heer! en laetje
Niet kennen aen een bevend Meye-blaetje.
Ick ben te swack / en ghy te sacht van moede /
Streckt over my dan uw' vergulde roede.

1. Bruydegom
lief is Christus,
de bruidegom der godgewijde
maagd
uyt duysend uytverkosen: vgl.
Hoogl. 5; 10
2. Blanck en blasende : wit en rood ;
symbolische kleuren voor onschuld en lijden (vgl. blz. 109),
maar ook voor lichamelijke
schoonheid
3. meer : nog langer

metter harten : met Uw liefde
5-6. en {negatie) laetje Niet kennen aen :
wees tegemoetkomend ten opzichte van
7. deze regel versta men zo, alsof erop volgde : dan dat gij niét tegemoetkomend ...
sacht van moede : zachtmoedig
met de vergulde roede wordt de
genade bedoeld
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XXIV.
7. Ohimè, dov' è 'l mio ben, dov' è 'l mio core?
Chi m'asconde il mio core e chi me'l toglie?
Dunque ha potuto sol desio d'honore
Darmi fera cagion di tante doglie?
5. Dunque han potuto in me più che'l mio amore
Ambitiöse e troppo lievi voglie.
Ahi sciocco mondo e cieco, ahi cruda sorte
Che ministro mi fai della mia morte.

L u c a Marenzio, Iste b o e k a 5 (uitg. E i n s t e i n di. I, blz. 3). D e t e k s t is,
volgens Einstein, v a n B e r n a r d o Tasso.

1.

5.
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Wee, waar is mijn goed, waar is mijn hart?
Wie verbergt voor mij mijn hart en wie ontneemt het mij ?
Heeft dus verlangen alleen naar eer
Mij kunnen strekken t o t wrede oorzaak van zoveel smart?
Hebben dus in mij meer vermocht dan mijn liefde :
Veeleisende en al te lichtzinnige lusten?
Ach dwaze en blinde wereld, ach wreed lot,
D a t mij dienaar maakt van mijn eigen dood.

0 hime. Vers. 29.
0 Hime! waer is mijn hart / waer zijn mijn sinnen /
Die my 't vleesch de'en beminnen!
Die my deen scheyden
Van 't hooghste goed / om een deel ydelheyden.
Foey my / onsaligh! wat mocht ick gaen beginnen!
Dat ick den Schepper liet van Lucht van Aerde /
Voor snuystering van soo geringen waerde.
Ay 's werelds dicken duyster! ay kleyne kennis!
Die my veroorsaeckt heeft soo grooten schennis.

1. O Hime (tweelettergrepig) : klagende uitroep, ontleend aan het
Italiaans (niet alleen door Stalpart)
sinnen : hartstochten
2. 't vleesch ia ongunstige zin, vertegenwoordigend het louter stoffelijke (vgl. Rom. 8; 3 e w . )
4. een deel ydelheyden: wat nietigheden

5. Mocht ick : zou ik kunnen
onsaligh : ongelukkige
6. liet : verliet
7. snuystering : rommel
geringen: gering een
8. kennis: onderscheidingsvermogen
9. soo grooten schennis : een zo grote
schade
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XXV. / Prima farte
1. Venuta era Madonna al mio languire
Con dolce aspetto humano
Allegra e bella in sonno a consolarme;
Ed io prendendo ardire
5. Di dirle quanti affanni ho speso in vano,
Vidila con pietade a se chiamarme,
Dicendo : a che sospire,
A che ti struggi ed ardi di lontano?
Non sai tu che quell' arme
10. Che fer la piaga ponno il duol finire?

Luca Marenzio, Iste boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 22). D e tekst van
X X V is, volgens Einstein, ib., v a n Jacopo Sannazaro).

1.

5.

10.
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Eerste deel
Mijn vrouwe was, op mijn smachten, in mijn slaap tot mij gekomen,
Met lief en vriendelijk gelaat.
Blij en schoon, om mij te troosten;
En toen ik de moed nam
Haar te zeggen, hoeveel leed ik tevergeefs had geleden.
Zag ik haar met meedogen mij tot zich roepen,
Zeggende : „Ach, wat een zuchten ;
Waartoe laat gij u verteren en verbranden van verre?
Weet gij niet, dat de wapens
Die de wonde toebrengen, ook de pijn kunnen doen eindigen?"

Venuta. Vers. 25.
1. Ick sliep in bey mijn ooghen /
Maer 't hart dat waeckte /
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Als Godes soet vermoghen /
Mijn droeve moed met sijn genade raeckte.
5. Mijn Bruygom was gehanghen
Aen 't Cruys / docht my. End' ick met rode wangen /
Riep : o Heer 't zijn mijn sonden /
Die u doorwonden.
Maer spaert my / Maer spaert my!
10. Waer op hy d'ermen
Om my t'ontfermen
Gebogen / tot my seyde :
Lief kint en wilt niet vresen /
Dit zijn de pleysters die u weer genesen.

2. vgl. Hoogl. 5; 2 e w .
3. Als: toen
vermoghen : kracht
4. moed: gemoed
5. Bruygom: vgl. blz. 133, r. 1

6. docht my: zo scheen het mij toe
10. lees na hy een komma
11. om my t'ontfermen : om zich over
mij te ontfermen
14. pleysters als geneesmiddelen
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XXV. / Seconda parte
1. Intanto il sonno si partía pian piano,
Ond'io per ingannarme
Lungo spaiio non volsi gl'occhi aprire,
Ma da la bianca mano
5. Che si stretta tenea senti lasciarme.

Luca Marenzio, Iste boek a 5 (uitg. Einstein di I, blz 23)

Tweede deel
Intussen verdween geleidelijk de slaap.
Waarop ik, om mijzelf te misleiden.
Lange tijd de ogen niet wilde openen,
Maar door de blanke hand
Die mij zo mnig vasthield, voelde ik mij losgelaten worden.
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2. Parte.
Waer med' ontwaeckte ick allens-allensjes /
De ziel vervult met duysend soete wensjes.
Doch wou noch niet ontslapen /
Tot dat mijn lief / och armen!
Na 't omhelsen my liet uyt sijn twee ermen.

1. Waer med' : tezelfdertijd
3. wou: se. ik wilde

ontslapen : ontwaken
5. liet: losliet
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XXVI.
1. Ecco l'aurora con l'aurata fronte
Ch'a passo a passo ci rimena il giorno ;
Ecco che spanta sopra l'orizonte
Col volto suo di bianca neve adorno ;
5. Ecco la notte ne l'adverso monte
Che va fuggendo al suo antico soggiorno Et io pur piango all' apparir dell' alba.
Chômai d'intorno l'aere tutto inalba.

L u c a Marenzio, 4de boek a 5 (uitg. E i n s t e i n di. I I , blz. 28). T e k s t , volgens Einstein, v a n Vincenzo Quirino.

1.

5.
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Ziedaar de dageraad met haar vergulde voorhoofd.
Die stap voor stap ons de dag terugbrengt;
Zie hoe zij uitkomt boven de kim.
Met haax gelaat getooid met blanke sneeuw;
Zie de nacht in het tegenoverliggende gebergte.
Die wegvlucht naar zijn oude verblijfplaats;
En ik, niettemin, ween bij het verschijnen van het morgenlicht.
Ik, om wie steeds de lucht geheel stralend is.

Ecco l'aurora. 32.
1. Ziet hier de morgen met haer roode wangen /
Voetje voor voetje vorderen haer gangen.
Ziet hier de fackel vanden dagh geresen /
Met het cieraet van sijn vergulde wesen.
5. Ziet hoe de nacht haer swarte zeyl moet stnjcken ;
En na de kusten van 't Noord-westen wijcken.
End' ick onsaligh wil mijn dicken duyster
Niet laten voor des Hemels guide luyster.

2. vorderen haer gangen : voortschrijden
4. van vervult de functie van de
genitivus epexegeticus
wesen : gelaat

7. ick onsaligh : ik, ongelukkige
Θ. laten : laten varen
luyster: glans
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XXVII.
7. Già torna a rallegrar l'aria e la terra
Il giovenetto aprii carco di fiori,
Il mar s'acqueta, il giel fugge sotterra.
Scherzati le vaghe Ninfe e i lor Pastori ;
5. Tornan gli augelli a l'amorosa guerra
Lieti a cantar nei matutini albori,
Ed io piango la notte e son dolente.
Tosto che'l sol si scopre in oriente.

L u c a Marenzio, 2de boek a 5 (uitg. E i n s t e i n di. I, blz. 82)

1.

5.
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Reeds keert weer, om de lucht en de aarde te verblijden.
De jeugdige April, beladen met bloemen;
De zee komt tot rust, de koude vlucht onder de grond ;
De lieflijke nimfen en hun herders spelen hun dartel spel ;
De vogels beginnen weer hun amoureus gestoei.
Blij gestemd tot zingen in het ochtendgloren;
En ik, ik ween gedurende de nacht, en blijf treurig,
Als de zon zich vertoont aan de oostelijke kim.

Già toma. Vers. 32.
1. Hoe vrolijck / hoe blijde maeckt nu lucht en aerde
De jeugdige April gelaen met blommen!
De Meert onstuymich / versacht / vlucht onder d'aerde
De witte MateHefjes zijn weer gekommen /
5. Het pluym-gedierte met veelderhande kelen
Haer toonen singen / fluyten / krijten / quelen;
End' ick helaes! vervooght door qua gewente /
Ben altijt dor van leven en van Lente.

2. Na r. 2 wordt in de oorspronkehjke uitgave dit lied onderbroken door Cht farà fed - 0 oengettarne dagen! (zie blz 145), d a t
geheel is afgedrukt vóór r 3 evv.
en hiervan door een lange streep
is gescheiden

3. De Meert: de maand maart,
evenals April gepersonifieerd
versacht : mild geworden
6. hoer: hun (constructie ad sententiam)
7. vervooght : beheerst
Θ. dor van : arm aan
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XXVIII.
7. Chi farà fed' al cielo
Del lagrimoso stato ov'io mi trovo
E del dolor ch'io provo
Che m'ha fatto cangiar desire pelo,
5. Onde nessun' i miei gravosi accenti
Ecco m'ascolt' e folta*)
Solo rispond' e ascolta
& a pietà de gl' aspri miei lamenti,
E grida per le stive : Ahi dura sorte
10. Come contra raggion ci dai la morte.

· ) D e regels 6 en 7 zijn corrupt; alle door mij geziene teksten geven
dezelfde lezing.

Alessandro Striggio, Musica

1.

5.

10.

divina

1595, fo. 2 0 v ; a 5

Wie zal voor de hemel getuigen
Van de droeve staat waarin ik mij bevind.
En van de smart die ik verduur,
Die mij heeft doen verlangen naar de ouderdom ?
Terwijl niemand naar mijn bange kreten
... luistert
En heeft medelijden met mijn rauwe klachten,
En roept door de wouden : „Ach wreed lot,
Hoe onredelijk brengt gij ons ter dood."

Chi farà fed.
1. O aengenaeme dagen!
O uytgelesen tijden om ons t'ontlasten!
Met bidden en met vasten!
En te leven voort-aen na Goods behagen /
5. Dat dan van minst te meest een yder passe
Op loëls vroed vermanen /
Met vasten / asch en tranen /
Sijn vuyle ziel van sonden schoon te wassen /
En roepen uytter harten: O Heer genade!
10. Spaert en straft ons toch niet naer ons' misdaden.

1. lied n.a.v. de veertigdaagse vasten (zieblz. 143, noot 2)
2. ons t'ontlasten: ons van onze
(zonden) lasten te ontdoen
5. van minst te meest: van laag tot
hoog
5-6. passe / Op: aandacht schenke
aan
6. loël is de tweede van de twaalf
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zgn. kleine profeten, die in zijn
korte profetie, vooral 2; 12-18,
aanmaant tot bekering en boete
vermanen: lees hiema een dubbele
punt
7. asch als teken van berouw en
verootmoediging; met Aswoensdag begint de vasten
10. misdaden : zonden
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XXIX.
7. Sappi signor che Lidia son io
Del Re di Lidia in grand' altezza nata.
Qui dal giudicio altissimo di Dio
Al fumo eternamente condannata
5. Per esser stata al fido amante mio,
Mentr'io vissi, spiacevol & ingrata ;
D'altr'infinite è questa grotta piena
Poste per simil fall' in simil pena.

Pietro Vinci, Musica divina 1595, fo. 19 v ; a 5.

1.

5.

1.

5.

146

Weet, heer, dat ik Lidia ben.
Dochter van de koning van Lidia, hoogadellijk geboren.
Hier door het hoogste gerecht van God
Voor eeuwig tot het vuur veroordeeld,
Omdat ik jegens mijn trouwe тіплааг.
Toen ik leefde, onaangenaam en ondankbaar ben geweest.
Met andere zielen is deze spelonk geheel gevuld.
Die wegens dezelfde zonde tot dezelfde straf veroordeeld zijn.

Letterlijke vertaling van Stalparts versie:
Weet, Heer, dat ik een ziel ben.
Uit Christenen eens geboren, en door hen gedoopt.
Maar door het hoogste gerecht van God
Voor eeuwig tot het vuur veroordeeld,
Omdat ik jegens Christus mijn Heer,
Toen ik leefde, onaangenaam en ondankbaar ben geweest.
Met andere zielen is deze spelonk geheel gevuld.
Die wegens dezelfde zonde tot dezelfde straf veroordeeld zijn.

Mus dio. fol. 19. Vers.
1. Sappi Signor che Anima son io,
Da Christiani già nat'e Baptizata.
Ma dal giudicio Altissimo di Dio
Al foco eternamente condamnata,
5. Per esserstala à Christo Signor mio,
Mentre io vissi spiacevol & ingrata
D'altre infinite equesta grotta piena,
Poste per simil fallo in simil pena.

Translaet.
1. Vraeghdy wie 'к ben? ick ben een ziel ontbonden /
Die tot de gunst wel eer des Doops geresen /
Nu ben door 't oordeel des hoogstens om mijn sonden
Zoo langh als eeuwigh duert te vyer verwesen.
5. O hard gelagh! och sondaer tracht met boeten /
Terwijl ghy leeft uw' sonden te versoeten /
Want 't valt te swaer in d'afgrond vander hellen /
Door een soo korten vreughd / geen end te tellen.

1. vgl. blz. 279 [Qual vive Salaman
dra)
Vraeghdy: vraagt gij
ontbonden: gescheiden van het
lichaam
2. geresen: verheven

4. te vyer verwesen : tot het vuur ver
oordeeld
6. versoeten : goed te maken
7. te: uitermate
8. tellen: beleven
147

XXX.
1. Il dolce sonno mi 'promise pace.
Ma l'amaro veggiar mi torn' in guerra ;
Il dolce sonno e ben stato falace
Ma l'amaro veggiar hoime non erra.
5. Se'l ver m'annoia e'I falso si mi piace,
Non oda о veggia mai più ver in terra,
Se'l dormir mi da gaudio e'I veggiar guai,
Poss'io dormir senza destarmi mai.

A n d r e a s P e v e r n a g e , Harmonía celeste 1593, fo. 14; a 5. D e t e k s t is u i t
Orlando furioso ( X X X I , 1) v a n L u d o v i c o Ariosto.

1.

5.
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De zoet slaap beloofde mij vrede,
Maar het bittere ontwaken doet mij terugkeren ten oorlog ;
De zoete slaap is een zeer bedrieglijke toestand.
Maar het bittere ontwaken - wee mij ! - dwaalt niet.
Als het ware mij leed doet en het valse mij zo behaagt,
Moge ik dan nooit meer iets waars horen of zien op aarde ;
Als het slapen mij vreugde verschaft en het ontwaken smart.
Moge ik dan kunnen slapen zonder ooit te ontwaken.

Il dolce, fol 14. Harm. Cel.
1. D'onnutte wereld my beloofde vrede /
Maer s'en gaf my niet dan onrust in stede.
O valsche wereld! schoon schijnende voor d'oogen;
U besuyckert fenijn heeft my bedroghen.
5. Bedroghen? Ja: want 't is geen vrede waerdigh /
Dat na de rust het oorlogh stracks heeft vaerdigh.
Weelde smart / maer het lijden doet verheugen.
Geluckigh dan die duldigh lijden meughen.

2. niet: niets
in stede : in de plaats daarvan
5-6. ... want wat na rust terstond
weer aanleiding geeft tot oorlog
verdient niet de naam van vrede

7. weelde smart: genieting brengt
leed
verheugen : zich verheugen
8. meughen : kunnen
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XXXI. / Prima parte
1. Spuntavan già per far il mondo adorno
Vaghi fioretti, herbette verdi e belle
Di color mille e'n queste parti e'n quelle
Rallegravan la terra e i colli intorno.
5. Gian gl' augelletti all' apparir del giorno
D'amor cantando sin sovra le stelle
E correvan le fiere ardite e snelle
Tra lor scherzando a la compagna intorno.

L u c a Marenzio, Iste boek a 5 (uitg. E i n s t e i n di. I , blz. 5)

1.

5.
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Eerste deel
Reeds schoten, om de wereld te versieren.
Lieflijke bloempjes op, groene en schone kruiden;
Duizend kleuren, her en der,
Verblijdden de aarde en de heuvels wijd en zijd ;
De vogeltjes vlogen bij het verschijnen van de dag.
Van liefde zingend, t o t boven de sterren,
E n de dieren, vurig en behendig, dartelden in snelle loop.
Opgaande in hun spel met hun gezellen rondom hen ;

Spunta van' già. fol. 39. Vers.
1. Den aerdboem stondt verciert met Lente-rosen /
Soete vioeltjes ende tijdelosen.
Wrijttersjes / Kneuttertjes / Pittertjes en Sysjes /
Maeckten blyde / van nieugeblade njsjes /
5. Het groene woud / end' all' die daer in woonen /
Met soete sang van veelderhande toonen /
Doorloopende de velden en versehe blommen /
De jonghe dieren al jockende rondomme.

1. aerdboem : aardbodem
2. tijdelosen: narcissen
3. Wnjtersjes : draaiers (duivensoort; lees Wrtjtertjes)
Kneuttertjes : kneutjes (vogels
uit de familie der vinken)
Pttterijes : distelvinken
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4. van : vanaf
7-8. absolute participiumconstructie
7. al jockende rondomme: al ronddartelend
8. lees na rondomme een puntkomma
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XXXI. / Seconda parte
1. Quando'l mio vivo sol perch'io non pera —
Godi hor, mi disse con un dolce riso,
Amante fido il premio del tuo ardore.
Indi con molti baci sparse fuore
5. Quante gratie e dolcezze ha'l Paradiso
E quant'ha odor nei fior la Primavera.

Luca Marenzio, Iste boek a 5 (uitg. Einstein di. I, blz. 7)

1.

5.
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Tweede deel
Toen mijn levende zon, opdat ik niet zou omkomen.
Mij zei, met een lieve glimlach : „Geniet nu.
Gij die mij trouw liefhebt, de beloning voor uw liefdevuur."
Daarna strooide zij met vele kussen
Zoveel bekoorlijkheden en geneugten uit als het paradijs bezit.
Zoveel ook als geuren in de bloemen heeft de Lente.

2. Parte.
1. Als mijn gecruyste lief nu versch verresen /
Vrolijck belaste na de ziel te wesen.
Vree zy met u / door mijn gepijnde leden /
Sprack hy met soete reden / vrede / vrede.
5. Alleluja. Mijn ziel looft God van zijn mewaerde
Dit schorte noch 't geblomt van onse aerde.

1. Als: toen
mijn gecruyste lief is Christus
2. Vrohjck belaste na de ziel te wesen :
gelastte blijmoedig te zijn

3. Vree zy mei u: vgl. Joan. 20; 19,
21
4. reden: woorden
5. van zijn mewaerde: om Zijn
goedgunstigheid
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XXXII. / Cantate.
1. О waerdigh heerlijck graf! O Marmer wit!
Daer op Heer l e s u s zit
Met sijn vijf wonden rood /
Als winner vande doodt :
5. Ghegroet / gheëert / ghepresen /
Gheheerlijckt moet ghy wesen.
Des staet ghy hier ten toon
Op 't woord van Amos Soon.
Ghy waert voor heen
10. Van doode leen
Een bedroefde woningh /
Maer nu een zetel
Vanden hooghsten Koningh /
En ghy verheven Cruys /
15. Een rom van Godes huys.
Heer gundt de knechten dijn /
Alhier te moghen zijn // te moghen zijn
Met u begraven :
Of sekerlijck voordaen /
20. Door 's Cruysses enghe baen
Door 's Cruysses enghe baen
Voor-voets te draven /
Tot een blyder haven.
Bewaerder S é r a p h i n van C h r i s t u s graf /
25. Sergeant van 's Konings staf
1. zie blz. 26 ev.
waerdigh : heilig
2. Daer op : waarop
7. blijkbaar is dit lied geschreven
bij een afbeelding van Christus'
graf na Zijn verrijzenis
Des : daarom
8. Op 't woord van :
volgens het (profeterend) woord
van
Amos Soon: Isaías, de profeet
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15. (zijt) een voorwerp waarop de
Kerk zich beroemt
16. de knechten dijn : uw dienaren
19. sekerlijck : veilig
20. enghe baen: vgl. Matth. 7; 24
22. Voor-voets : terstond
24. Bewaerder : bewaker
Seraphin: serafijn, eigenlijk engel boven Gods troon; zie Is. 6
25. Sergeant: wapendienaar; hier:
drager

30.

35.

40.

45.

50.

Ey reyckt ons gins en weer
Eens 't wapen vanden Heer /
Met Speeren / sponssen / tanghen
En geesselen behanghen.
Wy sullen 't roode houdt /
Verr' boven 't fijnste Goud /
Wt lieve sucht /
Van minne tucht
Tederlij ck om-ermen /
Om als met myrrhe /
D' harten te verwennen /
Al is den boom bebloedt /
De vrucht is weerom zoet.
Heer gundt / etc. ...
Een Busseltje van Myrrh' is my Marien kind /
Want hem mijn ziel bemindt.
Tusschen de borsten mijn
Zal claer sijn wooningh zijn.
Komt / komt / mijn uytverkoren /
Met Cruys / met Roe / met Dooren /
En wes u heeft gesmart /
In 't diepste van mijn hart.
En woont daer in /
Dit is mijn sin /
En al mijn begeeren /
Op dat u lijden
My oock lijden leere.
Want 't geen den Coninck smaeckt
Den dienaer oock vermaeckt.
Heer gundt / etc.

26. gins en weer: voor even
27. 't wapen vanden Heer is het kruis
32-33. uit liefdevol verlangen (lieve
sucht: liefde; minne tucht: deugd
van liefde)
35. in Oosterse landen werd mirre gedragen tussen de kleren, bepaaldelijk op de borst; vgl. vs. 39-42

38. weerom : daarentegen
39—42. vgl. Hoogl. 1 ; 12
42. claer: rein
43. vgl. Hoogl. 5; 1
45. wes : alwat
48. sin : verlangen
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XXXIII.
7. Crudel-perche mi fuggi,
S'hai de la morte mia tanto desio?
Tu sei pur il cor mio;
Credi tu per fuggire,
5. Crudel, farmi morire?
Ah non si può morir senza dolore
E doler non si può chi non ha core.

L u c a Marenzio, 4de boek a 6 (zie blz. 26 ev.)

1.

5.
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Hardvochtige, waarom ontvlucht ge mij.
Als ge zo naar mijn dood verlangt?
Gij zijt toch mijn h a r t ;
Gelooft ge door te vluchten,
Meedogenloze, mij te doen sterven?
Ach, men kan niet sterven zonder smart,
En smart hebben kan niet wie geen hart heeft.

Crudel a. 6. fol. 36.
1. l e s u aen 't Cruys gehangen /
Ghy zijt mijn hoop / mijn wensch / en mijn verlangen /
Mijn hart / mijn sin / mijn leven.
l e s u , l e s u , aen 't Cruys verheven /
5. Gunt my met u te lien.
Maer hoe sal dit gheschien /
God mijnder harten.
Want die geen hart en heeft
En kan niet smarten.

5. hen: lijden
8. die geen hart en heeft. God is na
mely к het hart van degene die
hier spreekt (zie г 3, en г. 7,

rmjnder harten, wat men opvatte
als een genit. epexegeticus), vgl.
het Ital.
9. smarten : lijden
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XXXIV.
/. Parto da voi mio sole
Senz'alma e senza core;
E ciò consent' Amore,
Ahi, che partend'io moro.
5. Ma se'l ciel cosi vuole,
Che poss'io far? oh che grave martire!
Pur mi convien partire.
A dio mio bel tesoro,
Ahimè ch'io part'e moro.

Luca Marenzio, 3de boek a 6 (zie blz. 26 ev.)

1

5
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ík ga van u weg, mijn zon.
Zonder ziel en zonder hart.
En dit laat Amor toe.
Ach, hoewel ik, weggaande, sterf
Maar als de hemel het zo wil.
Wat kan ik dan doen' O, wat een zware kwelhngl
Mij voegt het dan toch weg te gaan
Vaarwel mijn schone schat,
Ach! want ik ga weg en sterf.

Parto da voi. a. 6. fol 38. Vers.
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1. Adieu / ick schey van aerde / van vrinden / end' alle
(maghen ¡
Om d'eeuwigheyd te wagen.
Ay! ay! dat ick dan moet sterven / moet sterven /
End' in een graf bederven.
5. 't Is al te swaer.
Maer noch swaerder ellende!
Onseker tot wat ende!
Adieu tien duysent werven /
Moet ick dan scheyden / scheyden en sterven /
0. E n d ' i n een graf bederven!
't Is al te swaer!
Maer noch swaerder ellende
Onseker tot wat ende.
Adieu tien duysent werven!
5. Ay dat ick dan moet scheyden en sterven!
Adieu! ay dat ick dan moet scheyden en sterven.

1. maghen: verwanten
2. d'eeuwigheyd te wagen: de onzekere eeuwigheid in te gaan

7. (dat te moeten doen) in onzekerheid met betr. tot de bestemming
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XXXV.
1. Ecco che'l ciel à noi chiar'e sereno
Tom' a mostrarsi ; ecco la bella Glori,
Ch'orna la terra de più vaghi fiori,
A l'amato Favonio aprend' il seno;
5. Ecco le liete piaggie, e'I prato ameno;
Che Mirra e Croco e altri grati odori
Spiran intorno e i pargoletti Amori
Scherzando van per questo bel terreno.

L u c a Marenzio, 5de b o e k a 6 (zie blz 26 ev.). D e t e k s t is h e t eerste deel
v a n een s o n n e t v a n Girolamo T r o i a n o .

1.

5.
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Zie hoe de hemel, klaar en helder.
Zich naar ons keert om zich te tonen, zie, de schone Шопа,
Die de aarde siert met de lieflijkste bloemen.
Vlijt zich tegen haar geliefde Favomus;
Zie de vrolijke velden, en de lieflijke wei;
Zie hoe M u r h a en Crocus en andere lieflijke geuren
Overal opstijgen, en de kleine hefdegodjes
Spelend dartelen over deze schone wereld.

Ecco a. 6. fol. 43. Vers.
1. Verblijdt u aen de Serafinsche danssen
Zuyvere zielen / met uw' verdiende kranssen /
Van leli-wit end' uytgelese blommen /
Die ghy door reyne leden hebt bekommen.
5. O wat een dieren waerde! gh'en kunt niet vatten
De overmaten van uw' rijcke schatten!
Terwijl gh'alomme met d'ongeraeckte Choren
Blijmoedigh gaet het Hemels Lam пае sporen.

1. oen: met
Serafinsche danssen: dansen der
Serafijnen (zie X X X I I , r. 24)
2. Zuyvere zielen heeft betrekking
op de maagdelijkheid der toegesprokenen; vgl. leli-wit (r. 3) en
reyne leden (r. 4)

5. dieren waerde: kostbaar bezit
7-8. d'ongeraeckte Choren, die het
Hemels Lam пае sporen: de
144000 maagdelijken uit de
Openbaring van Joannes, 14;
1-5, die „een nieuw lied" zingen,
en het Lam, d.i. Christus of de
Kerk, volgen
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XXXVI.
1. Alma ben nata, se mi duol <§· dolse
La subita partit', a voi noi dico,
Che ben sapete do ch'amor mi tolse
& perche so eh' invano m'affatico
5. In chieder gratia al mio aversano antico;
Vi prego anima bella,
Poiché mia guida sete e la mia stella,
Che ritornai' hormai
Più bella no, ma più pietosa assai.

Filippo di Monte, Musica divina 1595, fo. 6 V ; a 4. D e t e k s t is, volgens
E i n s t e i n (Notes I I , vol. IV, biz. 44) v a n d e d i c h t e r Cassola.

1.

5.
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Edel geboren zie], of mij leed doet en deed
Uw plotseling vertrek, dat zeg ik u niet.
Omdat gij dit wel weet : dat Amor mij gegrepen heeft.
En omdat ik weet, dat ik vergeefse moeite doe
Met mijn oude tegenstander om genade te smeken;
Ik bid u, schone ziel.
Daar gij mijn gids zijt en mijn ster.
Dat ge nu terugkeert,
Niet schoner, neen, maar veel meedogender.

Alma ben nata. a. 4. fol. 6. Vers. Music. Div.
Mijn dier ghekochte ziel! hebt ghy de smarten
Van 't schadelijck vertreck van Gods ghenade
Ghevoelt / helaes! in 't middel uwer harten /
Soo keert weerom naer uw' verlaten paden ;
En seght : O Heer verlost my vanden quaden.
Ick bidde / lek bidd' u wel ootmoedigh /
Na dien gh'aen 't Cruys voor my eens hingt so bloedig /
Dat my die roode plassen /
De Siel weer schoon / ja schoonder mogen wassen.

1. dier ghekochte: duur vrijgekochte
3. in 't middel uwer harten: midden
in uw hart
4. uw' : de door u

5. vanden quaden: van het kwaad;
Matth. 6; 13 (Onze Vader)
6. wel : zeer
7. Na dien : aangezien
8-9. Vgl. Openb. 7; 14
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XXXVIL
7. Doki contrade, о chiuse e chete valli,
Dov'èl mio sol? Pur è quinci lontano,
Onde'l mio duro piant'ogn'hor rinova.
0 ben nati fioretti. Manch'e gialli,
5. Che cor' spesso solea la bianca mano:
Dove son gl'occhi miei,
Che qui non trovo?

Spirito da Reggio, Musica Divina

1.

5.
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1595, fo. 5; a 4.

Lieflijke oorden, o valleien en stille dalen.
Waar is mijn zon? Zij is ergens ver weg van hier.
Vanwaar zij mij steeds opnieuw bitter doet schreien.
O edele bloemen, wit en geel,
Die haar blanke hand vaak placht te plukken.
Waar zijn mijn ogen.
Die ik hier niet vind?

Dolce contrade, fol. 5. Ibidem.
Segt dwarsse houten // En ghy metale bouten :
Waer is mijn Heer / die aen u hingh / gebleven?
Ну is alleen die my kan leven gheven /
Die my met sijn ghenade kan versaden.
Geeft my dan weer // mijn Heer /
Want ben beraden /
Dat ick u daer en tusschen
Sal blyven kussen.

1. met de dwarsse
kruis bedoeld
bonten: pinnen

houten is het

1282

1-2. vgl. Joan. 20; 13
3. alleen : de enige
6. ben beraden: ik ben voornemens
7. daer en tusschen: intussen
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XXXVIII.
Ί. Da bei rami scendea,
Dolce nella memoria,
Una pioggia de fior sovr'l suo grembo,
Et ella si sedea
5. Humil in tanta gloria,
Coperta già del amoroso nembo;
Quoi fior cadea sul lembo,
Qual su le treccie bionde,
Ch'oro forbito e perle
10. Eran quel di a verderle;
Qual si posava in terra e qual su l'onde,
Qual con un vago errore,
Girando parea dir: qui regn' Amore.

Р Ш р р о di M o n t e , Musica divina 1595, fo. 8 V ; a 4. T e k s t v a n P e t r a r c a :
v i e r d e strofe v a n d e c a n z o n e Chiare fresche e dolci.

1.

5.

10.
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Vanaf schone takken daalde
(Hoe zoet in mijn herinnering!)
Een regen van bloemen op haar schoot neer;
E n zij zat daar,
Nederig bij zo grote roem.
Reeds bedekt door de nimbus der liefde;
De ene bloem viel op haar zoom.
De andere op haar blonde vlechten.
Die blinkend goud en paarlen
Waren om te zien die dag;
Nu eens kwam er een op de grond terecht, dan een op de golven;
Een andere, met een bevallige zwaai
Cirkelend, scheen te zeggen: hier heerst Amor.

Da bei Rami. fol. 8. Vers.
In 't middel van de Lente (och! noyt soeter memori)
Viel van den Hemel een te lieven reghen /
Die met de rijckste Rente van genaed' en van glorij
Begiften quam den kerckelijcken seghen.
Gelijck de Bruygoms pleghen
Haer Bruyden te verderen
Met ringen en karkanten /
Van paerl' en diamanten ;
Soo pronckt oock opter aerde /
10. In veel manieren /
De Braydt der Heyl'ger Kercken.
't Zijn mollen die haer niet en willen mereken.

1. memori: herinnering
2. te : uitermate
reghen : zie X I X , r. 6
3. Renie: overmaat
4. den kerckelijcken seghen: het gebed van de Kerk
6. Haer: hun
7. karkanten:
halssieraden van
goud en/of edelstenen

9. pronckt: schittert
il. De Bruydt der Heyl'ger Kercken:
{der heeft de waarde v.e. genit.
epexegeticus) de Kerk wordt, om
haar intieme verhouding tot
Christus, voorgesteld als Zijn
bruid (2 Cor. 11 ; 2. Openb. 21 ; 9)
12. mollen zijn blind
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XXXIX.
1. Quando da gli occhi del divin mio sole
Forgorando nel cor gl'accesi rat
A mill' a mille vid' uscirm' i rai,*,
Anzi m'accorsi che, com' egli sole,
5. Amor vi era, ond'io con le parole
Mest' e sospir focosi all' hor gridai:
Hai crud' amor di me non hai pietade;
Haime, cosi chi te tien vuole.
*) Deze regel is mij niet duidelijk (corrupt?)

Filippo di Monte, Musica

1.

5.
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divina

1595, fo. 8; a 4.

Toen ik uit de ogen van mijn goddelijke zon
De vurige stralen in mijn hart zag bliksemen.
Bij duizenden
Zag ik daarenboven, dat, zoals hij gewoon is,
Amor er verbleef, waarop ik met droeve woorden
En vurige zuchten terstond uitriep:
„Ach, wrede Amor, met mij hebt ge geen medelijden".
„Wee mij, zo wil het die u in zijn macht heeft."

Quando dagli occhi, fol. 8.
1. Als t'eender tijdt uyt mijn liefs Heeren ooghen /
Biggelende / helaes! de traenen vloghen
Met heele sluysen / niet dan uyt meelijden
Van die hy gaeme vande dood bevrijde:
5. Waert dat sy wilden / sprack ick met goede reden /
Droevig-suchtende 't verswijm van sulcken vrede.
Ay eygen wil / ghy alleene kunt my bederven!
0 hime! God wil niet dat wy sterven.

1. vgl. Luc. 19; 41 e w . : Jezus
weent over Jeruzalem
A ¡s : toen
t'eender tijdt : op een zeker ogenblik
3. sluysen: stromen
4. Van : met
de dood: sc. der zonde

5. Waert dat sy wiiden: wilden zij
maar!
met goede reden : terecht
6. Droevig-suchtende: betreurende
't verswijm: het verlies door nalatigheid
sulcken vrede: zulk een toestand
van ongestoord geluk
7. bederven: in het verderf storten
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XL.
7. Fra l'altre virtù
Con si grand' ardore
Seguitate l'arte ch'Apollo insegna,
Che col sol tuo merlo,
5. Col tuo favore,
Si vede più chiar' ogn' hor, et più degna.
Però con soavi accent' al vostr' honore
Cantiam' qua giù
& chi la su regna
10. Fa che Parnasso e Pindo e Helicona
Sempre di Bartolomei* ustiona.
*) A a n „ s i g n o r G i o v a n b a t t i s t a B a r t o l o m e i , goioihere" is d e b u n d e l
opgedragen

A n d r e a s P e v e r n a g e , Musica

1

5

10
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divina

1595, fo. 2 , a 4.

Naast de andere deugden
Beoefent gij met zo grote hartstocht
Ook de kunst die Apollo onderricht.
Die men alleen al door uw verdienste,
Met uw gunst.
Steeds schitterender en waardiger ziet,
Daarom zingen wij met zoete tonen te uwer ere
Hier beneden,
En die daar boven heerst,
Maakt, d a t op de Parnassus, de Pindarus en de Helicon
Steeds de naam van Bartolomei weerkhnkt

Fra l'altre virtu, fol. 2.
1. Looft kind'ren den Heer /
Looft den naem des Heeren ;
Saligh zijnse / saligh die hem vereeren /
Want de wonderdaden
5. Van sijn genade /
Vereysschen van nu tot aider eeuwen
Te werden verheven // van all' die daer leven.
Des singen wy
Van hart en monde bly:
10. Dat Godes naem gheseghent en gepresen
Moet van eeuwen tot eeuwen wesen.

1-2. vgl. Ps. 112; 1
6-7. Vereysschen... te: moeten
7. werden: worden

van: door
8. Des: daarom
10-11. vgl. Ps. 112; 2

XLI. / Prima parte
1. Quando la voce al dolce canto muove*
Con tal gratia e leggiadria,
Ogni spirto gentil volando via,
Sene va col suo suon' in grembo à Giove.
5. Felice spirto che si alte prove
Monstri, è quanto cortese il del ti sia.
*) E n k e l e s t e m m e n voegen Ыег Hotnodei i n d e t e k s t , d e n a a m v a n
d e m a n a a n wie d e b u n d e l is o p g e d r a g e n

A n d r e a s P e v e m a g e , Harmonía

1.

5.
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celeste 1593, fo. 2 ; a 4.

Eerste deel
Wanneer de stem t o t zoet gezang zich roert,
Met zo'n bekoorlijkheid en lieflijkheid,
Dan gaat iedere edele geest, wegzwevend.
Zich bergen in Jupiters schoot ;
Gelukkige geest, gij, die zo hoge proeven
Aflegt, en hoe hoffelijk moet de hemel voor u zijnl

Dure vlucht*. Quando la voce. fol. 2. Har. Cel.
1. Wanneer ghy si et de werelt soo verschuyven /
Christen ziel / bidt om pennen als van Duyven /
Daer mee ghy van beneen gaet vliegen heenen
Naer omhoog / daer Godt u rust sal verlenen.
5. Gewenschte rust / die alle smart te boven
Eeuw'lijc doet smaken de vreugd van 's Hemels hoven.

* Dure vlucht : vergissing voor
duyve vlucht (duivenvlucht) ; zie
blz. 205
1. verschuyven : ineenstorten
2-4. vgl. Ps. 54 ; 7
2. pennen : vleugels

3. Daer mee : waarmee
4. daer : waar
5. Gewenschte: aangename
alle smart te boven : boven alle
smart verheven
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XLI. / Seconda parte
7. Con humil atto sta fatica mia
A te presento è con divoto cuore.
Il nome tuo spero con grande honore,
Far ogn' hor risuonar dal Gange al Tile:
5. Et con le Muse ivi ragionare
Che tu le ami al mondo, senza pare.

A n d r e a s P e v e m a g e , Harmonía

1.

5.
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celeste 1593, fo. 2*; a 4.

Tweede deel
Met nederig gebaar bied ik deze vrucht van mijn inspanning
U aan, en met toegewijd hart;
Uw naam hoop ik tot uw grote eer
Steeds te doen weerklinken van de Ganges tot Ultima Thule,
En daar met de Muzen erover te doen spreken.
Dat gij hen liefhebt op de wereld zonder weerga.

2. Parte.
1. 't Is dése rust / daer na'k / met open wangen /
Mijn siel / mijn sinnen voel joken en verlangen /
Des ick versoeck / o aldermildsten Coningh!
D'alderlaeghste van uw' verheven woningh:
5. Op dat ick daer als dan vermagh te hooren
D'Hemelsche musijck der Maegde-Chooren.

1. daer na : waarnaar
met open wangen: „met open
mond" (se. van verlangen)
2. sinnen : hart
joken: jeuken

3. Dei ick versoeck: daarom bid ik
... om
4. D'alderlaeghste: het allernederigste
5. als dan : dan
6. Maegde-Chooren : zie X X X V , r. 7
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XLII.
7. Donna la bella mano
Che per donar porgeste
Rapi mentre voi deste.
Cara ladra d'Amore,
5. Se nel donar togliete.
Ma certo voi donate
Per poter poi rapir quel che voi date.
Talhora mi rendete:
No'l fate ad altro fine,
10. Che per poterne far nove rapine.

Marc' Antonio Pordenon, Harmonía

1.

5.

10.
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celeste 1593, fo. 4 ; a 4.

Vrouwe, de schone hand.
Die ge om te geven uitstrekte.
Roofde terwijl ge gaait;
Lieve dievegge van Amor,
Als ge bij het geven wegneemt I
Maar zeker geeft ge
Om daarna te kunnen roven wat ge geeft.
Soms geeft ge mij iets terug:
Ge doet het met geen ander doel,
Dan om er nieuwe roof uit te kunnen bedrijven.

De Fortuyn. Donna la bella mano. fol. 4.
1. Fortuyn is geen Goddinne /
Маег eer een Duyvehnne /
Sy rooft / sy buyt / sy plondert /
Niet eenen uyt besondert.
5. De hutten en de hoven /
De Ampten en de proven /
De hoog' en laghe wonmgh /
Van I r u s af / tot C r e s u s d'eersten Koningh /
End' als sy ons by vlaghen
10. Wat goets schijnt t'huys te draghen /
Dat geefts' om weer te nemen /
't Was wel te zien aen 't korte Rijck van Bemen.

1. Fortuyn Fortuna, de grillige
Romeinse godin van het lot
3 buyt rooft
4 Niet eenen uyt besondert allen,
met één uitgezonderd
6 proven geestelijke ambten waaraan een inkomen verbonden is.
De A mpten en de proven hen die
een wereldlijk en hen die een
geestehjk ambt bekleden
Θ. Irus Iros, bedelaar op Ithaca,
wordt door Odysseus gedood
(Odyssee, aanvang 18de boek)
Zijn naam werd wel gebruikt in
de algemene zin van „arme
drommel", speciaal m tegenstel
ling met Croesus
Cresus Croesus, de laatste zelf
standige konmg van Lydie (6de
eeuw ν Chr ), werd door Cyrus
van Perzie verslagen, waardoor

hij van de grootste macht en
njkdom verviel tot volstrekte af
hankelijkheid
In de oudheid
gold hij als demonstratie van de
wisselvalligheid van het lot
d'eerste de grote
9 Bemen Bohemen Nadat Mat
thias van Habsburg, keizer van
het Roomse Rijk en konmg van
Bohemen, gestorven was (1619)
erkenden de protestantse stan
den in Bohemen zijn opvolger,
Ferdmand II van Habsburg,
niet Zij nepen Fredenk van
de Palts uit t o t koning Deze
regeerde slechts t o t 8 no ν 1620.
Hij moest toen vluchten „Het
winterkomnkje" vond, als klein
zoon van Willem van Oranje,
een toevlucht aan het hof van
Maunts in Den Haag
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XLIII.
1. Basciatni vita mia Basciam' anchara,
Ne ti spiaccia basciarm' un altra volta,
Ch'd finir di basciar cosi m'accora
Che senza basci m'e l'anima tolta.
5. Basciami mille volt'e mille anchara
Et poi mi bascia si che chi n'ascolta
Numerar mai non poss'i nostri basci;
Che fai dolce mio ben che no mi basci.

N o e Faignient, Harmonía celeste 1593, fo. 5 V ; a 4. Voor de tekst: vgl
Catullus, Vivamus, mea Lesbia.

I,

5.
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Kus mij, mijn leven, kus mij weer eens.
En het mishage je niet mij nogmaals te kussen.
Want ophouden met kussen doet mij zo leed.
Dat - zonder kussen — mijn ziel mij wordt ontnomen ;
Kus mij duizend maal, en nog eens duizend.
En kus mij daarna zo, dat wie ernaar luistert,
Kooit onze kussen kan tellen ;
Wat doe je, mijn zoetelief, dat je mij niet kust?

Bacia mi. fol. 6.
1. Heer ghena / staet my by / want / Heer / uw' seghen
Is my van nood' in all / in al mijn gladde weghen /
lek ben te kranck / en 't vleesch sou my doen dwalen /
Eylacen ! meer als duysend-duysend malen.
5. Heer ghena / staet my by in al mijn paden /
Heer ghena / ghena / ghena / ghenade /
't Ghewight vande sonde
Treckt my te gronde.
Heer ghena / Mijn uytverkoren /
10. En laet mijn diere siel toch niet verloren.

3. te kranck : uitermate zwak
't vleesch : zie XXIV, r. 2

10. En is negatie
laet : laat... gaan
diere: kostbare
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XLIV.
Poich'el mio largo pianto
Amor ti piace tanto,
A scinti mai
Quest' occhi non vedrai,
Finche non mandi fuore
Ohimè per gl'occk' il core.

Orlando di Lasso, Musica

1.

5.
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divina

1595, fo. ^ ; a 4.

Daar mijn overvloedig geween.
Amor, u zozeer behaagt.
Zult gij nooit
Deze ogen droog zien,
Zolang gij niet,
O wee, door mijn ogen mijn hart naar buiten drijft!

Musica Divina. Vers. 2.

1284

Poi chel' mio largo pianto. Orlando.
1. Na dien u tranigh schreyen /
Den Hemel weet te bleyen /
Zoo'n houdt te geenen
Tijden op van weenen /
5. Tot dat u hart gevloghen
Na den Heer is door uw' oogen.

1. Na dien : aangezien
2. Ыеуеп: verblijden

3. Zoo staat expletief
'и hoort als ontkenning bij geenen
4. van: met
1Θ1

XLV.
7. Io mi son giovanett' et volentieri
M'allegr'e cant' en la stagion novella,
Merce d'Amor et di dolci pensieri.
Io vo per verdi prati risguardando
5. I bianchi fiori e gialli ed i vermigli.
Le rose in su le spin' e' bianchi gigli,
E tutti quanti gli vo somigliando
Al viso di colui che amandomi
Mi prese & terrà sempre.

Domenico Ferabosco, Musica divina 1595, fol 3 ; a 4. Tekst v a n Giovanni Boccaccio : slot v a n de 9de dag v a n de Decamerone.

1.

5.
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Ik voel mij jong, en gaarne
Ben ik blij en zing ik in het nieuwe jaargetijde.
Dankzij Amor en zoete gedachten.
Ik ga door groene weiden en bezie
De witte bloemen, de gele en de rode.
De rozen, op doomige stengels, en de blanke lelies ;
En al deze bloemen loop ik te vergelijken
Met het gelaat van hem, die door zijn liefde
Mij heeft veroverd, en altijd zal behouden.

Io mi son giovenetta. 3. Ferabosco.
1. Mijn hart is jongh / en vrolijck van naturen /
Des gaen ick my vermaken t'aller uren
In 't schoon gesicht van Godes creaturen /
Van Starren / Zonnen / Manen / Velden / Dieren /
5. Van witte Blommen / en roo Filieren /
End' al wat ick van waerde
Vin op d'aerde /
Gaen ick te samen aerdigh vergelijcken
Op 't aenschijn vanden geen
10. Wiens lieve min // mijns harten sin
Kan doen beswijcken.

2. Des gaen ick my vermaken : daarom loop ik mij te vermeien
5. Filieren : violieren
6-9. ... al wat ick ... / f i n . . . / Gaen

ick te samen aerdigh vergelijcken f
Op : in alles wat ik ... vind ... zie
ik dan, op vindingrijke wijze
10. Mijns harten sin: mijn hart
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XLVI.
7. Amor che deggio far, che mi consigli,
S'io son privo di luce e di conforto ;
Deh per pietat' almeno rendimi il cor,
Che per lui moro a torto.

Componist onbekend. Musica divina 1595, fo. 3 V ; a 4. Voor de eerste
regel: vgl. Petrarca's canzone Che debb'to far, che mi consigli Amore.

1. Amor, wat moet ik doen, wat raadt gl] mij,
Indien ik verstoken ben van licht en troost ?
Ach, geef mij uit mededogen tenminste mijn hart terug.
Want om zijnentvnlle sterf ik ten onrechte.
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Amor che deggio far. 3. Vers.
Hier op is 't Euangeli van 't verloren kind.
[„'t Euangeli van 't verloren kind" is te vinden in het G.J.,
op de eerste zondag na Driekoningen, blz. 12-13:
1. Och Joseph Davids soon! Wat komt my over!
Mijn blom / mijn Jesse-lover /
Mijn uytverkoren //
Is my verloren! /
Ach lesu / mijn Behoeder!
5. Komt toch weerom Tot uw' bedroefde moeder.
Of isser in mijn ziel / ietwes ghevonden
Van onbekende sonden :
't Welck u getogen //
10. Heeft uyt mijn oogen.
't Zy watter zy t'ontdeghen /
Maecktet my vroed lek sal 't voorts beter pleghen.
Is 't alderliefste kindt / dan niet te vinden
Hier onder dese vrinden?
15. Gelijck ick gaende //
Onsaligh waende.
Soo moeten wy weeromme /
Na het huys Godts / Totdat w'hem weder bekommen.
Door laeght en hoogh gebergt / door alle hoecken
20. Wil ick voort-aen gaen soecken /
1. vgl. Luc. 2; 41 ev. Maria, Jezus'
moeder, spreekt hier
Davids soon: Jozef is uit het geslacht van koning David
komt my over: overkomt mij
2. Jesse-lover: blaadje aan de boom
Jesse, d.i. nakomeling van Jesse,
de vader van David
7. ietwes : iets

9. getogen: getrokken
11. t'ontdeghen : wat niet goed is
12. Maecktet my vroed: deel het mij
mee
voorts: in het vervolg
15. gaende: bij het vertrek
16. Onsaligh: ongelukkigerwijze
18. het huys Godts is de tempel te
Jeruzalem
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Totdat ick vinde //
Mijn wei-beminde.
Och! seght eens / goede luyden /
Weet ghy my niet Van l e s u s iet te duyden?
25. Een knechtjen oud ontrent de twalef jaren /
Maer boven alle scharen
Van goelijck wesen //
Seer uytgelesen.
Gelijck sneeu en roo rosen
30. T'samen vermenght / Soo siet m'hem even blosen.
Sijn hayr is niet dan goud / sijn twee bruyn oogen
Met gitten overtoghen /
Ontbloot van voeten //
Maer heusch in 't groeten.
35. Ну is mijn soon / en vader.
Soeckt hem met my / Ну is 't wel waerd / te gader.
Ey! d'edelste persoon / Door welcke palen
Magh hy nu toch gaen dwalen?
In welcker wij sen //
40. Magh hy hem spijsen?
En in wat vremde kusten
Heeft hy hem 's nachts Ghewaerdight wat te rusten.
Maer wat / toon ick op straet Dit droef exempel?
24. te duyden: mee te delen
25. knechtjen: iongen
27. Van goelijck wesen: schoon van
uiterlijk
29-30. vgl. X X I I I , г. 2
30. m'hem : men hem
even: op gelijke wijze
blosen : een gezonde Ideur heb
ben
32. git is harde, zwarte steen, ge
bruikt als sieraad
overtoghen: bedekt
186

33. van : wat betreft (zijn)
34. heusch : welgemanierd
36. met ту... te gader: samen met
mij
37. palen: streken
38. Magh... gaen dwalen: kan... aan
het dwalen zijn
40. Magh... hem: kan ... zich
41. kusten : gebieden
42. hem: zich
43. wat: waarom
exempel: gebeuren

Kom / sie w'eens in den Tempel.
45. Of daer mijn leven //
Niet is ghebleven?
Siet hier mijn uytverkoren!
Siet waer hy sit In 't middel der Doctoren?
Hoe dus mijn waerde soon? Ick / en uw' vader
50. Seer droevigh bey te gader /
Gaen u bevraghen //
Siet nu drie daghen.
Waer toe u droef te maken?
Wist ghy dan niet Dat ick most doen mijns vaders saken?
55. Verblijdt u reyne maeghd / Verblijd u moeder
Met Ie sus dijn Behoeder.
Nu des te meerder //
Soo flus te teerder.
Siet hier / hy komt hem setten /
60. Om op u woord Te gaen na Nazaretten.
O wonderlijck ghesagh! G'en hadt noyt tweede.
Maer krijght ons door ghebeden
Van uw' beminde //
Dat w'hem ooc vinden :
65. Of 'tgeen wy liever kiesen /
Dat wy hem noyt Door sonden en Verliesen.]

48. In 't middel der Doctoren: te midden der leraren
? : vraagteken doet hier dienst
als uitroepteken
49. Hoe dus (lees hier een komma):
waarom doet ge dit
50. bey te g ader : beiden
51. Gaen и bevraghen: lopen naar u
te vragen
53. Jezus spreekt

55.
56.
57.
58.

de dichter spreekt
dtjn : uw
meerder : meer
Soo flus: aanstonds
/«.'deste
59. hem setten : zich gereed maken
61. G'en hadt noyt tweede: niemand
heeft na u een dergelijk gezag
uitgeoefend
62. krijght ons : verkrijg voor ons
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XLVII.
7. Gionto m'hamor* fra bell' e crude braccia,
Che m'ancidon' a torto, et s'io mi doglio
Doppia 'l mártir : onde pur, com' io soglio,
Il meglio e ch'io mi mora amando e taccia.
*) lees: m ' h a A m o r

C o m p o n i s t o n b e k e n d ; Musica divina
ca, eerste kwatrijn v a n een sonnet.

1.

168

1595, fo. 4 ; a 4. T e k s t v a n P e t r a r -

Amor houdt mij gevat tussen schone en wrede armen.
Die mij ten onrechte doden, en indien ik mij beklaag,
Verdubbelt hij de kwelling, zodat, zoals ook in mijn gewoonte ligt.
Het beste is, dat ik in mijn liefde sterf, en zwijg.

Gionto m'hamor. 4.
1. Heer I es us hingh met twee bebloede armen
Voor mijn sonden / och armen!
Vast gedreven /
End' als ick sagh
5. Dat hy sijn geest sou geven /
Zey'k: laet ick met u sterven /
Ja sterven / en met u leven /
Heer laet ick met u sterven / en met u leven.

3. gedreven: geslagen
4. ais : toen

6-8. sterven naar de zonden, leven in
de vriendschap Gods
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XLVIII.
1. Amor, e'l ver, fu meco à dir che quelle
Ch'io vidi eran bellezz' al mondo sole,
Mai non vedute più sotto le stelle,
Ne si pietose e si dolci parole
5. S'udiron mai, ne lagrime si belle
Di si begl' occhi uscir mai vid' il sole.

Giovanm de Macque, Musica divina 1595, fo. 9 T ; a 4.

1.

5.
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Amor - het is de waarheid ! - was bij mij, om te zeggen, dat de vrouwen
Die ik zag, schoonheden waren, enig ter wereld,
Nooit méér gezien onder de sterren.
Ook hoorde men nooit zo meedogende en zo zoete woorden,
En nooit zag de zon zo schone tranen
Vloeien uit zo schone ogen.

Amor el ver. Vers. 19. G. de Macque.
Zaligh M a r i a Maged wy u belijen /
Na 't inhout van uw' ware prophetijen.
Men hoorde noyt van een soo hooghen segen /
Als was die ghy vanden Heer hebt gekregen ;
Van Moer en Maegd te wesen t'eyger stonde ;
Verbidt toch dan de straf van onse sonden.

1. Zaligh ... wy « behjen: wij behjden dat gij zalig zijt
2. Να : volgens
uw' prophetijen: de profetieën
over u gedaan (vooral Is. 7; 14)

4. vgl. Luc. 1 ; 28 e w .
5. Namelijk ...
't eyger stonde : tegelijkertijd
6. Verbidt: verkrijg door uw gebed
. . . kwijtschelding van
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XLIX.
7. Chi per voi non sospira,
E non si sent' il core,
Quando v'ascolt' e mira,
Soavemente riscaldar d'amore,
5. Egl'e ben certo segno,
0 che non vive, о che di vit'e indegno.

N o ë Faignient, Musica divina 1595, fo. 10; a 5.

1.

5.
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Wie om u niet zucht,
En niet zijn hart
- Wanneer hij naar u luistert en kijkt Aangenaam voelt warm worden van liefde,
Die is zelf een heel zeker teken
Of dat hij niet leeft, of dat hij geen leven waard is.

Chi per voi non. fol. 10. Noi Fatgnient.

1285

Die om u niet en suchten /
О hemelsche genuchten /
Wanneer sy overpeynsen
De volheyt vande vrede uwer greynsen /
Is wel een seker teecken
Dat haer / of leven /
Of reden / moet gebreecken.

1. om: wegens
2. genuchten: geneugten
4. vgl. Lev. 26; 6
greynsen: („grenzen") gebied

1-6: Die ... niet en suchten ... Is...
een... teecken Dat Haer (han):
vgl. voor de constructie het I t · ! .
7. reden : verstand
gebreecken : ontbreken
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L.
1. Morir non -puo'd core,
E ucciderlo vorrei, poiché vi piace,
Ma trar non si può fuori
Del petto vostro ove gran tempo giace,
5. & uccidendol' io come desio
So che moreste voi morend' anch' io.

Giovanni Maria Nanino, Musica divina

1.

5.
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1595, fo. 11 ; a 5

Mijn hart kan niet sterven,
En ik zou het willen doden, daar u dit behaagt.
Maar het kan niet naar buiten getrokken worden
Uit uw borst, waar het veeltijds ligt;
En als ik het zou doden, zoals mijn wens is.
Weet ik dat ook gij zoudt sterven op het ogenblik dat ik de]geest"gaf.

Morir non può. 11. G. Maria

Nanino.

Mijn hart en kan niet sterven /
En stervende nochtans sou 't saligh leven /
Maer leyder! 't wil niet derven
De losse weelden die 't vast aen d'aerde kleven.
O I e s u Heer! of ick van u verwurve:
Dat ick in u gesielt / in my versturve.

2. saligh : gelukkig
3. leyder: helaas
4. losse weelden : lichtzinnige genietingen

5. of: dat
verwurve : verwierf (optatief)
6. gesielt : levend
versturve : stierf
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LI. / Prima parte
1. Scoprirò l'ardor mio con dir ch'io moro.
Fera stella empia sorte;
Hai no fia ver, perche colui ch'adoro
Gioisce di mia morte
5. E per tarmi la vita
Non mi darebb' aita.

Giovanni Maria Nanino, Musica divina

1.

5.
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1595, fo. 12; a 5

Eerste deel
Zal ik mijn vurige liefde onthnllen met te zeggen, dat ik sterf.
Wrede ster, meedogenloos lot?
Ach, laat het niet waar zijn, want hij die ik aanbid.
Verheugt zich over mijn dood,
En om mij het leven te benemen
Zou hij mij toch ook geen hulp geven.

Scoprico. Vers. 11. Idem.
Die sijn ziel hier beimnt / die sal daer sterven.
O alderwreetste minne!
Om 't aerds genot van sijn bedurve sinnen
Des hemels vreughd te derven!
En voor dit korte leven
Een eeuwigheyd te geven.

1. vgl. Joan. 12; 25
3. Om: om wille van

bedurve sinnen:
geerten

verdorven be197

LI. / Seconda parte
1. Se voi set' il mio sol, se per voi moro,
E me felice sorte,
Come potrei mirar gl'occhi ch'adoro
Scoloriti per morte;
5. Mi togliete la vita
Con domandarm' aita.

Giovanni Maria Nanino, Musica divina

1.

5.
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1595, fo. 12 v ; a 5

Tweede deel
Als gij mijn zon zijt, als ik om u sterf:
- En dat is voor mij een gunstig loti Hoe zou ik dan de ogen die ik aanbid
Ontkleurd kunnen zien door de dood?
Gij beneemt mij het leven
Met hulp te vragen.

2. Parte. Se voi se te il mio fol.
1. Och hy waer my te sot / die soo sou kiesen /
't Zijn toch t'oneffen loten /
Voor drie duyts kinder tuygh van poppen-koten
't Hoogste goet te Verliesen /
5. En voor dit korte leven
Een eeuwigheyd te geven.

2. t'oneffen: te ongelijke
loten is mv. van lot
3. drie duyts kinder tuygh: kinderspullen ter waarde van drie duiten

van heeft de waarde van genit.
explicativus
poppen-:kinder-koten : ingrediënten van een
kinderspel
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LU.
7. Caro dólce ben mio, perche f uggire
Chi v'ama e per amar L·nguisc' e more?
Se vi piac' il mio piant'e'l mio martire,
Eccov' il petto e ne cavate il core,
5. Che quand'io deggia per dolor morire
E far del viver mio più brevi l'hore,
l'Alma lieta da me farà partita
Se di man vostra lasciare la vita.

Andrea Gabrieli, Musica

1.

5.
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divina

1595, fo. IT* en 18; a 5

Afijn zoetelief, waarom vlochten
Degene die η liefheeft en van liefde wegkwijnt en sterft?
Als η mijn geween en mijn kwelling behagen :
Ziehier dan mijn borst; neem er het hart nit,
Want wanneer ik van smart moet sterven
En van mijn leven de uren korter maken.
Zal mijn ziel blij van mij weggaan.
Indien ik door uw hand het leven laten zal.

18. Caro dolce ben mio. And. Gabrieli.
1. О diergekochte zielen! waer toe te vluchten
Mijn liefde? daer ick hier hang aen 't cruys en sterve?
Zijn mijn' smarten en pijnen uw' genuchten?
Komt dan vry nader / en telt de rode kerven /
5. Die men mijn leden voor u doet besuren /
Tot dat mijn geest verscheyde in korter uren;
Maer geluckighe dood! Kom ick u 't leven
Slechts door mijn wonden eeuwelijck te geven.

1. diergekochte: duur vrijgekochte
2. ¿ют: terwijl
hang... en sterve: hang te sterven
3. genuchten : geneugten
4. herven : wonden

5. besuren:doorstaan
6. verscheyde : heengaat
in harter uren: binnen korte tijd
7-8. Kom ich ...te geven: als ik ...
geef
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LUI.
1. Su su su non piu dormir,
Che la notte se ne va.
Deh dimmi, cor mio bel, che voi;
Non dormir più, ch'io tei dirò:
Stringimi ben ch'io moro,
5. Dolce vita mia;
Ahimè! non più, che tu mi f ai morire.

Giovanni Ferretti, Musica divina 1595, fo. 28v'; a 6

- Op, op, op! Niet meer slapen.
Want de nacht loopt ten einde.
- Ach, zeg mij, mijn schoon hart, wat ge wilt.
- Niet meer slapen, want ik zal het u zeggen :
Omhels mij, al sterf ik.
Mijn zoet leven.
- Ach, niet meer, want gij doet mij sterven.
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Su su su non piu dormir. 29. G. Ferretti.

1286

1. Houdt op / Heer! 't is al genoegh /
Want mijn hart noyt smart en droegh /
Die by u troost men kon gelijcken ;
Des ick met luyder keelen roep :
5. Houdt op ick sal bes wij eken /
Aider soetste leven! achime! achime!
Niet meer / die ziel wil my begeven.

1. al: ten volle
2-3. vgl. 2 Cor. 1 ; 5
3. gelijcken (by): evenredig achten
(aan)
4. bes : daarom

6. ackime: -ch- bevreemdt; men
verwacht het tweelettergrepige
„ahimè"; vgl. „ohimè" (XXIV),
waarnaast echter ook weer
„óchame" voorkomt (LXXXII)
7. begeven: verlaten
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LIV.
1. Ecco eh' io lass' il core
A chi nutrisc' il suo del mio dolore;
Deh come vivrò io*
Lungi d'ogni ben mio**?
5. E perche chi m'annoia
Viva della mia mort' in maggior gioia?
* De bas ( • • d e tenor) heeft hier ingevoegd: dunque morromi (ik zal
dan ook sterven)

Componist onbekend; Musica divina 1595, fo. 29; a 6

1. Zie, hoe ik mijn hart laat
Aan haar, die het hare voedt met mijn smart;
Ach, hoe zal ik leven
Ver van mijn geliefde, al mijn goed?
5. En waarom leeft die mij leed doet
Door mijn dood in groter vreugd?
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Ecco. 29. a 6.
Ick laet het bloed mijns harten
Aen hem / die 't sijn / helaes! Voed met mijn' smarten /
Van alle reed' onaerdigh ;
Maer ghy / o mensch / onwaerdigh!
Hoe kundy u verblijden /
Versoent door sulcken dood / na sulcken lijden.

Harmonía Celeste, a 4. voci.
2. Quando la voce. And. Pevernage.
Hier op is : De duyve vlucht / met haer 2. parte, vt supra*.
4. Donna la bello mano. M. A. Pordenon.
Hier op is: Fortuyn is een Goddinne / vt supra*·.
6. Baciami vita mia. Noè Faignient.
Hier op is: Heer gena / vt supra***.

1. Christus spreekt over de mens
(Asm, r. 2) en tot de mens {ghy,
r.4)
2. 't sijn : zijn hart namelijk

3. Van alle reed' onaerdigh : van alle
redelijkheid vervreemd
5. kundy: kunt gij
6. Versoent : se. met God
sulcken: zulk een

* zie biz. 173
** lees voor een: geen; zie biz. 177
·** zie biz. 179
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LV.
1. Questi eh' inditio fan del mio tormento
Sospir no sono, ne'i sosjñr son tali:
Quell'i han triegua tal hor, io mai no sento
Ch'il -petto mio men la sua pen' eshali;
5. Amor che m'ard'il cor fa questo vento,
Mentre di batt' intorn' al foco l'ali;
Amor con che miracolo lo fai,
Ch' in foce' il tengh' e noi consumi mai ?

N o e F a i g n i e n t , Harmonía celeste 1593, fo. 8 V ; a 4. D e t e k s t is v a n L u d o vico A r i o s t o : Orlando furioso X X I I I , 127.

1.

5.
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Het zijn geen zuchten die getuigen van mijn lijden;
Zuchten zijn ook niet zo:
Deze worden onderbroken van tijd tot tijd; maar ik voel nooit
Dat mijn borst haar smart minder loost.
Amor, die mijn hart doet branden, veroorzaakt deze wind.
Terwijl hij rond het vuur met zijn vleugels slaat.
Amor, met welke wonderkracht bewerkt gij
Dat gij het brandend houdt, en het toch nooit verteert?

Questo inditio fan. Noè Faign. Vers. 8.
Wanneer ick overdenck mijns Heeren smarten /
Versucht mijn adem: maer 't suchten gedij dt // my
Tot een gestagen wind / die 't vyer mijns harten
Ontsteeckt / terwijl de medesucht doorsnijdt // my
't Is God die door het geen hy heeft geladen /
My wegen laet mijn sond' en sijn genaden.
Maer / Heer! met wat mirakuleusheyd doeye
Mijn hart noch leven / en niet te min soo gloeyen!

2. Versucht : zucht hevig
't suchten gedijdt // my: mijn
zuchten groeit аал
3. vyer : vuur
4. de tttedesucht : het medelijden

5. geladen : op zich geladen
6. wegen laet: tegen elkaar Iaat afwegen
7. doeye : doet ge
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LVI.
1. Dolce mio foco ardente.
Se mai sempre mi dite,
Che tutta siete mia
Perche fiera, di poi, si mtfuggtte?
5. Voi rara leggiadria,
Sarete ogn' hor più ria.

Andrea P e v e m a g e , Harmonía

1.

5.
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celeste 1593, fo. 9; a 4

Mijn lief gloeiend vuur.
Als ge mij altijd zegt,
Dat ge geheel van mij zijt.
Waarom ontloopt ge me daarna dan zo wreed?
Gij zeldzame lieflijkheid.
Ge zult steeds boosaardiger worden.

Dolce mio foco ardente. And. Pervern. 9.
Waer toe in uw' gebeden
Zoo jammerlijck te suchten?
En met verdraeyde seden
Als een geveynsde ziel van my te vluchten?
Och mensch! ghy doet wel mereken
Uw' suchten uyt uw' wereken.

1. vgl. Is. 29; 13
2. jammerlijck : hartroerend
3. verdraeyde seden: verdorven gedragingen

4. geveynsde: huichelachtige
5. mereken : de waarde kennen van
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LVII.
7. Che fa hoggi il mio sole.
Che fa'l mio canto e'I suono.
Che non cantan di lei la gloria e'I vanto?
Hor queste mie viole
5. & questi fior gli dono.
Che ne facci coron' a le sue chiome.

Luca Marenzio, Harmonía

1.

5.
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celeste 1593, fo. 10; a 5

Wat doet vandaag mijn zon,
Wat doen mijn zang en mijn tonen.
Dat zij niet háár roem en eer bezingen?
Mijn viooltjes
En bloemen hier geef ik haar nu,
Opdat zij er een krans van make voor haar lokken.

Che fa. Luca Marens. 10.

1287

1. Wat doen mijn sinnen heden!
Wat doen mijn tongh / mijn leden?
Hoe en loven sy niet den Heer der Heeren?
't Is reen dat al mijn krachten /
5. Woord' / wercken / en gedachten /
Niet en doen als haer Scheppers naem vereeren.

Tirsi con la 2. &· 3. parte, fol. 13.
Hier op is: Christus de doodt wou sterven / vt supra.*
Il dolce sonno mi promise pace. 14.
Hier op is: D'onnutte wereld, vt. sup. fol. 1.**

I. sinnen: gedachten
3. Hoe : waarom
4. 't Is reen : het is billijk

6. Niet en: niets
haer : hun
* zie blz. 117 e w .
*· zie blz. 149
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LVIII. / Prima parte
1. Sonno, scendesti in terra
& fosti più pietoso
Della mia donna,
Che m'ha il viso ascoso.

Stefano Felis, Harmonía

celeste 1593, fo. 14 v ; a 5

Eerste deel
Slaap, gij daalde neer op aarde
En waart meedogender
Dan mijn vrouwe,
Die voor mij haar gelaat heeft verborgen.
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Sonno scendesti in terra, fol. 15. Steph. Fel.
De soete slaep quam neder / de slaep quam neder /
Van sucht en liefde teder /
En braght my mede
Meer als de waeck oyt
Meer als de waeck oyt dede.

2. sucht is synoniem met liefde

4. de waeck : de toestand van wakker zijn
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LVIII. / Seconda parte
1. Tula ritorni à riva,
Mentr' ella più fuggiva;
Tu mi f ai riveder gl'occhi lucenti
Dopo sett' anni
5. & la fronte serena
E mi toglie di pena,
Tu fai insognando i miei desir contenti;
Se tu simile о sonno à morte sei
Io pur beato in tal morte vivrei.
Stefano Felis, Harmonía

1.

5.

celeste 1593, fo. 15; a 5

Tweede deel
Gij brengt haar weer nabij.
Terwijl zij verder weg vluchtte;
Gij doet mij aanschouwen haar lichtende ogen,
Na zeven jaar,
En haar klare voorhoofd ;
Gij neemt mij weg uit mijn kwelling,
Gij bevredigt in de droom mijn verlangens ;
Indien gij, slaap, gelijk zijt aan de dood.
Dan zou ik in zulk een dood gelukkig leven.

LIX.
1. Amor deh dimmi come
Sta nel cor di costei l'orgoglio e'I gelo;
D'Angiolo il viso ha, pur d'angiolo il nome;
Che se la su nel cielo
Non si trova pietà più eh' en costei:
Poca sorte e la tua d'esser fra Dei.
Giovanni Maria Nanino, Harmonía
1.

5.
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celeste 1593, fo. 16 v ; a 5

Amor, ach, zeg mij hoe
In hààr hart trots en koelheid kunnen zijn,
- Van een engel heeft zij het voorkomen, van een engel de naam Want indien daar boven in de hemel
Niet meer erbarmen wordt gevonden dan in haar.
Een schamel lot is dan het uwe: te zijn onder de goden.

2. Parte. Tu la ritomi a riva.
1. Van d'hemelsche genuchten /
Die nu noch van my vluchten /
Gaf sy my het genot met volle kaken
(Zoo 't scheen) te smaken /
5. Men sagh / men dacht / men hoorde
Hier noyt op der aerden
Een sulcken slag van dingen of van woorden.
Is de slaep den dood dan gelijck van wesen /
Zoo'n wil ick nu voordaen de dood niet vresen.

Amor deh dimmi come. 17.
Hier op is: D'hooge L. Vrou.*

1. genuchten : geneugten
3. volle kaken : volle mond

5-7. vgl. Is. 64 ; 4

* Dit heb ik niet kunnen vinden. Mogelijk is dit lied - of een boek
van Stalpart? - verloren gegaan (zie ook blz. 231). Niettemin heb ik volledigheidshalve de Italiaanse tekst met vertaling hiernaast opgenomen.
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LX.
7. Veramente in amore
Si prova ogni dolore,
Ma vi e più ch'altr' avanza:
Goder sol una volt'e perder poi
5. Tutti i diletti suoi,
E viver sempre mai fuor di speranza.

Filippo di Monte, Harmonía celeste 1593, fo. 17; a 5. D e tekst is, volgens
Einstein (Notes II, vol. IV blz. 43), van Giovanni Guidicioni.

Waarlijk, in de liefde
Ondervindt men elke smart;
Maar er is meer, dat al het andere nog in de schaduw stelt :
Slechts eenmaal genieten, en daarna
AI zijn genoegens verliezen
En voor altijd leven zonder hoop.
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Veramente in amoro. 17. Philip, de Monte.
1. Inde vleesch'lijcke minne
Is niet dan roed te vinnen.
Sy vleyt / sy streelt / sy troetelt /
Maer / helaes! na 't genot van weynigh uren
5. Doet s'haer minnaers besuren
Een beel-berou met smart en swart besoetelt.

5. besuren: de pijn lijden van

6. beel-berou: na-berouw (beel: berouw)
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LXI.
/. Io vò gridando come spiritato,
La nott'el giorno in questa part'en quella:
0 bella Milla Mille volte bella!

Girolamo Conversi, Harmonía celeste 1593, fo. 22*; a 5

1. Ik ga roepend, als bezeten,
's Nachts en overdag, van plaats tot plaats:
„O schone Milla, duizend malen schoon!"
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Io vo gridando. Gicolamo Conversi. 23.
Hier op is : De Hemelvaerd.
[ „ D e Hemelvaerd (Christi)" is t e vinden in het G. J., blz. 104:

1. Io T r i u m p h e ! Io Io T r i u m p h e !
Singt verloste scharen.
Io Triumphe,
Christus is ghevaren ;
5. Des wy op heden
Vyeren de memory //
Na d'hooghste stede
Van sijn wel-verdiende glorij.
Na d'hooghste stede
10. Van sijn wel-verdiende glory.
О rijcke wagen // О rijck- // О rijcke wagen //
Die hem heeft gedragen ;
Thien-duysent geesten
Vande aldermeesten /
15. Bogen haer schoeren /
Om den grooten Koningh //
Opwaerts te voeren
Na sijns Vaders beste wooningh.
Opwaerts te voeren
20. Na sijns Vaders beste wooningh.
Knarst op uw' tanden // Knarst op // Knarst op uw'
Acheronsche Nacy.
(tanden
Siet / t'uwer schande /
1. lo en triumphe zijn vreugdekreten, ontleend aan het Lat.
4. ghevaren: opgegaan
5. Des : waarvan
6. memory : gedachtenis
7. Na : naar (sluit aan op r. 4)

14. aldermeesten : meest verhevene
15. haer schoeren-.han schouders
22. Acheronsche Nacy: hellevolk (de
Acheron is in de Griekse mythologie een rivier in de onderwereld)
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Hier ons' obligacy ;
25. Maer uyt-gewreven ;
E n met stale bouten //
Wel vast gedreven //
Aen twee rood-bebloede houten.
Wel vast gedreven
30. Aen twee rood-bebloede houten.
Verdwijnt van schaemte; Verdwijnt // Verdwijnt van
Ghy met eenen mede
(schaemte /
Bloedigh gheraemte /
Die des Koninghs leden
35. Dorst over-gapen.
Gaet nu met de sonde //
En d'helsche knapen //
T'samen voor sijn kar gebonden.
En d'helsche knapen
40. T'samen voor sijn kar gebonden.
Io T r i u m p h e ! Io Io T r i u m p h e !
Heer ghy vocht victonj.
Io T r i u m p h e !
U zy d'hooghste glorij.
45. Klimt op met vrede.
Maer wilt toch gedencken //
Ons hier beneden //
Van uw' gaven iet te schencken.
Ons hier beneden
50. Van uw' gaven iet te schencken.
24. obhgacy Chnstus is hier als
schuldbrief voorgesteld; hierop
zinspeelt ook. г 25
25. uyt-gewreven uitgewist
26 bouten. pinnen
32. met eenen : tegelijkertijd
33 Bloedigh gheraemte duidt het
kruis aan
35 over-gapen. verslinden
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37 heische knapen : de knechten van
de hel, de duivels
38 kar: de zegekar namelijk, zoals
die bij de Rom. in gebruik was;
vgl. г 11
42. vocht, bevocht
46. toch gedencken: er toch aan denken

Wilt tusschen beyden // Wilt tus- / Wilt tusschen beyden/
Heer dït's ons verlangen /
Ons met u leyden
Salighlijck gevangen.
55. Siet hier / wy geven
Ons in uwe handen ;
Om hier te leven
Aen uw' aldersoetste banden.
Om hier te leven
60. Aen uw' aldersoetste banden.]

51. tusschen beyden: intussen
54. salighlijck : tot ons geluk

58. Aen... banden: in ... boeien
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LXII.
7. Dolcissimo ben mio.
Speme di questo core,
In premio del mio amore
Donam' un bacci' e satia il mio desio;
5. Unico mio tesoro.
Porgimi quelle rose
Ch'ai nelle labra ascose,
Ch'a l'alma mia darai dolce ristoro.

Andrea Gabrieli, Harmonía

1.

5.
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celeste 1593, fo. 2 7 ' ; a 6

Mijn allerzoetste lief,
Hoop van dit hart.
Geef mij, ter beloning van mijn liefde.
Een kus, en bevredig mijn verlangen ;
Mijn enige schat.
Reik mij die rozen
Die gij tussen uw lippen verborgen houdt.
Want gij zult mij dan zoete verkwikking schenken.

Dolcissimo ben mio. Vers. 27. And. Gabrieli. 1288
Gesegenste der vrouwen /
Hoop der benaude harten /
Aen u klaegh ick mijn smarten /
Zuyverste Maged! Ghy kunt my wel behouwen;
Al ben ick waerd te sterven /
Roert maer eens bey de Rosen
Die op uw' lippen blosen /
En suit my by uw' zoon gracy verwerven.

1.
4.
5.
6.

vgl. Luc. 1 ; 28
behouwen : behoeden
ben ick waerd : verdien ik
Rosen : aanduiding van de frisse,

rode schoonheid van Maria's
lippen
7. blosen : bloeien, met rode kleur
8. suit : gij zult
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LXIII.
1. Posso cor mio partire
Senza farvi morire?
Ch'Amor giusto signore
Vuol che, se meco port' il vostro core,
5. Con voi ne rest' il mio,
Onde non morirem ne voi ned' io.
Posso dunque partire
Senza farvi morire?

Luca Marenzio, Harmonía

1.

5.
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celeste 1593, fo. 28; a 6

Kan ik, mijn hart, weggaan
Zonder u te doen sterven?
Amor immers, een rechtvaardig heer,
Wü, dat, indien ik uw hart bij mij draag,
Bij u het mijne blijft.
Zodat wij niet zullen sterven, noch gij, noch ik;
Kan ik dan weggaan
Zonder u te doen sterven?

Posso cor mio partire. 28. L. Marens.
Daer vrede is en minne /
Daer is oock God te vinnen /
Hoe goed / hoe goed is 't / en hoe lustigh /
Te woonen met malkanderen gerustigh.
Des liet den Heer sijn knapen :
Vree / vree / vree zy met u /
Als tot een wapen /
Daer vrede is en minne /
Daer is oock God te vinnen.

1-2. vgl. „Ubi caritas et amor, Deus
ibi est" (liturgie van Witte Donderdag) ; vgl. Eccli. 25; 2
1. Z)oír:waar
vrede : rust des harten, vooral als
gevolg van de beoefening der
christelijke liefde
minne: bedoeld is de christelijke
broederliefde

3-4. vgl. Ps. 132; 1
3. lustigh : aangenaam
5-7. vgl. Joan. 14; 27
5. Des : daarom
liei: liet na
knapen: dienaren
7. wapen : leuze
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LXIV.
1. Vietitene Filli & men' i dolci amori
Et fest'e piacer teco al tuo boschetto,
Ov' io con lor t'aspetto,
A l'ombra fresca de i frondosi allori;
5. Narcisi & ros' et violett' & fiori
E pom' all' hor et frutti
Si vedran quanti e tutti
Più che mai beli' et folti,
A la nuov' alba tua dal sol rivolti.

Giovan Piero M a n e n t i , Harmonía

1.

5.
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celeste 1593, fo. 2 9 ; a 6.

Kom Fillis, en breng uw zoete liefde.
Vreugden en lusten mee naar uw hof.
Waar ik u ermee verwacht,
In de koele schaduw van de lovemjke laurieren;
Narcissen, rozen, viooltjes en andere bloemen.
Appelbomen ook, en vruchten
Zal men er alle evenveel zien, en alle.
Meer dan ooit schoon en talrijk.
Naar uw nieuwe opkomende schittering gekeerd, van de zon afgewend.

Viente me filli. 29. G. P.

Manenti.

1. Komt mijn beminde. De morgen komt / wort wacker.
Staet op / en gaet met my tot inden acker /
Om te sien hoe de Rosen
E n Leeljen daer staen blincken en blosen /
5. De wijngaerden die'k inde Lent dee snoeyen /
Beloven ons veel druyven / na dat sy bloeyen.
Komt gaen wy / en laet ons t'samen Іе ец /
En daer sal ick u lief mijn boesem geven.

1. Christus spreekt t o t de ziel.
Zijn beminde ; bijna de hele tekst
is een vertaling van Hoogl. 7;
H e n 12
2. den acker: het veld
4. blincken en blosen: bloeien, bhn-

cken gezegd van de witte,
blosen van de rode bloemen
6. na dat: in aanmerking genomen
de mate waarm
8. и hef : u, geliefde
mijn boesem geven : omhelzen
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LXV.
1. Amor io sent' un respirar si dolce
Di laura mia in questa piaggia aprica,
Ch'ancor la fiamm' antica
Nel cor si rinovella,
5. E si leggiadr' e bella
Tu me la mostr' Amore,
Che di dolcezza l'anima si more.

Giovanni de Macque, Harmonía celeste 1593, fo. 27; a 6. D e tekst is,
volgens Einstein (Notes II, vol. I V biz. 313), van de dichter Cassola.

1.

5.
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Amor, ik voel een zo aangenaam waaieren
Van mijn Laura-boom in dit zonnige veld,
Dat nog eens de vroegere vlam
In mijn hart oplaait;
En zo bevallig en schoon
Toont ge mij haar. Amor,
Dat van zoet genot mijn ziel wegkwijnt.

Amor fo sent' un resp. a 6. 27. Har. Cd.
le su! ick voel een aen tocht van uw' minne /
Zoo soet / dat al mijn aerdsche sinnen
Met groot begeeren // haer tot u keeren /
Hoe lief is 't my te sterven ?
Hoe soet is 't my te derven
Die ydele wellusten / daer ick in plagh te rusten /
Heer! wie sou uw' weldaden // hier by gelijcken;
Want uw' genade // doet mijn ziel beswijcken.

1.
2.
3.
4.

aentocht: nadering
sinnen : gevoelens
h<wr:zich
?: vraagteken doet hier dienst als
uitroepteken
6. ydele wellusten: waardeloze vermakelijkheden

daer ick in plagh te rusten: waarin ik placht mijn genoegen te
vinden
7. hier by geltjchen: hiermee gelijk
te stellen
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LXVI.
1. Nova leggiadra stella,
Ch'a la mia donna bella
A lo splendor al nome
Somigli et à le chiome;
5. Tu da terrestre humore
Vita acquisti valore;
Ella con le mie pene
La sua beltà mantiene.
D o m e n i c o L a u r o , Symphonta
1.

5.

angelica

1594, fo. 2 ; a 4

Nieuwe, bevallige ster,
Die op mijn schone vrouwe lijkt.
W a t betreft de glans, de naam
En het h a a r :
Van de vochtige atmosfeer van de aarde
Hebt gij leven en waarde gekregen;
Zij houdt door mijn kwellingen
Haar se hoonheid in stand.

LXVII.
7. Donna bella e gentile,
Tant' io ν'am' e desio,
Ch'ogn' altra cosa anzi me stess' oblio;
Dunque, perche volete,
5. Crudel, ch'io viv' in piani' in pen' e noia Ρ
Si con un si potete
Farmi gioir di sempiterna gioia.
Cornelio Verdonck, Symphonia
1.

5.
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angelica 1594, fo. 5; a 4

Schone en edele vrouwe,
Zozeer heb ik u lief en verlang ik naar u.
D a t ik al het andere, zelfs mijzelf, vergeet;
Waarom wilt gij dan,
Wrede vrouw, d a t ik leef in geween, in pijn en leed,
Als gij toch met een „ja" mij
Eeuwige vreugde kunt doen genieten?

Symphonia Angelica, a. 4.

1289

Nova leggiadra. Domenico Lauro.
О alderclaerste Starre // Ziet eens hoe wy verwarren
Hier in de diepe baren // Des zees / die wy bevaren.
Ey! laet ons niet te gronde // Zincken door last van sonde /
Maer met lief d'hoogste heylen
Op uw' claer licht beseylen.

Donna bella gentile. Vers. 4. С. Verdonch.
Hier op is de Goods-brief.*

1. alderclaerste Starre: Maria, moeder Gods, als „Sterre der Zee"
vereerd; zie voor de verklaring:
Bemardus, Mariapreken,
Bussum 1946, blz. 276

verwarren: in staat van ontred-,
dering geraken
4. met lief: behouden
5. Op : afgaande op
* onvindbaar; vgl. blz. 215
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LXVIII.
1. Chi salira fer me madonn' in cielo
A riportarn' il mio -perdut' ingegno,
Che foi chusci di bei vostr' occhi il telo
Ch' el cor mifiss' ogn' hor perdendo vegno?
5. Ne di tanta iattura mi querelo.
Pur che non cresca, ma stia a questo segno;
Ch'io dubito se più se va scemando,
Che stolto men' andrò pe'l mond' errando.

Giaches de Wert, Symphonia angelica 1594, fo. 5; a 4. D e tekst is van
Ludovico Ariosto, Orlando furioso, X X V , 1.

1.

5.
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Wie zal voor mij, mijn vrouwe, ten hemel stijgen.
Om er mijn verloren verstand terug te halen.
Dat ik, nadat uit uw schone ogen de pijl schoot
Die mijn hart doorboorde, steeds meer verlies?
Maar over een zo groot ongeluk klaag ik niet:
Als het maar niet toeneemt, doch blijft op dit peil;
Want ik twijfel, of ik niet, indien mijn verstand verder afneemt,
Zinneloos door de wereld zal gaan zwerven.

Chi salirà. Craches de Weert. 5.
Ick beurde 't hoof om hoogh / na 't huys des Heeren /
Zorgvuldigh wie mijn' kranckheyd sou verweeren /
En siet / de rechterhand van d'aldergrootste
Boodt sijn getrouwe hulp aen d'aldersnoodste.
Ick vaerdens' aen: En sey: Heer uw' genade
Bestier mijn gangen voordaen in al uw' paden /
De weg is dwarsch / en slibb'righ zijn mijn soolen /
Heer staet my by; want anders sal ick dolen.

1. vgl. Ps. 122; 1
2. Zorgvuldigh : vol zorg
kranckheyd: zwakheid
verweeren : beschermen
3. de rechterhand van d'aldergrootste
is een veelvoorkomend bijbels
begrip, dat de bijgedachte wekt
aan God de Zoon, die zetelt aan

de rechterhand des Vaders
4. aldersnoodste : allergeringste
5. vaerdens' aen: aanvaardde ze
6. vgl. Ps. 24; 4
Bestier... in: leide ... over
7. dwarse h : moeilijk begaanbaar
slibb'righ: licht uitglijdend
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LXIX.
1. Dissi à l'amata mia lucida stella.
Che più d'ogn' altra luce
Et al mio cor' aduce
Fiamme strali e catene,
5. Ch' ogn' hor mi danno pene:
Deh morirò cor mio!
Si morirai ma non per mio desio.

Luca Marenzio, Symphonìa angelica 1594, fo. T'; a 4. D e tekst is volgens Einstein (Notes I I , vol. V, blz. 74) van de dichter Moscaglia.

1.

5.

234

Ik zei tot mijn beminde, mijn lichtende ster.
Die meer dan elke andere schittert.
En mijn hart belaagt
Met vlammen, pijlen en ketenen,
Die mij steeds pijn doen:
„Ach, ik zal sterven, mijn hartl"
„Ja, gij zult sterven, maar niet krachtens mijn verlangen.

Dissi à l'amata mia lucida stella. L. Marens. 8.
1. Ick sloeg mijn betraent gesight na de zee-sterre /
Die ons ontsteeckt van verre /
Om t'helpen als wy dwalen /
Vlammen vyeren en stralen. En riep versoent mijn falen.
5. O reyne Maeghd en Moeder!
Bidt / dat my uw' zoon wil wesen een behoeder.

1. sloeg: richtte
zee-sterre : zie LXVI, r. 1
2. ons: voor ons

4. vyeren: vuren
versoent : maak goed
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LXX.
1. Un nuovo cacciator segn'una fiera
Troppo con fretta e non la può pigliare;
Novello cacciator, hor che voi fare?
Vati con dio, che tu non sai cacciare.

Giovanni Giacomo Gastoldi, Symphonia angelica 1594, fo. 14v en 15; a 5

1. Een onervaren jager jaagt een dier
Met te veel haast, en kan het níet bemachtigen ;
„Nieuwbakken jagertje, wat wil je nu toch doen?
Ruim maar het veld, want je kunt niet jagen Γ

LXXI heeft dezelfde Italiaanse grondtekst als LXX.
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Un nuovo Cacciator. 15. Castoldi.
Een Jager nieu te veld / sagh ick dees dagen /
Die met een praetje 't Venesoen wou jagen.
Hey Jager! dese jaght sal u niet baten /
Gaet vry naer buys / men vingh noyt wilt met praten.

2. Vers.
I. Een nieuwe РгекеЬгоег / der nieuwer Kercken /
Maeckte ons saligh sonder goede wercken.
O nieuwe РгекеЬгоег! swijght; wie sou hopen
Den Rosen hoed te winnen sonder lopen.

1.
2.
4.
I.

nieu: voor het eerst
Venesoen: wild
vry : maar gerust
РгекеЬгоег: predikend
of predikant
met de nieuwe(r)
wordt bedoeld de
protestanten
I I . de verdienstelijkheid

geestelijke
Kerck(en)
Kerk der
der goede

werken was, tegenover opvattin
gen van protestanten, door het
concilie van Trente (1545-1563)
sterk beklemtoond
IV. Rosen hoed: gevlochten krans
van rozen als hoofdtooi, zijnde
een eerbewijs voor een overwin
naar in een wedstrijd
sonder lopen: vgl. 1. Cor. 9; 24
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LXXII.
7. Io cantaro di quell' almo splendore.
Ch'esce da gl' occhi di mia chiara stella,
Ch' è di mill' altr' assai più vaga e bella.

Girolamo Conversi, Symphonia

1.
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angelica 1594, fo. 16; a 5.

Ik zal zingen van die weldadige glans.
Die komt uit de ogen van mijn heldere ster.
Want deze is veel lieflijker en schoner dan duizend andere.

Io Cantaro. G. Conversi 16.
Al wat uw' hand hier bint / dat werckt gestadigh /
Ziet toch hoe schielick dat hier d'uren draeyen /
1290
En die nu sparigh saeyt / sal sparigh maeyen.

1. vgl. Eccl. 9; 10
bini : tot stand brengt
2. schielick-.snel

draeyen: voorbijgaan
3. vgl. 2 Cor. 9 ; 6
sparigh: karig
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LXXIII.
7. Basciami vita mia, basciam' ogn' hora,
Basciami tanto che contento sia;
Non voglio che mi grida mamma mia.

Giovanni Ferretti, Symphonia

1.
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angelica 1594, fo. 17; a 5

Kus mij, mijn leven, kus mij steeds.
Kus mij zoveel, dat ik tevreden ben;
Ik wil niet dat mijn moeder mij beschimpt.

Baciami vita mia. 17. G. Ferretti.
Verlicht mijn oogen Heer / verlicht mijn oogen /
Op dat ick niet en val in 's doods vermogen!
Laet uw' genade my ter deugd verwecken /
'k En wil niet dat den vyand my begecke.

1-2. vgl. Рэ. 12; 4
1. Verlicht: maak ziende
2. vermogen : macht

3-4. vgl. Ps. 40; 11-12
4. vgl. Ps. 24; 3
begecke : bespotte
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LXXIV.
1. Tra mille fiamme & tra mille cathene,
Onde n'accend' et lega Amor a le mie pene,
Scelse la più gentile & la più bella
Amorosa fiamella,
5. Che si soavemente
M'impiagò il cor, che per beltà gradita
Morir m'è dolce & non sperar aita.

Oratio Vecchi, Symphonia

1.

5.
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angelica 1594, fo. 17; a 5.

Uit duizend vlammen en uit duizend ketenen.
Waarmee Amor ons ontsteekt en bindt.
Koos hij om mij te kwellen het liefste en schoonste
Liefdevlammetje,
Dat zo zacht
Mijn hart gewond heeft, dat het, door zijn weldadige schoonheid,
Mij aangenaam is te sterven, en op geen hulp te hopen.

Tra mille fiamme. 18. Horatio Vecchi.
Met duysend vlammen / end' even soo veel koorden /
Ontsteken ende binden te gaer Heer I e s u s woorden.
't Zijn niet dan honigh-raeten / niet dan leven
Dat sijn lippen uytgeven.
O aldersoetsten I e s u !
Die met u bloed my waerdigde te kopen!
Wilt my noch vaster aen uw' genade knopen.

2. te gaer: tegelijkertijd
3-4. vgl. Hoogl. 4 ; 11
3. niet: niets

honigh-raeten: honing
6. waerdigde : u verwaardigde
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LXXV. / Prima parte
1. Amor poiché non vuole
La bella Donna,
A cui noi dir giurai.
Ch'io dica il mio gioire:
5. Almen di tu ch'uon mai
Più felice di me non vide il sole.

Luca Maren zio, Symphonia angelica 1594, fo. 19; a 5. Volgens Ernstem
(Notes II, vol. V, biz. 287) is de tekst v a n Parabosco.

1.

5.
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Eerste deel
Amor, daar
Mijn schone vrouwe,
— Wie ik ook gezworen heb het niet te zeggen Niet wil, dat ik mijn vreugde uitspreek :
Zeg gij tenminste, dat de zon
Iemand die gelukkiger was dan ik nooit gezien heeft.

Amor poi che non vuole. 19. L. Marens.
God lof! na dien mijn sonden // Door C h r i s t u s wonden
Versoent zijn en vergeven // Zoo wil ick voordaen leven
Blijd' en bevreest; en wenschen
Dat den Heer zy gedient van alle menschen.

1. na dien : omdat
3. bevreest : in heilzame vrees

4. van : door
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LXXV. / Seconda parte
1. Chi strinse mai più bella mano
& quai labbra bascio più dolci?
Ahi che morire
Mi sento da poi ch'io n'ol posso dire;
5. Torna dunque à ridire
Amor, ch'uon mai
Più felice di me non vide il sole.

Luca Marenzio, Symphonia

1.

5.
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angelica 1594, fo. 19 T ; a 5

Tweede deel
Wie heeft ooit schoner hand gedrukt.
En zoeter lippen gekust ?
Wee mij, want sterven
Voel ik mij, daar ik het niet kan zeggen;
Zegt gij het dus weer eens.
Amor: dat de zon
Iemand die gelukkiger was dan ik nooit gezien heeft.

2. Pars. Cha strinse mai.
't En waer den Heer my hadd' ontladen /
Door sijn genaden /
Mijn ziel waer heden // Ay! daer beneden
Ter hellen; daermen altijd sal met tanden
Knarsen / schreyen / en branden /
Des ick / des ick wil wenschen
Dat den Heer zy gedient van alle menschen.

1. '/ En waer: ware het niet dat
hadd' ontladen : van mijn last
(der zonden) had bevrijd
4. daer:-waai

4-5. vgl. Matth. 22; 13
6. Des : (reden) waarom
7. van: door
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LXXVI.
7. Rose bianche e vermiglie
Chi vuol veder coralli perle et oro
Due stelle scese & mille meraviglie
Fra lor formar un viso,
5. Che la terra parer j'a'I -paradiso,
Tant' ivi e leggiadria,
Miri sol Lidia mia.

Luca Marenzio, Symphonia angelica 1594, fo. 2 0 ; a 5. D e tekst is, vol
gens Einstein (Λ. Madr. I, blz. 290), van Pietro Bembo.

1.

5.
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Wie witte en rode rozen.
Koralen, paarlen en goud.
Twee vurige sterren en nog duizend wonderen
Met elkaar één aanblik wil zien vormen
- Zoveel lieflijkheid is erin gelegen - :
Die aanschouwe slechts mijn Lidia.

Ros bianche vermiglie. 20. L. Marens.
De roo Rosen en Leeljen / de Paeden en Coralen /
Goud-draed / Granaten // End' alderley cieraeten /
Ja selfs de Starren /
En duysend wonderheden // Wil sien al hier beneden /
In een wesen // Van d'Engelen gepresen /
Die heeft maer aen te schouwen
't Wesen schoon onser Vrouwen.

1. De (2x): vergissing voor „die"
4. wonderheden: wonderlijke zaken
al hier : hier
5. een wesen : één gedaante

Fa«:door
7. onse(r) Vrouwe(n) is Maria, de
moeder Gods
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LXXVII.
7. Lasso ch'ogni augeüetto
Segue hor cantando l'amorosa schiera.
Ma che dic'io : non e si cruda fera
A cui tal hor non pass' il duro petto
5. Amore, che soggetto
Terrà 'l mio cor fin'a l'ultima Sera;
Tu sola più selvaggia
Sempre lui fuggi e me di piaggia in piaggia.

Giovanni Maria Nanino, Symphonia

1.

5.
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angelica 1594, fo. 22; a 5

Ach, dat elk vogeltje
Nu zingend de liefdeslustige schare volgt,
Maar dat ik slechts zeg: „Er is geen zo wreed dier
Van wie Amor niet soms de harde borst doorboort,
Amor, die mijn hart onderworpen
Zal houden tot aan mijn dood;
Gij alleen, steeds wilder,
Vlucht steeds hem en mij, van plaats tot plaats."

Lasso ch'ogni Angeletto. 22. G. M. Nanino.
1. Hoordt toch hoe dat de dieren
Met soete sangen haren Schepper vyeren.
De Nachtegael en laet haer niet verdoven /
Het Leewerckjen klimt van d'aerd na boven
5. Blymoedigh / en de reste
Van 't vlug-gediert / doet sijn uyterste beste.
Alleen mijn droeve sinnen
Van Gode vluchten / en van sijn blyde minne.

2. haren : hun
vyeren : eren
3. haer : zich

verdoven : overstemmen
6. vlug-gediert: gevogelte
7. droeve sinnen : somber hart

LXXVIII. / Prima farte
1. Tirsi in ira di Filli il duol lo guida
A se stesso ferir di-propriamano,
Ch'ivi il vidi giacer steso nel piano,
Et co'l sangue mandar l'ultime strida:
5. Ahi nemica d'amor, Ahi empia homicida,
Privo d'ogni pietà, cor inhumano,
Dicea 'l pastor, che già press' & lontano
Spiciava il sangu', ond' al morir l'affida.

Hippolito Sabino, Symphonia

1.

5.
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angelica 1594, fo. 24; a 6

Eerste deel
Zijn smart bracht Tirsis, in toom jegens Pillis,
Ertoe zichzelf te treffen, met eigen hand ;
Ik zag hem immers daar uitgestrekt op de grond liggen.
En hoorde hem, terwijl hij zijn bloed stortte, zijn laatste woorden nit„Ach, vijandin van liefde, ach, wrede moordenares,
(roepen:
Onmenselijk hart, verstoken van elk mededogen."
Dit zei de herder, toen reeds her en der
Zijn bloed vloeide, waarop hij zich aan de dood overgaf.

Tirsi in ira. 24. Hipp. Sabino.
Ach! ondanckbare zielen! waer toe mijn leden
Weer te slaen aen een Cruys / door snode seden?
Was't u dan niet genoegh / mijn dierbaer leven /
Eens te sien aen een hout voor u gedreven?
Ay! quisters van mijn pijn! Ay! bloedige sonden!
Schuldenaers van mijn dood / en van mijn' wonden /
Als ghy dan eens hier voor suit lijden moeten;
Zeght dan : Dit 's bloed des Heeren dat wy boeten.

2. snode seden: slechte handelwijzen
3. dierbaer : kostbaar
4. .Eens: éénmaal
gedreven: geslagen
5. quisters : verkwisters

6. schuldenaers van ... en van:
schuldig aan... en aan
8. zinspeling op Matth. 27; 25
dal wy boeten: waarvoor wij genoegdoening geven
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LXXVIII. / Seconda -parte
1. Et secca, о gran fida, quasi ogni vena,
La Ninfa giunse all'hor nel' ultim' hora,
Che perdut' ha la voce & polso & lena;
Da pietà punt' il piang 'e abbraccia all' hora;
5. Ei disse sol, si che s'intese a pena:
Baciami vita mia, prima ch'io mora.

H i p p o h t o Sabino, Symphonia

1.

5.
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angelica

1594, fo. 2 4 v ; a 6

Tweede deel
E n toen reeds - ocharmel - bijna elke ader droog was,
Toen kwam het meisje, tijdens zijn laatste ogenblik.
W a n t hij had geen stem, polsslag of adem meer ;
Door medelijden geroerd, beweende en omhelsde zij hem toen;
Hij zei slechts, zó dat het met moeite te horen was :
„Kus mij, mijn leven, voordat ik sterf "

2. Pars. Et Secca.
1. Maer neen / dit waer te swaer voor u / och armen !
Toont dan berou; end' ick sal uw's ontfarmen.
Ten lesten toe staet open mijn genade.
D i s m a s aen 't Cruys / en quam noch niet te spade.
5. Komt ghy dan oock / en seght / met droeve woorden :
Heer gena! och dat ick u oyt verstoorde.

2. sal uw's ontfarmen: zal mij over
u ontfermen
3. stoet open : is ter beschikking

4. Dismos: de traditionele naam
van de berouwvolle moordenaar
die met Jezus gekruisigd werd
6. verstoorde : vertoornde
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LXXIX.
7. Un tempo sospirava,
Piangev' e lacrimava,
Sol per volere bene
A chi mi dava pene;
5. E то cantando vò.
Non ardo come prima no no no.

Giovanni Ferretti, Symphonia

angelica 1594, fo. 3 5 v ; a 6

Vroeger placht ik te zuchten.
Te klagen en te wenen.
Louter vanwege liefde
Voor haar die mij leed deed;
En nu ga ik zingend voort;
Ik brand niet meer van liefde, zoals vroeger, nee, nee, nee.
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Un tempo sospirava. 36. G. Ferretti.
1. Ie plagt mijn tijd voorleden // Met suchten te besteden /
Terwijl ick d'yd'le broeken
Des werelds in wou schocken /
Maer nu ga'k singen heen
5. Verhongert niet als vooren / neen / neen / neen.

1. voorleden : vroeger
Met suchten te besteden : zuchtende door te brengen
2. d'yd'le broeken : hompen eten
zonder voedingswaarde

3. schocken : schrokken
4. ga'k stngen heen : loop ik te zingen
5. vooren : voorheen
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LXXX.
1. 0 com' e gran martire,
A celar suo desire,
Quando con pura fede
S'ama chi non sei crede;
5. 0 mio soave ardore,
0 mio dolce desio,
S'ogn' un' am' il suo core,
E voi set' il cor mio,
AU' hor fia che non v'ami,
10. Che viver più non brami.

A n d r e a s P e v e m a g e , Melodia olympica 1594, fo. 2 ; a 4. D e t e k s t is v a n
Giovan B a t t i s t a Guarini, volgens E i n s t e i n (It. Madr. I I , blz. 830).

1.

5.

10.
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O, wat een grote marteling is het
Zijn verlangen te verhelen,
Wanneer men met smetteloze trouw
Haar lief heeft, die het niet gelooft;
O mijn zoet vuur!
O mijn lief verlangen!
Indien toch iedereen zijn eigen hart liefheeft.
En gij mijn hart zijt.
Moge het dan geschieden dat ik u niet bemin,
W a n t dan begeer ik niet meer te leven.

Melodia Оіітфіса.
О come e grand martire. 2. Andr. Pevern.
1. 't Is al te swaren lijden // Sijn liefde te vermijden /
Mijn God! al soud' ick sterven // Zoo'n kan ie u niet
Foey / foey des werelds weelden!
(derven /
't Zijn niet dan yd'le beelden /
5. Dan schauwen / schimmen / metten /
Berouwen en verdrietten /
Daer is maer Gods genade // Die 't hart my kan versaden.

1. al te swaren : al te zwaar een
Sijn : se. Gods
vermijden : ontlopen
2. Zoo : dan (nog)
derven : missen
3. weelden : gemetingen

4. niet : niets
yd'le beelden : hersenschimmen
5. schauwen: schaduwen
7. Slechts Gods genade kan mijn
hart bevredigen
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LXXXI.
7. A che più strali Amor, s'io mi ti rendo!
Lasciami vivo, e in tua prigion mi serra;
A che più far mi guerra,
S'io ti do I'arm'et più non mi difendo/

Cornelio Verdonck, Melodia

1.
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olympica

1594, fo. 2*; a 4.

Waartoe meer pijlen, Amor, als ik mij toch aan u overgeef?
Laat mij in leven, en sluit mij maar in uw kerker;
Waartoe tegen mij nog oorlog voeren.
Indien ik u mijn wapens geef, en mij niet meer verdedig?

A che più strali. Vers. 2. С. Verdonck.
1. Och! niet meer pijlen Heer! ick geef my over /
Laet my maer leven / en sluyt my in uw' кегскег /
Daer ick sal zijn een wercker
1292
Voor u / die mijn waert een soo lieven Rover.

3. Daer: waar

4. mijn : voor mij
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LXXXII.
7. Voi volete ch'io muoia,
E mi date dolor si crud' e forte,
Che mi conduce a morte;
Ma per vederne voi cosi contenta
5. Mentr' io mor' il morir vita diventa.
Onde vedend', ohimè ohimè, dolente voi
In questa vita foi
Mi vien tanto martire,
Ch'ogn' hor giung' al morire;
10. E cosi mille mille volt' il giorno
Per voi moro e morendo in vita torno.

P i e t r o Philippi, Melodia

1.

5.

10.
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olympica

1594, fo. 3 ; a 4.

Gij wilt dat ik sterf;
Gij doet mij leed, zo wreed en diep,
Dat het mij ten dode voert;
Maar doordat ik er u zo tevreden over zie,
Wordt, terwijl ik sterf, het sterven weer leven.
Waarna mij - wee mij, wee mij! - , u treurend ziende,
In dit leven dan weer
Zoveel martelingen overkomen.
Dat ik steeds weer kom te sterven;
En zo sterfik duizend, duizend malen per dag
Om u, en keer ik stervend weer ten leven terug.

Voi volete. 3. Pietro Philippi.
1. Goedertierensten Vader /
Houdt op / en straft my niet in uwen tooren /
Ick ben te swack geboren /
Des sondaers dood was noyt toch u begeeren /
5. Maer dat hy leven sou / en sich bekeeren.
Ick heb berou / ochime! ochime! van al mijn' sonden!
Die 'к weet dat van uw' wonden
Aen 't cruys de oorsaeck waren ;
Wee mijn verlopen Jaren!
10. Voort-aen / eer duys en duysend-mael te dulden
De swaerdste dood / als te keeren tot d'oude schulden.

2-3. vgl. Ps. 6; 2-3
4-5. vgl. Ez. 33 ; 11

9. verlopen : voorbij gevlogen
11. schulden : zonden
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LXXXIIL
7. Non al suo amante più Diana piacque.
Quando per tal ventura tutta ignuda
La vide in mezzo de le gelide acque,
Ch' a me la pastorella alpestra e cruda,
5. Post' à bagnar un leggiadretto velo,
Ch' à Laura il vago e biondo capei chiuda;
Tal che mi fee', or quand' egli ard'il cielo,
Tutto tremar d'un amoroso gielo.
Luca Marenzio, Melodia olympica 1594, fo. 3 V ; a 4. Madrigaal van
Petrarca.

1. Diana behaagde haar minnaar niet méér
- Toen hij haar door zo'n toeval geheel naakt
Midden in het ijskoude water zag Dan mij het ruwe herderinnetje uit de bergen,
5. Dat zich had opgesteld om een zwierig hoofddoekje te wassen.
Dat tegen de wind haar mooie blonde haar moest beschermen ;
Zodat dit mij, terwijl het de hemel deed gloeien.
Geheel deed beven van een amoureuze koelte.
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Non al suo Amante. 3. L. Marens.
1. Di an' en toonde noyt soo schoon in d'ooghen
Wanneer A с t e ο η haer de leen sach logen /
En wasschen in 't middel van crijstalle vloeden /
Als my lest scheen een vrou die een scharpe roede
5. My braghi / en sey : tast aen en wilt daer mede
Castijden uw' misdadige leden.
Ick schrickten eerst / maer namaels op de waerde
Gelet / al bevend 't lief geschenck aenvaerde.
Het lief geschenck aenvaerde.

1. Dian' : Diana
en toonde noyt soo schoon in
d'ooghen: zag er volstrekt niet
zó mooi uit
2. Wanneer: toen
Acteon: kleinzoon van Kadmos;
beroemd jager in de Griekse
mythologie. Hij werd in een hert
veranderd en door zijn eigen
honden verscheurd, toen hij gekeken had naar de godin Diana,
terwijl zij bezig was zich te baden (Ovidius, Metam. III, 138
ew.)

leen : ledematen
logen : zepen
3. in 't middel van : midden in
4. een vrou: de boetvaardigheid,
verbeeld als een vrouwenfiguur
5. tast aen : pak aan
6. misdadige : zondige
7. lees na namaels (later) een komma
7-8. op... gelet: absolute participiumconstructie
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LXXXIV.
7. Morirò cor mio,
Poiché hai gran desio,
E morendo per te sola ubedire,
Non sentirò la doglia del morire;
5. Sentirò ben tormento
Del tuo ingiusto gioir del tuo contento.

F r a n c e s c o F a r i n a ; Melodia

1.

5.
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olympica

1594, fo. 4 ; a 4

I k ga sterven, mijn lief.
Omdat gij er zozeer naar verlangt.
En stervende om u alleen te gehoorzamen,
Zal ik geen stervenssmart voelen ;
Wel zal ik de kwelling ondergaan
Van de onredelijke vreugde van uw tevredenheid.

Morirò cor mio. 4.
1. 't Is genoeg! mijn sinnen // Vatten geen groter minne /
Heer / gepresen /
Uw' naem zy duysend werven /
Mits ghy voor my wout sterven /
5. Gedanckt; maer 't overdencken
Uws doods / mijn hert doet drencken
In tranen / ja beswijckt / en sterft van rouwe.
U dus doorwont in 't cruyce te aenschouwen.
Dit lijd g'o Heer / o goetheyt vol genade!
10. Om dat voor ons g'in liefd u soud versaden /
Van schaemt ick sterf / dat 'k u / almachtich Heer /
Hier voor met al / niet kan vergelden weer!
Gena / o God / o God! tot u is 't dat ick vliede!
U heyl'gen wil laet toch in my geschieden!
15. Te leven wel / en salich kom te sterven.
Op dat uw' throon ick eeuwich mag beerven.
AMEN.

1. sinnen И vatten: hart kan ... be
vatten
2-5. de constr. is wsch. : Heer, gepre
zen zij Uw' naam, duizend wer
ven, en, mits gij voor mij woudt
sterven, gedankt
4. Mits : daar
6. drencken : verdrinken
7. beswijckt : se. het beswijckt
lees achter rouwe een komma
8. dus : zo
in moet „aan" zijn
9. lees achter genade een komma
10. Om dat: opdat
lees achter versaden een p u n t

12. metal: geheel
14. lees achter geschieden een dub
bele p u n t
15. lees achter sterven een komma
Deze meditatieve „uitbreiding"
van het Onze Vader moet, als ze
van Stalpart is, in sterke mate
bedorven zijn, gezien de rom
melige structuur en de onduide
lijke, soms anakoloetische zins
bouw. Misschien is dit lied door
de bezorgers van de G. J . F. en
de Madrigalia als „passend slot"
toegevoegd.
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AANHANGSEL I
BIO- EN BIBLIOGRAFISCHE GEGEVENS BETREFFENDE DE COMPONISTEN VAN WIE STALPART VOOR ZIJN M A D R I G A L I A

MU-

ZIEK GEBRUIKT HEEFT

De gegevens zijn voornamelijk geput uit: Einstein, The
Italian Madrigal; Vogel, Bibliothek der gedruckten weltlichen
Vocalmusik Italiens aus den Jahren 1500-1700; Einsteins aanvulling op dit werk, gepubliceerd in het tijdschrift Notes; en
Grove's Dictionary of music and musicians. In het eerstgenoemde boek vindt men ook besprekingen van het oeuvre
van de meeste der hier genoemde componisten.
Hieronder volgen de titels van de boeken waarin men de
madrigalen, in deze uitgave vermeld, ook - d.w.z. behalve in
de door Stalpart gebruikte boeken, die telkens bij de Italiaanse
teksten aangegeven zijn - kan aantreffen1. Naar de nummers
ervóór verwijs ik verderop, bij de biografische aantekeningen
over de componisten.
1. Archadelt, Il primo libro de' madrigali a 4 voci, Napels
1625 (28, 54) ; 2. W. Barclay Squire, Select madrigals and
partsongs, Leipzig, dl. II; 3. Madrigali di diversi autori, accommodât! per concerti spirituali, dal R. P. F. Girolamo, Loano
1616; 4. Il primo libro de canzoni alla Napolitana à 5 voci di
Gir. Conversi, Venetië 1572 (73, 75, 78, 80, 85, 89); 5. Il
desiderio, il secondo libro de madrigali a 5 voci, Ven. 1566; 6.
Primo libro de diversi eccellentissimi autori a 4 voci intitolato
il desiderio, Ven. 1566; 7. A. Einstein, The golden age of the
madrigal, New-York 1942; 8. id., The It. Madr., di. I l i ;
9. La eletta di tutta la musica intitolata corona ... libro primo,
Ven. (?) 1569; 10. Musicale esercitio di Lud. Balbi a 5 voci, Ven.
1589; 11. Fatiche spirituali di Sim. Molinaro, libro primo, a 6
1
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Volledigheid heb ik niet nagestreefd.

voci. Ven. 1610; 12. Di Stef. Felis ... il quarto libro de madrigali a 5 voci, Ven. 1585; 13. Di Giovan Ferretti il primo libro
delle canzoni alla Napolitana a 6 voci, Ven. 1573 (76, 81) ; 14.
Il secondo 1. delle canz. a 6 voci, di Giovan Ferretti, Ven.
1575 (79, 86) ; 15. Canz. alla Nap. a 5 voci dell' eccellentissimo
musico Giovan Ferretti, Ven. 1568 (74, 79, 82); 16. Fiori del
giardino di diversi eccellentissimi autori, Neurenberg 1597;
17. Floridi virtuosi d'Italia, il primo libro, Ven. 1583 (86);
18. Liber secundus gemmae musicalis, Neurenberg 1589; 19.
Gemma musicalis, Neurenberg 1588; 20. Canzoni a 5 voci
di Gio. Giacomo Gastaldi ... libro primo, Ven. 1581; 21. Di
Andrea Gabrieli il secondo libro de madrigali a 6 voci, Ven.
1580 (86, 88) ; 22. Harmonía celeste (zie blz. 25 ev.) ; 23. Ori. di
Lasso, Sämtliche Werke, ed. Haberl en Sandberger, Leipzig,
dl. V i l i ; 24. Di Camillo Lambardi.. il primo libro di madr. a
4 voci, Napels 1600; 25. Lieblicher welscher Madrigalien, dl. I,
Neurenberg 1624; 26. Musica transalpina, Londen 1588; 27.
Il secondo libro de madr. de diversi autori a notte negre a 4
voci. Ven. 15673; 28. Il primo libro di madr. di diversi eccellentissimi autori a misura di breve ... quattuor vocum,
Ven. 1542 (43, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 67); 29.
Musica di XIII autori illustri a 5 voci, Ven. 1576 (89); 30.
Secondo libro delle Muse, a 4 voci, Rome 1558 (60); 31.
Musica tolta da i madrig. di Claudio Monteverde, Milaan
1607; 32. Di Gio. Batt. Moscaglia, il secondo libro de madr.
a 4 voci, Ven. 1585; 33. Il secondo libro della musica di Claudio Monteverde e d'altri autori .. fatta spirituale, Milaan 1608;
34. Madrigali di Fuippo di Monte, a 5 voci, libro quinto, Ven.
1574 (92); 35. Philippe de Monte, Opera, ed. V. d. Borren,
Düsseldorf, dl. XXV; 36. Livre de meslanges contenant un
receuil de chansants a 4 parties, Leuven 1575; 37. Melodia
olympica (zie blz. 26) ; 38, 39, 40. L. Marenzio's 1 ste, 2de en
3de boek 5-stemmige madr. (zie blz. 24); 41. Madrig. a 4
voci di L. Marenzio, Ven. 1587; 42. Madr. di Gio. Piero
Manenti Bolognese ... a 6 voci, Ven. 1574; 43. R. J. van
Maldéghem, Trésor musical, collection authentique de mus.
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sacr. et prof. des anciens maîtres belges, Brussel 1877; 44.
Secondo libro di madrigaletti et Napolitane a 6 voci di Giovanni de Macque, Ven. 1582; 45. Madrigali a 4, a 5 et a 6 voci
di Giovanni de Macque, Ven. 1579; 46. Nervi d'Orfeo, Leiden
1605; 47. Madrigali a 5 voci di G. M. Nanino et A. Stabilo,
Ven. 1581 (87); 48. Di Gio. Maria Nanino ... il primo libro de
madr. a 5 voci, Ven. 1579 (88, 1605); 49. Di Marc' Antonio
Pordenon il primo libro de madrigali a 4 voci. Ven. 1580; 50.
Revista musicale italiana XXI (1914) ; 51. Symphonia angelica
(zie blz. 26); 52. Spoglia amorosa, Ven. 1585; 53. The first
sett of Italian madrigalls Englished by Thomas Watson,
Londen 1590; 54. Nuova spoglia amorosa, Ven. 1593; 55.
Scielta de madr. a 5 voci de diversi eccellentissimi musici,
accommodati in motetti da Orfeo Vecchi, Milaan 1604; 56.
Madrig. a 6 voci di Hippolito Sabino, libro primo, Ven. 1579;
57. Di Pietro Vinci siciUano ... il terzo libro de madr. a 5 voci,
Ven. 1571 (79); 58. Canzonette a 4 voci di Hor. Vecchi,
Neurenberg 1593 (1600/1, 1611); 59. Di Giaches de Wert, il
primo libro de madrig. a 4 voci, Ven. 1561 (62, 64) ; 60. Musica
transalpina, the second booke of madrigalls to 5 & 6 voices,
Londen 1597; 61. Le veglie di Siena overo i varii humori
della musica moderna, d'Horatio Vecchi, Ven. 1604.
Girolamo Conversi, afkomstig uit Correggio, stond in 1584
in dienst van kardinaal Granvelle, toen onderkoning van
Napels. Io vò gridando (LXI) in: 4 en 18; Io cantaro (LXXII)
in: 4.
Noè Faignient. Zuidnederlands componist, geboren te Kamerijk. Verwierf in 1561 het burgerrecht van de stad Antwerpen, waar hij zeker van 1575 tot 1580 woonde, en waar hij
tussen 1595 en 1598 stierf. Chi per voi (XLIX) in: 26 en 46;
Basciami vita (XLIII) in: 18 en 43; Questi ch'inditio (LV) in:
18 en 26.
Francesco Farina. Over hem is niets bekend. Slechts Vogel
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vermeldt hem, als de componist van Morirò cor mio (LXXXIV
Stefano Felis. Omstreeks 1550 geboren te Bari, en kapelmeester van de kathedraal aldaar in 1579. Woont te Napels in
1591, maar in 1602-1603 weer, als kanunnik der St. Nicolaaskerk, te Bari. Sonno, scendesti (LVIII) in: 12, 26 en 54.
Domenico Ferabosco. Over zijn leven kan niets met zekerheid worden gezegd. Men vermoedt dat hij geboren is te Bologna, 1513, waar hij kapelmeester der San Petronio geworden
zou zijn; dat hij van 1550 tot 1555 als zanger in dienst van de
paus is geweest. Zijn Io mi son giovanett' (XLV) werd zeer bekend; men treft het aan in: 1, 24, 28, 27, 9, 36, 19, 54, 8 en 50.
Giovanni Ferretti. Ferretti is i 1540 te Venetië of Ancona
geboren. Vanaf 1569 woonde hij in ieder geval te Ancona,
waar hij in 1575 kapelmeester van de kathedraal was. Hij
leefde nog in 1609. Hij heeft vooral canzoni alla Napolitana
gecomponeerd, oorspronkelijk volksliedachtige composities,
die echter bijna identiek met het madrigaal waren geworden.
Un tempo (LXXIX) in: 13 en 18; Su su su (LUI) in: 14;
Basciami vita mia (LXXIII) in: 15.
Andrea Gabrieli. Geboren te Venetië, waarschijnlijk ± 1520.
In 1558 was hij er organist van de San Marco, nadat hij een
reis had gemaakt als gezel van Lasso. In 1584 werd hij eerste
organist, maar dit schijnt wel zijn laatste promotie geweest te
zijn. Hij stierfin 1586. Zijn talrijke composities, waarin veel
Augenmusik voorkomt, waren nauw verbonden met het actuele Venetiaanse leven. Dolcissimo (LXII) in: 2 1 ; in 11 is op
de muziek een geestelijke tekst toegepast : In tribulatione Dominum. Caro dolce (LH) in: 29; een geestelijke versie (Surge
formosa) in : 3.
Giovanni Giacomo Gastaldi. Geboren te Caravaggio, i 1550.
Reeds vroeg naar Mantua, waar rond de hertogelijke familie
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der Gonzaga's een intens muziekleven bloeide. In 1582 werd
hij, als opvolger van Giaches de Wert, kapelmeester van de
Santa Barbara, de huiskapel der Gonzaga's. Hij schijnt geestelijke geweest te zijn. Na 1611 is hij gestorven. Zijn Balletti,
vocaal-instrumentale stukken, werden zeer populair en zijn
o.a. in Amsterdam gedrukt. Un nuovo cacciator (LXX,
LXXI)in:20.
Orlando di Lasso (Roland de Lâtre). Te Bergen in Henegouwen geboren, ± 1530. Gestorven te München, 1594. Zijn
jeugd bracht hij in Italië door. Na nog enige jaren te Antwerpen gewerkt te hebben verbond hij zich voorgoed aan de
hertogen van Beieren, bij wie hij in hoog aanzien stond. Zijn
madrigalen maken slechts een betrekkelijk klein gedeelte uit
van zijn grotendeels uit kerkmuziek bestaande oeuvre. Poich'el
тіо{ХЫ
)іп:23.
Domenico Lauro. Geboren te Padua, i 1540. Vestigde zich
omstreeks 1598 in Mantua, waar hij kapelmeester van de
kathedraal werd.
Giovanni de Macque. Geboren te Valenciennes, ± 1552.
Trok vroeg, waarschijnlijk al in 1566 naar Italië, waar hij
leerling werd van Filippo di Monte, vermoedelijk te Rome.
In 1586 ging hij naar Napels en trad in dienst van een adellijke
familie, de Gesualdo's. In 1590 was hij tweede organist van de
Annunziata, en in 1592 organist van de koninklijke kapel,
waarvan hij daarna ook kapelmeester werd (1599). Hij stierf
in 1614, als leermeester van een hele generatie Napolitaanse
musici. Amore' l ver (XLVIII) in: 45 en 43; Amor io sent'
(LXV)in:44.
Giovampiero Manenti. Afkomstig van Bologna. In 1585 als
musicus in dienst van Francesco de Medici, groothertog van
Toscane. Vientene (LXIV) in: 42.
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Luca Marenzio. Geboren, in 1553, te Coccaglio, een onaanzienlijke plaats bij Brescia1. Na zijn prille jeugd verbleef hij
waarschijnlijk te Rome. Merkwaardig - als men denkt aan
Stalparts Cecilialiederen - is het feit, dat hij in zijn jonge jaren
twee breed opgezette motetten ter ere van St. Cecilia schreef,
postuum gepubliceerd in zijn Sacrae Cantiones, 1616. Marenzio's eerst verschenen werk was een bijdrage aan een bloemlezing, in 1577. In 1579 trad hij te Rome in dienst van kardinaal Luigi d'Esté, broer van de hertog van Ferrara, Alfonso.
Door deze connectie met het huis Este werkte Marenzio ook
wel voor het hof van Ferrara, wat hem in contact bracht met
Tasso en Guarini, een soort van hofpoëten aldaar. Waarschijnlijk door geldnood gedreven, verrichtte hij sinds 1588
diensten voor de Medici in Florence, maar in 1589 keerde hij
terug naar Rome. Nu stond hij onder de hoge bescherming van
leden van verscheidene vooraanstaande families, o.a. van Virginio Orsini, hertog van Bracciano, van wie hij een appartement in de villa Orsini ter beschikking kreeg. Vanaf 1591 was
Cinzio Aldobrandini zijn maecenas, de latere kardinaal
(1594), invloedrijk neef van paus Clemens VIII. Marenzio nam
zijn intrek in het Vaticaan. Ook hier had hij veelvuldige contacten met Tasso en Guarini. In 1595 trok hij naar Krakow,
om zich in dienst te stellen van koning Sigismund III van
Polen. Hij keerde hiervandaan weer spoedig terug, wijd en
zijd beroemd. In 1599 overleed hij - men heeft gemeend aan
een gebroken hart 2 -, in de villa Medici op de Pincio, toen hij
daar de gast was van zijn broer, die er een functie vervulde.
Marenzio ligt begraven in de S. Lorenzo in Lucina te Rome.
Marenzio3 wordt beschouwd als de grootste componist van
1
Eugenio Donadoni, Breve stona della letteratura ttahana', Milano 1954,
biz 163, zegt naar aanleiding van de dichter Teofilo Folengo ( f 1544), bekender
onder de schuilnaam van Merlin Cocai: „Merlijn, naam van een tovenaar;
Cocai, geloof ik, van Coccagho, een dorp in de provincie van Brescia, waarvan
de bevolking misschien, volgens het oordeel van de tijd, niet schitterde door
buitensporig vernuft". De reputatie van het dorp zal Marenzio dan heel wat
verbeterd hebben.
* Hugo К і е т а л п , Mustk-Lexicori1, Leipzig 1909.
• Haberl, Luca Marenzio, Hans Engel, Luca Marenzio, saggio biografico.
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madngalen. Zijn muziek, waarvan veel met pastorale teksten,
o.a. van Guarini, is dè vertegenwoordigster van de bloeitijd
van het madrigaal en is ook in de zeventiende eeuw nog bij
velen bekend 1 , vaak echter door geestelijke omwerkingen 2 .
Van Marenzio's composities - een respectabel aantal; o.a.
negen boeken vijfstemmige madrigalen - is een moderne heruitgave opgezet, waarin tot nu toe echter slechts een gedeelte
der vijfstemmige madrigalen is uitgekomen 3 . Madonna mia
gentil (I) in: 51, 53; Cantava la più (II) in: 19, 53en46;.Deggio dunque (III) in: 19, 37, 3 (Vulnerasti cor meum); het Iste
deel ook, in een geestelijke bewerking (Ergo ne vis) in: 3 1 ;
het 2de dl. ook in: 26; Occhi lucenti (VI) in: 18; Questa di
verd' (XIII) en Partirò dunque (XIV) in: 53; Lasso ch'io ardo
(XVIII) in: 18 en 53; Tirsi morir volea (XX) in: 52, 22, 26
en 19; Dolorosi mártir (XXI) in: 19, 60 (Dolorous mourneful),
25 (Ganz traurig und betrübt) ; Fillida mia (XXIII) in: 18 en 3
(Carissima sóror) ; Ohimè (XXIV) en Venuta era (XXV) in :
53; Già torna (XXVII) in: 46; Spuntavan già (XXXI) in: 19,
53 en 37; Crudel perche mi (XXXIII) in 53; Parto da voi
(XXXIV) in: 26 en 46; Ecco che 'l ciel (XXXV) in: 46; Che fa
hoggi (LVII) in: 38, 52, 26, 19, 54 en 46; geestel. bewerkingen
in: 33 (De te, de tuo sole), en: 3 ; Dissi à l'amata (LXIX) in:
32, 41 en 54; Amor poiché (LXXV) in: 39 en 18; geestel. bewerkingen (Ego dilecto meo en Quam pulchra es) in: 3 ; Rose
bianche (LXXVI) in : 40 ; Non al suo amante (LXXXIII) in : 4 L
Filippo di Monte. Geboren te Mechelen, 1521. Na zijn eerste
muzikale opleiding ontvangen te hebben in een der scholen
van zijn geboorteplaats trok hij naar Italië, naar Venetië of
in: La rassegna musicale 3, Torino 1930; id., Marenzios Madr.; id., Marenzios Madrigale und ihre dichterischen Grundlagen; Einstein, It. Madr., II,.
blz. 608 evv.
1
Vondel, in „Het Orgel in den Rouw, Over Mr. Diedrick Zweling" (W. В.
V, blz. 546) : „Hoe kout en kil zijn dese handen, / Daer lesses snaer me komt
te stranden, / Met sijn Marenssen, en Orlanden!"
• Zie blz. 63
» Zie blz. 66
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Rome. Omstreeks 1540 vinden we hem in dienst van een adellijke familie te Napels. Na 1550 ging hij naar Rome, maar
korte tijd daarop naar Antwerpen, waar hij onder de bescherming stond van de bankier Johann Fugger. Een reis naar Londen leverde hem geen betrekking op. Via Antwerpen reisde hij
weer naar Italië ( i 1555). In 1568 trad hij als kapelmeester
in dienst van Maximiliaan II. Wenen en Praag bleven daarna
de plaatsen waar hij vertoefde, tot zijn dood toe (1603). Hij
is de vruchtbaarste componist van madrigalen. Alma ben
naia (XXXVI) en Da bei rami (XXXVIII) in: 43; Poich 'el
mio (XLIV) in : 35 ; Veramente in amore (LX) in : 34 en 7.
Giovanni Maria Nanino. Geboren te Tivoli, i 1545. Studeerde muziek te Rome, waarna hij als zanger in de S. Maria
Maggiore zijn vorming voltooide als leerling van Palestrina.
In 1575 werd hij benoemd tot kapelmeester der S. Luigi de'
Francesi, in 1577 tot zanger der pauselijke kapel, in 1579 tot
kapelmeester der S. Maria Maggiore. Hij vestigde in Rome
een openbare muziekschool, de eerste in Italië. Nanino maakte,
behalve als componist, ook naam als geleerde contrapunctist.
In 1604 werd hij kapelmeester der Sixtijnse kapel. Hij stierf
in 1607. Morir non puo (L) in : 48, 52 en 53 ; geestel. bewerkingen in: 55 (Laetamini in Domino) en in: 3 (Dilecius meus) ;
Scoprirò l'ardor (LI) in: 29, 47, 52 en 16; geestel. bewerkingen
in: 55 (Assum-pta est Maria) en in: 3 (Mater intemerata) ; Amor
deh dimmi (LIX) in : 52 en 3 (Mater intemerata) ; Lasso ch'ogni
(LXXVII)in:42en46.
Andreas Pevernage1. Geboren te Harelbeke bij Kortrijk,
1543. Na in 1563 even kapelmeester der St. Salvatorkerk te
Brugge te zijn geweest, ging hij naar Kortrijk, waar hij van
1563 tot 1585 kapelmeester van de O. L.-Vrouwekerk was,

1
J. A. Stellfeld, A ndries Pevernage, lijn leven - zijne werken (Kon. Vla.
Ac. v. Taal- en Letterk., rks VI, nr. 66), Leuven 1943.
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en een vooraanstaande rol speelde in het stedelijk muziekleven. In 1578, na het optreden van Datheen, werd de uitoefening van zijn ambt te Kortrijk onmogelijk. Hij trok naar
Antwerpen, waar hij in 1583 de verzamelbundel Harmonía
celeste uitgaf, opgedragen aan Cesare Homodei, waarschijnlijk een daar gevestigde Italiaanse koopman of bankier. In
1584 oefende Pevemage zijn ambt weer uit te Kortrijk, maar
in 1585 werd hij kapelmeester der O. L.-Vrouwekerk te Antwerpen. Zijn huis werd ook hier een middelpunt van muziekleven ; J a n van der Noot getuigt hiervan : „Tis mijnen ooghen
vreughdt, en tis lust mijner ooren, / U goedt leven te sien en
U schoon liet te hooren / Tot Pivemages huys daer d'eel
gheesten vergheeren". Pevemage stierf in 1591. Quando la
voce (XLI) en Dolce mio foco (LVI) in: 43.
Pietro Philippo. Engelsman, geboren ± 1560. Hij leefde in
de Nederlanden, maar was als componist geheel en al Italiaan.
Philippo was geestelijke, en als organist in dienst van de aartshertogen. Na 1596 hield hij zich vooral met kerkelijke composities bezig. Hij stierf waarschijnlijk te Brussel, i 1635.
Marc' Antonio Pordenon. Deze Italiaanse componist was kapelmeester van de S. Marco te Pordenone in Lombardije. In
1580 bezat hij deze titel niet meer. Zijn Donna la bella
(XLII)in:49en26.
Spirito da Reggio. Zijn Dolci contrade (XXXVII) in: 6.
Hippolito Sabino. Zijn Tirsi in ira (LXXVIII) in: 56.
Alessandro Striggio. Mantuaans edelman, geboren i 1535.
Als musicus heeft hij nooit een functie waargenomen, maar hij
noemde zich dienaar van de „Illustrissimo et Eccellentissimo
Cosmo de Medici Duca di Firenze e di Siena". Hij maakte in
1567 een grote reis door Frankrijk, Engeland en Vlaanderen;
verbleef daarna te Florence en Ferrara, maar vooral te Man276

tua. Hij overleed tussen 1587 en 1596. Chi farà fed' (XXVIII)
in : 5 ; geestel. bewerking [Sponsa eterni Patris) in : 3.
Orazio Vecchi. Geboren te Modena, 1550. Ontving h. wijdingen. Publiceerde pas in 1578 of 1579 zijn eerste boek, maar
had toen toch al een zekere faam. In 1583 werd hij kapelmeester van de kathedraal van Modena. In 1586 hetzelfde te Reggio, doch slechts voor kort: spoedig werd hij kanunnik te
Correggio, en in 1591 aartsdeken. In 1593 verhet hij deze
stad, om zich voorgoed te Modena te vestigen. De temperamentvolle componist en dichter - hij dichtte veelal zelf zijn
teksten -, die zelfs voor een duel niet terugschrok, werd in
1604 door zijn bisschop wegens onmin ontslagen als koormeester. Het jaar daarop stierf hij. Vecchi is een meester in
het lichtere stuk, de canzonetta. Een groot deel van zijn muziek verscheen als een soort zangspelen. Tru mille fiamme
(LXXIV)in: 17,52, 58 en 61.

Cornelis Verdonck. Zuidnederlands componist, geboren te
Turnhout, 1563. Genoot zijn muzikale opleiding te Antwerpen,
waar hij zijn hele leven bleef, en in 1625 begraven werd. Componeerde vooral Italiaanse madrigalen. Bij de intocht van Albert en Isabella, 1599, schreef hij een cantate voor zes stemmen. Donna bella (LXVII) in: 26; A che più strali (LXXXI)
in: 43.
Pietro Vinci. Geboren te Nicosia, Sicilië, ± 1540. Was
kapelmeester der S. Maria Maggiore te Bergamo in 1571, en
vervulde vanaf 1581 dezelfde functie in Nicosia. Vruchtbaar
componist van kerkmuziek. Zijn Sappi signor (XXIX) in:
57; een geestel. bewerking {Ad Dominum cum tribularer clamavi) in: 55.
Giaches de Wert. Zuidnederlands componist; zijn geboorteplaats (Antwerpen?) en -jaar ( ± 1536) onzeker. Zeer jong nog
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ging hij naar Italië, vanwaar hij nooit terugkeerde. Bracht zijn
jonge jaren door in het koninkrijk Napels, en werd daama
dienaar der graven van Novellara, Gonzaga's. Omstreeks 1565
trad hij in dienst van de Gonzaga's in Mantua. Zijn zeer avontuurlijk en romantisch leven - hij stond een tijdlang in intieme betrekking tot de dichteres Tarquinia Molza - eindigde in 1596. Chi salira fer me (LXVIII) in: 30, 59, 26, 10 en 2.

AANHANGSEL II

MADRIGALEN EN ANDERE ITALIAANSE MUZIEK BIJ STALPART,
BUITEN DE MADRIGALIA

In de Evangelische Schat (1621), op de 21ste bladzijde van
het voorwerk, treft men al een madrigaal aan, zonder muziek :
„Madrigal Toscano Di Luca Marenzo (sic)
Accommodato a Santo Lorenzo
1. Qual vive Salamandra in fiamma ardente
(Se già e vero il ditto
Ch'il Veronnese ha scritto)
Così si vede qua un huom vivente
5. Che posto in foco par'che duol' non sente
О che felice sorte!
Giocar in fiamma
E triomphar la Morte.
Het zelve, ten naesten bi vertaelt,
op de zelve Noten
1. Ze geven den Sal'mander пае, te leven
In 't vlammig vier met vreugden.
Maer ziet hier eens de Deugden
Van Laurens Godes vrind, die op zun kooien.
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5. Zich schiint te jeugden recht als in vioolen.
O Vromen Salamander!
Die d'eene vlamme
Verwonnen heeft door d'ander.

(In margine:) Flammis su- / perari Chari- / tatis Christi /
fiamma non potuit : segnior / fuit Ignis / foris ussit, / quam in-/
tus accendit. / Leo Magnus / in Natal S. / Laurentij. / Siet
hier bo- / ven in d'Eer- / spreucken."
Het madrigaal van Luca Marenzio (a 6) waarnaar Stalpart
verwijst, staat in Harmonía celeste, fo. 26v (eerder verschenen
in Luca Marenzio's eerste boek zesstemmige madrigalen, 1581),
waar het deze tekst heeft :
1. Qual vive Salamandra in fiamma ardente
E ne gioisce poi :
Cosi il mio core in voi
Che la sua fiamma sete assai lucente
5. Ardendo ha vita e duol' alcun non sente.
О che felice sorte :
Viver in fiamma e non haver la morte.
( 1. Zoals de Salamander leeft in vlammend vuur.
En zich daarover dan verblijdt,
Zo ook mijn hart in U,
Die er de hel lichtende vlam van zijt:
5. O wat een gelukkig lot,
Te leven in vuur en er niet de dood te vinden.)

Stalpart zelf heeft dus niet de eigenlijke tekst van het ma
drigaal, maar een geestelijke, sterk gewijzigde versie ervan,
1
misschien van de hand van Stalpart zelf . De letterlijke ver
taling hiervan luidt :
Toscaans 2 madrigaal van Luca Marenzio toepasselijk gemaakt
op Sint Laurens
1. Zoals de Salamander leeft in vlammend vuur
(Als waar is de uitspraak
1
Vgl. XXIX, Sappi Signor, waar men dezelfde situatie ziet. In Sappi
Signor echter is het Italiaans, zoals in zeer veel opschriften in de Madrigalia,
vol fouten.
* Toscaans voor „Italiaans".
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Die de Veronees 1 heeft opgeschreven),
Zo ziet men hier een man levend,
5. Die, geplaatst in vuur, geen pijn schijnt te voelen.
O wat een gelukkig lot.
Spelenderwijs te toeven in de vlammen
En te zegevieren over de Dood!

In het Vrouwelick Cieraet van Sint' Agnes versmaedt, blz.
68 ew., leest men: „Madrigael / Op de Noten van Gio Ferretti
Come / poss'io morir.
O Agnes Jonge Maegd
Maer griis van zinnen I
Den Heer hebstu behaegdt
Door zuiv're minne
Rein was den naeme diin;
Rein bistu oock gebleven.
Lam int Latiin /
Onnozel oock van leven.
O Agnes Jonge maegd /
Maer griis van zinnen :
Den Heer hebstu behaegdt
Door zuivre minne" 2 .

Het bedoelde madrigaal, Come poss'io morir, vindt men in :
Canzone alla Napolitana a cinque voci, dell' eccellentissimo
musico Giovan Ferretti. In Vinegia MDLXVIII (Vogel, Bibliothek I, blz. 230) ; ook in: Liber secundus gemmae musicalis,
Noribergae, M. D. LXXXIX (Vogel., ib., II, blz. 452).
In het Guide-Jaer, blz. 12 ew., staat 'T Verhoren Kind,
Cantus a 4 {zie blz. 185 ew.). Er staat muziek bij afgedrukt,
ondanks het Cantus a 4 eenstemmig slechts ; de herkomst ervan
wordt niet meegedeeld. Het is, behoudens enkele varianten,
de canto van het vierstemmige madrigaal Amor che deggio far,
1
De in margine door Stalpart genoemde Leo de Grote, de heilige paus
Leo
I (440-461), kerkvader en kerkleraar.
1
Dit lied, dat ook in de G. J. F. voorkomt (21 jan.) met als wijsaanduiding „Als 't begint", heeft verder nog vier coupletten; zie Hoogewerff,
Stalpart, blz. 53 e w .
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van een onbekende componist (Mttsica divina 1595, fo. 3V).
In het G. J., blz. 33 evv., staat D'Aenghename Daghen. / op:
Chi farà fede al cielo. / cantus a 5. (zie blz. 145). De tekst is
dezelfde als in de Madrigalia, afgezien van enkele varianten
(enige malen A na g vóór e; 4. Godts; 6. Joels; 8. sonde; 9.
herten; 10. na; ons). Er staat een eenstemmige melodie bij:
de canto van Chi farà fed' al cielo, behoudens enige varianten.
Op blz. 66 van het G. J : loodschen Raed / Vijfden Vrijdagh
van de Vasten / Op: Come posso morir. Cantus a 5 (zie hiervóór
het aangehaalde lied uit Sint' Agnes). De muziek erbij afgedrukt is eenstemmig.
Op blz. 82-83 van het G. J : 'T Heyligh Graf. / Op Paeschavond. I Cantus a 3 (zie blz. 154 ev.) ; met muziek, eenstemmig.
De tekst wijkt op enige plaatsen af van die in de Madrigalia :
1. Heyligh i.p.v. heerlijck; 6. Geêerdt / gelooft / gepresen i.p.v.
ghegroet / gheëert / gepresen; 7. En gegroet i.p.v. gheheerlijckt;
10. Ie'en i.p.v. leen; \\. te droeven wooningh i.p.v. bedroefde
woningh; 14. verheve kruys i.p.v. verheven Cruys; 15. roem
i.p.v. rom; 16. gunt i.p.v. gundt; 17. mogen i.p.v. moghen;
20.
's Kruyces enge i.p.v. 's Cruysses enghe; 23. blijder i.p.v.
д
blyder; 25. 's koninghs i.p.v. 's Konings; 28. speren / spon
sen J tangen i.p.v. Speeren j sponssen / tanghen; 29. Geessels /
/ en roe'η behangen i.p.v. En geesselen behanghen; 31. Veer
i.p.v. verr'; 31. dierste i.p.v. fijnste; 33. minne-tucht i.p.v.
minne tucht; 34. Te deerlijck i.p.v. Tederlijck; 36. herten i.p.v.
harten; 37. bebloed i.p.v. bebloedt; 38. soei i.p.v. zoei; 39. my
weggelaten ; 44. Mei w Awys / гое'и ей ¿oren i.p.v. Aiet Cruys /
mei roe / met Dooren ; 45. gesmert i.p.v. gesmart ; 46. Aeri i.p.v.
Аягі ; 49. DU's i.p.v. .Ей ; 52. koning i.p.v. Coninck.
Op blz. 94-95 van het G. J : 'T Niev Verresen Leven. ¡Sevende
Paesch-Lied. f... ¡ChoriaS. Er worden twee stemmen gegeven,
met een Italiaanse vergeestelijkte tekst (Scacciam l'antico
sonno) en, daaronder, een Nederlandse, die met de Italiaanse
slechts gemeen heeft, dat hij over Christus' Verrijzenis handelt :
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1. Scacciam l'antico sonno,
E con soavi accenti
Facciam l'aria gioir, gioir i venti,
Ridan novell' al Canto nostri fiori,
5. E tomi prima vera,
Della gioia Paschal gran Messagera;
Miracoli d'amore
Ch'il Redemtore
Hoggin' ha mostrato,
10. Vincend' inferno, morte e peccato.
(1. Verjagen wij de oude slaap,
En maken wij met zoete tonen
De lucht en de winden blij.
Dat op ons gezang lachend nieuwe bloemen ontluiken,
5. En kere de lente weer,
De grote boodschapster van de paasvreugde;
O wonderen van liefde,
Die de Verlosser
Heden ons heeft betoond,
10. Zegevierend over hel, dood en zonde.)
( 1. Het nieuw verresen leven //
Ons Heeren komt ons geven //
Een overrijcke stof // van nieuwe vreughden /
Flora doet met gebloemt den aerd'bo'em jeugden
5. En d'ongetongde dieren //
't Blijde Paeschen haers Scheppers blijd'lijck vyeren.
Verheughd dan Christen menschen // met meerder reden /
Aen hem / die voor u lijf en ziel bestede.

De muziek is van Giovan. Gastoldi's „concerto de Pastori à
otto" Scacciam l'antico sonno, verschenen in zijn: BALLETTI
A CINQUE VOCI ... con... un concerto de pastori à otto...,
Venetië 1591 ; Stalpart heeft het waarschijnlijk uit: В ALLET
TI A CINQUE VOCI, con li suoi versi per cantare, sonare, &
ballare, con... un concerto de pastori a otto, di Gio. Giacomo
Gastaldi da Caravaggio... In Anversa, Appresso Pietro Phalesio,
MDXCVP.
1
Herdr. 1601, 1605, 1612, 1617, 1624, 1631, alle ongewijzigd; bovendien
verscheen er een Rotterdamse uitgave van: In Roterodamo, Appresso Isaac
Waesberghe al Fama. MDCXXVIII (Vogel, Bibliothek I, biz. 280).

2Θ2

Op biz. 104 van het G. J. vindt men Io Triumphe! /
Hemel-vaert Christi, j Op: Io vo gridando / Cantus a 5 (zie
blz .219 e w.). De muzi ek erbij afgedrukt is de canto van Girolamo
Conversi's vijfstemmig madrigaal Io vò gridando (Harmonía
celeste, 1593, fo. 22v).
Op blz. 125 van het G. J: De Twee Herten, j Aen de Tafel
Christi, j Op: Cantava la piu vaga. / Cantus a 5. Het is lied II
der Madrigalia, maar met : 1. zeghen i.p.v. segen ; 4. geheug i.p.v.
gheheug; 8. herten i.p.v. harten; 9. zich i.p.v. sich; 10. smerte
i.p.v. smarte. Als muziek staat gedrukt de canto van Luca
Marenzio's madrigaal.
Ook in de Roomsche Reijs komt een madrigaaltekst voor; op
blz. 185 ev. spreekt Pieter tot Abacuck: „Daer op (nl. op het
„Morael beduidsel vande Pauselikke Veder-bossen") ontwifelik het oog ghehadt heeft / een vande vemaemste Musiciens
van onzen tijd / als hy maekte dat onvolpreze Madrigal a sei
voci; 'twelk wy somtijds te zaemen gezongen hebben / in
deser vougen :
1. Questa vita Mortale, che par' si bella,
E quasi Piuma al vento,
Che la porta, e la perde in un momento,
E si ella pur con temerari giri
5. Tal hor s'avanza e sale,
E librata sul' ale
Pender da se, nell' Aria anco la miri ;
E Sol perche di sua natura e leve.
Ma poco dura: &• in breve,
10. Doppo mille rivolte, e mille strade.
Perche ella e pur di terra, a terra cade.
(1. Dit sterfelijke leven, dat zo schoon schijnt.
Is als een veer voor de wind.
Die haar meeneemt, en weer in een ogenblik verliest.
En als ze met reu zezwaaien
5. Soms zweeft en stijgt.
En als ge haar, als gebalanceerd op vleugels.
Uit zichzelf ziet hangen in de lucht,
Dan is dat alleen, doordat zij van nature licht is.
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Maar het duurt slechts kort: en in weinig tijd,
10. Na duizend wendingen en duizend wegen,
- Omdat zij ook van deze aarde is - valt zij ter aarde neer.)

Maer wildy weten wat ghy ghezonghen hebt / zo dikwils als
ghy dit Madrigal hebt gesongen? 'tzelvighe 't gheene den
Paus tot versmaedheid vande eer des werelds in zijn Vederbossen heeft te comtempleren; ende ick t'anderen tiden / tot
vermaeck vande liefhebbers opde zelve noten / aldus hebbe
verduitst.
1. Dit sterffelikke leven
Zoo schoon voor d'oogen
Maer zeer haest door de lichte wind vervlogen.
Als ghy haer ziet / met veel verlöre draijen
5. Van d'aerde opwaerts springen;
E n weerom met veel ringen /
Deurt buijch weer / in d'iele lucht opwaijen :
Dat is om datse licht is van natuiren /
Maer kan niet duiren.
10. Want onlangs /
Doch na veel ommeloops / en duizend stegen /
Zoo gaet haer d'Aerde weder пае d'aerde wegen.

Op blz. 256 van de Gulde-Iaers Feest-dagen: Sinte Kunegondis ¡ Maget ende Keyserinne. / III Martij. / Stem: Come
posso morir. Vgl. het boven aangehaalde lied uit Sint' Agnes
en het lied loodschen Raed, G. J. blz. 66 ; de melodie erbij afgedrukt is dezelfde als die van de loodschen Raed.
Op blz. 928 van de G. J. F : 5. Alloynus Bavo. / 1 October. /
Stem: Scacciam l'Antico sonno. De melodie hierbij, die dient
voor een Latijnse en een Nederlandse tekst, is, met belangrijke varianten, dezelfde als de eerste van het hierboven aangehaalde lied 'T Niev Verresen Leven, uit het G. J.
Op blz. 112 van de G. J. F. vindt men Sinte Katharyna. /
ten halven Rade. / XXV. November. / Stem: Amor! jo sento
(vgl. LXV). De melodie erbij afgedrukt is de canto van het
madrigaal Amor io sent' un respirar si dolce van Giovanni de
Macque, in Harmonía celeste, 1593, fo. 27.
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Op blz. 1239 van de G. J. F: Bambino. / XXV. December. /
Stem: Vezzosette Nymfe; bedoeld is het aldus aanvangende
madrigaal van G. G. Gastoldi (zie blz. 287). Onder de melodie
staan een Italiaanse en een Nederlandse tekst :
1. Pietoso mio Bambino,
Tutto bello &· divino,
Per me nato si meschino,
Nella grotta di Natal,
5. Che siate benvenuto,
Picolino dolce Puto,
Da parola fato muto.
D'immortale già mortai.
A te chiamamo,
10. Pietà chiedamo,
Charo Signor, Tuo dole' amor
Ci don' al cuor, spem'e dolor.
(1. Mijn goedertieren knaapje.
Geheel schoon en goddelijk.
Voor mij zo meelijwekkend geboren,
In de kerstgrot,
5. Wat zijt ge welkom,
Kleine zoete jongen.
Sprakeloos geworden,
Van onsterfelijk nu sterfelijk.
U roepen wij aan,
10. Mededogen vragen wij,
Lieve Heer, Uw zoete liefde
Geeft ons hart hoop en smart.)
1. Jesse-blomken versch gesproten /
Van een' roede noyt ontsloten /
Noyt bedolven / noyt begoten /
Van de menschen! Weest gegroet
5. Weest gegroet / gegroet weest weder /
Die ons 't koude winter weder /
Door uw' liefde warm en teder /
In een Somer keeren doet.
Wilt ons ontfarmen /
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10. Wilt ons verwarmen /
Door 't Heyligh vonck / Van uw' spelonck /
Dat ziel en lijf u dienstigh blijf.
Op blz. 235 van het Extractum Katholicwm : Extracti Catholici. /
XLIII. Dosis. I Christen Zorg. / Stem: Come posso morir. De
melodie hiervan is dezelfde als die van de eerdergenoemde
liederen op Come poss'io morir.
Verder geven de volgende beginregels van Italiaanse liedteksten de herkomst van melodieën aan: Che pensi di far
fuggendo me (G. J. F., blz. 908: Sinte Cleophas), Dimmi ch'è
del mio cuor? (G. J. F., blz. 869: S. Paphnutius), Finch'
havro vita (G. J. F., blz. 873: Sinte Amatus), La mia amorosa
bella (G. J. F., blz. 336: S. Franciscus de Paula), Non mi dar
tanto martyr (G. J. F., blz. 910: SS. Cyprianus en Justina),
О che diletto (G. J . F., blz. 593: В. Aloisius Gonsaga), О
vezzosetta é bella (G. J. F., blz. 1110: Sinte Cecilia, en Ε. К.,
blz. 325: 'T Nieu-Beduyd), Per voler d'Amore (G. J . F.,
blz. 779: S. Stanislaus A Kosta, en blz. 867: Sinte Pulcheria),
Poiché il mio foco è spento (G. J. F., blz. 384: Sinte Anselmus
en blz. 857: Sinte Bertinus), Sonate mi un baletto (G. J. F.,
blz. 850: Sinte Seraphia), Vita mia perche mi fuggi (G. J. F.,
blz. 891 : Sinte Ferreolus), Viva viva Bacch' ogn' hor (G. J. F.,
blz. 686: Sinte Margarita, en blz. 858: Sinte Eleutherius), Vo
lodar mai sempi Amor (G. J. F., blz. 914: Sinte Hiltrudis).
Merkwaardig is dat alle nu opgesomde liederen te vinden zijn
in een Antwerpse uitgave: Balletti A Tre Voci. Con li suoi
Versi per cantare, sonare, & ballare. DI GIO. GIACOMO
CASTOLDI DA CARAVAGGIO ... IN ANVERSA.
Apresso
Pietro Phalesio. MDCII (1606, 1624, 1631, alle identiek) 1 .
Van de zeventien balletten die dit boek bevat, zijn er dertien
de juist genoemde. Uit dit feit moeten we concluderen, dat
Stalpart de Gastoldi-uitgave op zijn werktafel had. Dit is een niet

1

Vogel, Bibliothek I, blz. 279; van dit boek is een Amsterdamse uitgave,
met Nederlandse contrafacten (1628).
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onbelangrijke waarneming; men moet met dergelijke mogelijkheden rekening houden, als men de populariteit van Hederen wil meten aan de frequentie waarin ze voorkomen.
De volgende negen liederen vindt men in BALLETTI A
CINQUE VOCI van Gastoldi (zie blz. 282), dat in het geheel
twintig liederen omvat: A lieta vita (G. J. F., blz. 793: Sinte
Jeroen), Chi guerreggiar desia (G. J. F., blz. 396: Sinte Joris
Gilde), Piacer gioia e diletto (G. J. F., blz. 504: SS. Donatianus
en / Rogatianus), Più c'ogni altro Glori (G. J., blz. 92: De Blyde
Morgen), Questa dolce serena (G. J. F., blz. 942: Carmelus
van S. Theresa), Tutti venite armati (G. J. F., blz. 96: Sinte
Sebastiaens / Schutterij), Vaghe Nymphe (G. J. F., blz. 393:
Sinte Joris Vaens), Vezzosette Ninfe (G. J. F., blz. 1239:
Bambino - zie hiervoor-, en E. К., blz. 628: XXI. Lof-zang),
Viver lieto voglio (G. J. F., blz. 564: Sinte Odulphus).
Tenslotte zijn er nog de volgende Italiaanse melodie-aan
duidingen: Amarillida bella (E. K., blz. 552: II. Lof-zang),
Cara la vita mia (E. К., blz. 603: XIV. Lof-zang), Credi tu
per fuggire (G. J. F., blz. 348: Sinte Marcellinus), Dimmi
donna crudel (G. J., blz. 44: De Schaeps-Poel), Donna crudel,
tu m'ha rub. (G. J. F., blz. 485: Sinte Ivo), Den droom van
Orlando (G. J., blz. 40: Jonas-Teycken, G. J. F., blz. 1022:
Ziel Ghebed, en E. К., blz. 533: CLXVII. Dosis /Ziel-Gebed),
Noten van Orlando (G. J., blz. 79: Golgotha), Noten van
Cyprian, de Rore (G. J., blz. 80: Golgotha), Ond' è che l'aureo
crine (E. К., blz. 644: Toebrood), Phillida mia (G.J.F., blz.
605: De Twee Johannen, en G. J. F., blz. 835: Sinte Sabina),
Piena del verbo etemo (G. J. F., blz. 1092: Onser L. Vrouwen /
Presentatie in den Tempel), Rogier tu m'hai lasciato (G. J. F.,
blz. 1248: Kers-Bruyloft), Se pur ti guardo (G. J., blz. 48:
Den Rijcke-Man), Sei tanto graziosa (G. J. F., blz. 4: Den
Nieu-besneden, en G. J., blz. 56: De Samaritane), S'in me
potesse morte (G. J. F., blz. 920: Sinte Michiel), Sola soletto
io menevo (E. К., blz. 632: XXII. Lof-zang), Vestiva i colli
(G. J. F., blz. 1 : Principium A lesu), Vorria morire (G. J. F.,
blz. 117: Sinte Nicolaes).
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STELLINGEN
ι
Joannes Stalpart van der Wiele heeft de Madrigalia niet ter
publikatie geschreven, maar voor gebruik in eigen kring. Hierdoor
is het verantwoord aan te nemen, dat dit werk op bijzondere wijze
persoonlijke voorkeuren van de dichter kenbaar maakt in zake de
keuze van de muziek, de behandeling van de stof en het gebruik
van poëtische middelen.
II
Niet alle liederen die Stalpart van der Wiele schreef, zijn opgenomen in de boeken die — voorzover men weet — van hem
werden uitgegeven.
III
Het is onjuist in Stalpart van der Wiele, op grond van zijn
heiligenliederen, een verlate middeleeuwer te zien. Zowel door de
vorm als door de inhoud en de geestelijke achtergrond van zijn
werken vertegenwoordigt hij de barok.
IV
Het is om meer dan één reden wenselijk, dat een heruitgave met
commentaar van Stalparts Vrouwdick Cieraet van Sint' Agnes
Versmaedt spoedig gereed komt.
V
De beschrijving die in de belangrijkste Nederlandse toponymische litteratuur gegeven wordt van de verspreidingsgebieden
van twee toponiemen voor „lage weide, hooiweide, weide",
namelijk mars en beemd, moet voor Noord-Brabant ietwat gecorrigeerd worden. (Zie o.a.: M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland,
Amsterdam 1950.)

VI
De verschillen in de Nederlandse spelling van dezelfde klanken
die uitsluitend berusten op etymologische gronden, dienen zo
spoedig mogelijk opgeheven te worden.
VII
Dat voor vele nieuwe zaken en begrippen, i.p.v. al of niet
beredeneerd gevormde nieuwe Nederlandse woorden, klakkeloos
benamingen uit andere talen worden overgenomen, is niet alleen
een gevaar voor de zelfstandigheid van het Nederlands, maar ook
een bewijs, dat vele Nederlands sprekenden hun taal te weinig
bewust gebruiken, waardoor deze te weinig scheppingskracht aan
de dag legt.
VIII
Minder lesuren voor het vak geschiedenis op het lesrooster van
de V.H.M.O.-scholen zal, afgezien van eventuele andere nadelen,
het onderwijs in de litteratuurgeschiedenis schade toebrengen en
het leren begrijpen en genieten van oudere litteraire teksten
bemoeilijken.
IX
Om hen die de Nederlandse letterkunde bestuderen zonder
Italiaans te kennen, toch de mogelijkheid te verschaffen voldoende
inzicht te krijgen in de rechtstreeks en zijdelings uitgeoefende
invloeden van de Italiaanse letterkunde op de Nederlandse, is het
gewenst, dat de Italiaanse teksten die in dezen het belangrijkst
zijn, worden uitgegeven met een heldere Nederlandse vertaling.

X
Bij het thans algemeen gebruikelijke verloop van de promotie
in de faculteit van letteren en wijsbegeerte hebben toegevoegde
stellingen geen werkelijke betekenis meer.

