
Jacob van der Burgh wil de liederen van Pieter Corneliszoon Hooft
niet met muzieknotatie uitgeven

Muziek en literatuur in
de Gouden Eeuw

Tweeënvijftig jaar oud was Pieter Corneliszoon Hooft (r58r-r647), drost van Muiden,
toen hij zijn 'jeughlijke rijmen' bij elkaar zocht en fatsoeneerde ten behoeve van een uit-
gavevarL zijn volledige dichn¡¡erken. Hooft stond een îraaie uitgave voor ogen, met gravu-

res en muzieknotatie bij zLln liederen en toneelreien. Dat zou zijn vriend Jacob van der

Burgh, die de uitgave bezorgde en zelfamateurmusicus was, wel kunnen regelen, had de

dichter gedacht. Van der Burgh vervulde deze wens echter niet. Muzieknoten hadden wei-

nig nut, schreef hij Hooft in 1634, omdat alleen mensen die getraind waren in muziel< ze

konden lezen, en die zouden de melodieën toch wel kennen.
Toch was Hoofts verzoek niet zo vreemd. In de tijd dat hij de liederen had gedicht,

in het eerste kwart van de zeventiende eeuw, waren prachtige liedboeken uitgegeven in
royaal formaat (quarto oblong), verlucht met kunstige gravures, zoals Den nieuwen lusthoJ

(r6oz), Apollo of ghesangh der musen (r615) en G.A. Bredero'sGrootliedboeck (16zz). Een aan-

tal van dergelijke liedboeken was bovendien voorzien van muzieknotatie, bijvoorbeeld J.J.

Starters FúeschelusthoJ(16zr) en deAmsterdamschePegasusG6zl). De modevan luxueuze

liedboeken was echter al een paar jaar voorbij toen in r63 6 Hoofts Gedichten verschenen,

inderdaad zonder muzieknotatie. Denkelijk vonden poëzielieftrebbers als Van der Burgh

dat zulke poespas niet in een serieuze gedichtenbundel thuishoorde.
Zo werden Hoofts 'zangen' bijgezet in de literatuur: zonder muziek. Literaire

meesterwerken als Galathea siet den dach comt aen, Kloerc, wat heeJt'et uw hafije vetlept en

Rosemont, hoordij speelen noch singen waren echter liedjes om te zingen geweest, door Hooft
als jongeman gedichtvoor zijn vele vlammen. In zijn rijmkladboek vermeldde hij de ini-
tialen van de meisjes of duidde ze a n met herderinnennamen. Dit paste geheel in de

toenmalige jeugdcultuur. Menig verliefcle jongeman zong zelfgemaakte liedjes voor zijn
vriendin. Ze werden opgeschreven en soms zelfs in liedboeken gedrukt, die aan de meis-
jes cadeau kondenworden gegeven. De meestevan die boekjes hadden een klein formaat

zodat ze gemakkelijk konden worden meegenomen. In dat opzicht waren ze veel prakti'
scher - en goedkoper - dan de bovengenoemde luxueuze uitgaven, waarvan er dan ook
beduidend minder waren. De meeste liedboekjes waren uitgegeven in octauo-formaat (iets

kleiner dan een pocketboek) of in sedecimo (in zestienen), de helft daawan. De goedkoop-

ste boekjes kostten drie stuivers. De prijs van een luxueus liedboek kon oplopen tot zo'n
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1 Picter Conlelisz. I Iooft. Gravure

van I Ioubrakeu naar het schilcleri¡ v:rn

M. vân Mierevelt.

z Titelblacl vrn de Friesrhe lust-hoJ'

vân Jâl'ì Jânsz. Starter, r62r.
De Friese jeLrgd vermeit ziclr uret
zrrtg. spcl cn d;urs rond ec¡r f-olltcirr
mer een beeld van ecn lìriese Verrus.

anderhâlve of rwee gulden. 'ler vergelijking: eerl âmbachtsman verdiende in het midden
van de zeventiende eeuw ongeveer één gulden (twintig stuivers) per dâg. Die lcon die drie
stuivers wel missen, maar de luxeboeken zullen alleen weggelegd zijn geweest voor riike-
luiszoons en -dochters. Toch was er geell sprake vau een gapellde kloof,tussen elite- en
volkscultuur. De kostbare Fri¿sche lusthofvan Starter bilvoorbeelcl werd in goedl(ope vorm
herdrukt. Onrgekeerd waren de liedboelcjes van Bredero vrij eenvoudig geweest voordat
ze opgingen in het Groot liedboeck, een postume prâchtuitgave.

Vaak ging het om lokale zangculturen. Jongelui dichtten liedjes voor plaatselijke
schonen, die voor plaatselijke boekhandelaren ofuitgeve¡s door plaatselijke drukkers
werden gedrukt, voor plaatselijke consumptie. Znlke liedjes konden tijdens een intier.n
samenzijn wordell gezongerì, bijvoorbeeld buiten in de natuur, of door groepen jongens
en meisjes tijdens uitjes naar de kemris, tijdens het spelevaren op een rivier of op de
speelwagen onderweg naar het strand. Dat suggereren althans de talrijke lol<ale liedboek-

ies die in de loop van de zeventiende eeuw werdeu uitgegeven. Amsterdam liep voorop
nret zijn Aemstelred,ams amoteusLietboeck 1r589), Amsteldamsche minnezuchjens 1t641, Amster-

damsche ureughdestroom (1654) en nog veel meer. De tweede in productie wâs âârtsrivaal
Haarlem met Spdr¿ns ureughden-bron (t6+Ð, de Haerlemsthe wínterbloempjes (r645) alsmede
Somer-, Lente- en Meíbloempjes, en de Haerlemsche dugnvreucht (r636), die op specifiek Haar-
lems vermaak zinspeelt. Door de duinen reed men naar het strand, waar de meisjes met
de billen in het water werden gedornpeld en vervolgens van de duinen afgerold. Eer.r

populair uitje was ook paling eten in Spaarndam. Bij al deze gelegenheden moet uit volle
borst zijn gezongen. Behalve in Amsterdam en Haarlem verschenen in Rotterdam, Dor-
drecht, Leiden en Den Haag bundeltjes en ool< in kleinere steden als Enkhuizen, Medem-
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a Titelgravure van het tweede deel

van het lokale liedboekje Spcrens

vT eughden-bton, Haarlem, r646.
Herkenbaar zijn de Bakenesserkerk
en de sterren van het Haarlemse

stâdswapen op de vlag van het
speeljacht.
+ Titelgravure van hetAmsteldams

minnebeekje, ca. 1697. Pastorâal ver-
maak Iangs de Amstel.

LINKS

s Titelgravure van Amsf¿ldamsche

minnezuchjens deel I, ró43. Het ideale
gebruik van de Minnezuchjens:

zingend met minnaar in lommer'
rijke omgeving.
e Passchier van Wesbusch, Haer-

lemsche dugnvreucht, 1636, detail van de

titelpagina. De dichter wordt met een

laurierkrans gekroond te midden van

minnende paardes in de duinen.

blik en Schoonhoven. De lokale dimensie blijkt behalve uit de titels en opdrachten aan de

plaatselijke'queelderesjes'uit liedjes die de lofvan de stad bezingen ofhandelen over
herders en nimtes die zich langs de plaatselijke rivier vermeien. Karakteristiek zijn ook
boertige taferelen - kermissen, volksvermaak - in dorpen rond de stad. Het leeuwendeel
van de bundels bestaat evenwel uit liefdesliederen waaraan niets plaatselijks te zien is.

De Nederlandse liedcultuur uit die tijd heeft enkele karakteristieken waardoor ze

afwijkt van die in omringende landen. Zo is de weelde aan liedboekjes typisch Hollands.
In Engeland en Duitsland bijvoorbeeld werden wel veel liedjes gedrukt, maar vooral op
goedkope losse blaadjes (broad,sid,es respectievelijk Flugbldtter). Voorts ging de liedcultuur
in Nederland niet uit van professionele componisten maar vaî dichters, dat wil zeggen,
van mensen die uit liefhebberij gedichten maakten. Ze dichtten liedteksten op bestaande,
populaire melodieën, die door middel van een wijsaanduiding werden aangegeven (contra-

facten). Deze melodieën kwamen aan het begin van de zeventiende eeuw vooral uit
Frankrijk en voor een deel ook uit Engeland. Met name Hooft had een goede neus voor de
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Ãhrt\fi c i c* ch n a kp bti..s!.1"-:_t,

â n-k¿ ctt n í ør c n cbt þ èt lscr i a' t Loc¡'

rale toneelstul< Granida (r6oS). Herderinnetje Dorilea

komt daarin op terwijl ze zingtz'Het vinnich strâlen

van de Son / Ontschuil ick in 't bosschage" Ze duikt

weg in de bosjes, op de vluchtvoor de verliefde herder

Daifilo. Daifìlo komt even later op en zingt:

nieuwste buitenlandse muziek. Hij was de eerste Nederlander die een liedtekst dichtte op

de elegante bovenstem van een vijfstemmig madrigaal van Giovanni Ferretti, Sei tanto gra'

tiosa. Na zijnVoochdesse der gemoeden (t6o9) zouden meer dan honderd Nederlandse liede-

ren op deze Italiaanse melodie worden gedicht. Hetzelfde geldt voor de kunstige melodie

vanEsprits quisouspirez,eenParijse aldecourwaaropHooftin16oreenvanzijneerstelief-
desliederen schreef. Het meeste succes had hij met twee opgewekte liedjes uit zijn pasto-
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Met zoveel vaart en muziek was nog nooit een toneelstuk begonnen. Tientallen nieuwe

liedreksten werden nadien op de wijren van de twee liedjes uit Granida gedicht' windel<en

was overigens zelf een conrrafact, áoor Hooft gemaakt op zlin eigen lied Vluchtige nimph

waerheensoo snel2 Heel toepasselijk, want ook Dorileawas een'vluchtige nimf'' Hiervoor

had Hooft een gloednieuwe Franse melodie gekozen,J'aimeraytousjouts mo.Phillgs' opmer-

kelijk is dat d,el,emelodie in Frankrijk weinig opgang maakte, terwíjl ze in de Republiek

een van de populairst e zangwijzeniera - aantzi¡ Pieter Corneliszoon Hooft' Omgekeerd

heeft zijn trefzekere ,ouri.iL.ur. ongetwijfeld bijgedragen aanziinsucces.als lieddichter.

Er was in Hoofts tijd nog een dichter met een neus voor 'hitgevoelige' wijsjes: )an

}anszoonStarterlr594-1626).DezehaddoorzijnEngelsekomafeen.voorkeurvoor
Engelse melodieën. In zijn Friesche lusthoJintroduceerde hij in Nederland melodieën als

Wli^DophnedidfromnhoábusÍg (voorDoen Dophneà'ouercchooneMoeght),Thefaitestnymph

(voor D,ugtmu ntinst, hoùeÍlnnel en fits allemanàe (voor o eenigh voedsel uon mgn jeughd!), die

i"rend påpulair werden, zoals blijkt uit de vele contrafacten die anderen erop dichtten'

ook instrumentale bewerkingen als die van Jacob van Eyck (zie p. 288) benoemen de

melodieën vaak met Starters beginregels'

Windel<en daet het bosch aJdrilt,

Weest mijn brccl<, àoet oP het wilt
Dot ick jage;

Spregt dehagen

En detelgen van elckoîr,

Mogelijck schuilt mijn NgmPhe

Windje, waar het bos van trilt,
Wees mijn jachthond, drijf het wild op

waarop ik jaag;

Spreid het struikgewas

en de takken van elkaar,

daet. Mogelijk verstopt mijn nimf zich er'
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PAG¡NA 248 BOVEN

z Detail uit de titelPaginavan

D.P. Pe¡s' Be\IetoPhon, r64o-r648.

Stichtelijk gezang in de huiskamer.

e Titelgravure van het Schoon-

hoo$ lust-príeelken, Utrecht, r624.

Vermaak langs de Lek: sPelevaren

in een trekschui$e, vissen, zeilen.

PÂGINA 248 MIDDEN

9 Gravure oP de titelPagina van

Den nieuwen lusthoJdoor D' Vinck-

boons, 16oz. Het gezang uit het

liedboekje wordt begeleid op muse'

laar en luiten.

BOVEN

ro Titelgravure van Anthony Jans-

sens Christelíjck uermoeck, r645'

rr Titelplaat van Het Brussels moesel'

ken, Brussel, 1659. De doedelzak

(moezel) heeft vier PijPen die,

samen met de vier tafereeltjes achter

de muzikant, corresPonderen met

de vier afdelingen van het liedboek

(amoureuze, Pastorale, drink- en

boertige liederen).
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I(arakteristiek voor de Nederlandse liedcultuur van de vroe-
ge zeventiende eeuw was verder cle deelname van dichters
van het eerste echelon, ondanks dat het liedgenre door alle
lagen van de bevolking beoefend werd. pieter Corneliszoon
Hooft, het'Hooft der Nederduytsche poëten,, was wegberei-
der en koploper tegelijkertijd geweest. In zijn spoor volgde
Ger brand Adriaenszoon Bredero (r585-t6r8). Zi¡n grootste
bijdrage aan de Nederlandse liedcultuur leverde B¡edero mer
de introductie van boertige liederen: grappige liedjes in cle
mond gelegd van volkstypes, in her Wate¡landse dialect.
Veel succes had Arent PíeLer Ggsen, over eeu boerenfeest te
Vinkenveen dat ontaardt in een ruige knokpartij. Ook Joost
van den Vondel 9587-167fl dichtte liedreksren, veelal van
religieuze of politieke aard. Beroemde hekeldichten als Een

ottet in'tbolwerck en Rommelpot uanthanel<otwaren liedjes om
te zingen. Zewerden op anonieme losse blaadjes verspreicl
en speelden een rol in de felle strijd tussen remonsrrantelì
en contraremonsttanten. Genadeloos sabelde Vondel de
contraremonst[antse dominees neer en bauwde in Bredero,s
dialect het 'grauw' na waaronder zij hun aallhang zochten.

Minder bel<end zijn de liederen van Jacob Cats (1577-
r66o), die tot de belangrijkste auteurs van zijn tijcl werd
gerekend. Cats maalcte er vele tientallen, de meeste moralis-
tiscl.r van strekking. Een aantal van zijn liederen is gebun-
deld in l(Iagend,e maeghden G6ZÐ, waarin een reel<s gevallen

maagden haar droevig lot bezingt op vers geïmporteerde a:r:s de cour. In het geestelijke
genre waren begaafde dichters als de priester j.B. Stalpart van der wiele (zie p. z3z) en
dominees als Jacob Revius en Dirck Camphuysen actief,(zie p. 3oz).

De enige grote dichter die vrijwel geen liederen dichtte, was Constanrijn Huygens
(zie p. z8o). Juist zijn muzikaliteit zalhem hebben weerhouden. Voor een serieus ama-
teurcomponist die contact onderhield met internationale musici moet het dichten van
liedteksten op bestaande melodieën een onaantrekkelijke tijclpassering zijn geweest.
Huygens dichtte dan ook slechts rwee Nederlandstalige liederen, voor zijn ben1incle
Susanne van Baerle - literaire meesterwerkjes overigens. Als deze analyse juist is, legt ze
de vinger op de zere plek in de verhouding tussen literatuur en muziel< i¡ het begin van de
zeventiende eeuw. Het kan merkwaardig lijken: terwijl cÌe literatuur een niet eerder ver-
toonde opgâng doorn'ìaakre, kwam in de Republiek geen musicus op het idee cìaar
muziek bij te malcer.r. /an Pietersz Sweelinck bijvoorbeelcl woonde evenaÌs Hooft in
Amsterdam - ze hebben ellcaar gekend - maâr de componist heeft geen enkele tekst van
Hooft op muziek gezet, noch van enig andere Nede¡landse dichter. I(ennelijk behoorden
het componeren van vocale muziek, waarvoor doorgaans Italiaanse, Franse of Latijnse
teksten werclen gekozen, en het dichten van Nederlandse liederen op populaire, meestal
buìtenlandse melodieën tot gescheiden circuits. In het buitenland werden liedtekste¡ va¡
geringere dichters dan de genoemde Nederlanders door vooraanstaande comDonisten oo
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muziek gezet - men denke aân de Franse airs de cour van Antoine Boësset en Pierre

Guédron, en de Engelse dUr¿s van John Dowland. De traditie om Nederlandse teksten op

muziek te zetten, die in de vijftiende en zestiende eeuw bloeide, was opgedroogd. De

Hollandsche moàúgalenvan de Leidenaar Cornelis Schuyt (r6o3) kan als een laatste repre-

sentant van die polyfone traditie worden beschouwd (zie ook p. 159). Dit betrofgelegen-

heidsgedichten, waarvan het literaire aspect niet op de voorgrond stond.

De patstelling werd doorbroken door de Haarlemse stadsmuzikant en schalmei-

speler Cornelis Tymenszoon Padbrué (ca. r59z-167o), die in 163o de Kusjesvan de Haagse

dichter Westerbaen (vertaald uit het Latijn van Janus Secundus) van meerstemmige

muziek voorzag. Dit werd kennelijk opgemerkt door Vondel, die Padbrué in versvorm

uitnodigde een tekst van zijn hand op muziek te zetten: 'Wil je zingen, ick wil rijmen, /

o genoeghelijke Tymen.'
Of Padbrué daadwerkelijk muziek heeft gemaakt bij het betreffende Deunden is

onbekend, maar in r64o verscheen van zijn hand een toonzetting van Vondels grote

gedicht De I?uisberyh. Het katholieke, barokke karakter van deze tekst zal Padbrué hebben

âângetrokken, evenâÌs datvan de verzen uitVondels toneelstuk Petet en Pauwels, die hij

bijna als een oratorium behandelde (r6461. Padbrués zettingen van Nederlandse literatuur

kregen nâvolging, onder meer door zijn stadgenoot, de priester |oan Albert Ban (rSgZlS8-

ú44). Deze originele persoonlijkheid correspondeerde met buitenlandse geleerden over
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rr Vermoedelijk portret van Joan

Albert Ban, toegeschreven aan Jan

de Bray.

r¿ Jubal, de bijbelse stamvadervan
de muziek. Detail van het titelblad
van Cornelis Padbrués madrigaal-
bundel't LofudnJubcl, r643. Onder

het motto 'Hier hebt ghij Jubals lof
en outheijt afgebeelt, oock Musi-
canten veel die door hem syn

geteelt' spruiten uit het hoofcl van

Jubal korenaren die de namen dra-

gen van beroemde musici uit heden

en verleden, zoals de componisten
Monteverdi, Sweelinck en Claudin
le Jeune, de kerkvaders Ambrosius,
Gregorius en Augustinus en de

theoretici Zarlino en Aretino.

t z Gerbrand Adriaenszoon Bredero,
portret L¡it B0¿rtígh, cmoreus, en aen-

àathtigh gro ot liedbo ed<, t 6 zz.
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muziel(theoretische onderwerpen (zie p. z8z) en schreef een muziektraktaat in puristisch
Nederlands, het I(ort zanghbericht G6+Ð. Daarin vertaalde hij termen als octaaf en kwint
als 'achtling' en 'vijflir.rg'; klavier werd 'klauwier', consonant 'meeklank', disso¡ant
'onklank', interval 'tussenval' en komma (een micro-interval) 'snipzel'. ook Bans compo-
sities zijn hoogst eigenzinnig door de toepassing vân een zelfontworpen componeersys-
teem, gebaseerd op de veronderstelde emotionele werking van intervallen. Het resultaat
noemde hij 'zielroeren de zang' . Zijn Hollandse madrigalen, voor drie stemmen met co¡-
tinuobegeleiding, zijn gebundeld inb,etzangbloemzel (t642), waarvan de bovensrem overr-
gens verloren is gegaan. Ban koos geen teksten van de gedreven bekeerling Vondel, maar
van de liberale Pieter Corneliszoon Hooft en diens vriendenschaar: de Muiderkring, zoals
zij in de negentiende eeuw werden genoemd. Ban zette onder rneer -lèsselschades lange
gedicht ondercchegdt, tussch¿n een wilde, en eenta,mmezangster op geestige wijze op muziek.

Andere toonzetters van Nederlandse literatuur waren Co¡nelis de Leeuw, die tel<-
sten van Dircl< Raphaelsz camphuysen (r639), Hugo de Groor (ró4o) en vondel (r646)
componeerde, en Joan Dusart die de bundel Zangwortel (r653) publiceerde op teksten van
Hooft, )an Harmansz i(rul en Daniel Jor.rctys. Al deze werken zijn incompleet overgele-
verd en dat weerspiegelt ongetwijfeld de geringe belangstelling en/oor. Dusart lclaagde in
zijtl voorwoord over de ongeïnteresseerdheid van componistell, zangers en luisteraa¡s
wanneer het om het Nederlands als zangtaal ging. Ook de inventarislijsten van collegia
mtrsica (ziep. z4l, waâr n'ìen zou verwachten dat de Nederlandstalige composities wer-
den uitgevoerd, laten zien dat deze een marginale plaats in het repertoire inname¡ in ver-
gelijking met Italiaanse madrigalen, Latijnse motetten en Franse chansons.

Van de dichters liiÌ<t alleen Vondel echt enthousiast te zijn geweest over het om-
draaien van de rollen van dichter en componist. In zijn toneelstukken is een omslag te
zien van de contrafactuur llaar te componeren muziek, gemarkeerd door de Gíjsbreght van
Aemstel (t6Zl). Zij n de reien in Vondels stukken tot dât jaar nog vaak herken baar als con-
trafacten, die in de Gijsbreght n'ìoeten zijn gecomponeerd. Dat geldt ool< voor cle beroemcle
Rey van I(laerissen, o l(ersnacht schooner dan de daegen, mogelijk op r.nuziek gezet cloor
Padbrtlé. In latere stukken scl.rreef Vondel zijn reien in versvormen die niet op bestaande
melodieën konden wo¡den gezongeu. Ze moeten ten behoeve van uitvoeringen op mu-
zíek ziln gezet, al is daar niets van bewaard gebleven.

Aan Hooft zijn de meerstemmige composities niet erg besteed geweest. fben Ban
hem zijn toonzettingen stuurde om de teksten na te zien, maakte Hooft hem vriendelijke
complirnenten maar echt geïnteresseerd leek hij niet. Bans idiosyr.rcratische gekunstelcl-
heden l<onden ook niet tippen aan de oorspronkelijke wijzen waârop Hoofr de liedteksten
had gedicht. Yoor zijn toneelliederen had Hooft ook vrijwel steecls contrafacren gedicht
en vele toneeldichters na hem bleven dat zo doen.

Van een ommekeer van contrafactuur naar getoonzette literatuur is dan ook geen
sprake geweest. De Hollandse madrigalen vormden een kortstondig, tamelijk marginaal
verschijnsel tegen het midden van de zeventiende eeuw. Pas aan het einde van die eerrw
zou opnieuw muziek op Nederlandse tekst worden gecompolleerd, maar dan in de vo¡m
vancontinuoliederen (ziep.3r7). Dewereldlijkecontrafactuurdaarentegenbleefindoor-
gaande lijn beoefend worden door literatoren als willem Focquenbroch, J. Anthonides
van der Goes en )an Luyken. In de achttiende eeuw nam de procluctie van liedboeken
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alleen maar toe, maar de belangstelling van de zijde van gevierde dichters verflauwde

toen. De literaire neergang van het eenstemmige lied, die geleidelijk inzette na het hoog-

tepunt van Hoofts lyriek, was voltooid toen Aagje Deken en Betje Wolffin 1789 hun con-

trafacten publiceerden, niet meer om eigen literaire of muzikale behoeften te stillen maar

om het gewone volk te bereiken met hun burgerlijke boodschappen (zíe p. 37o).

LOUIS PETER GRIJP

Literatuur
Voor het llech¿rlrisme vau de contra-
fàctnur zie t,ouis Peter Grijp, Het

Nederlan¿ls¿ líed in àe Goud,en Eeut

Anlsterdam rggt. Over lolcale

zangcultLrur schreef hij'De Rotter-
daursche Faem-Bazuyn. Dc lolcale

climensie v¿rn Iiedboel<en iu dc Gou-
den Eeuw', in: Volkslcrnriig Bulletin r8
(1992), p.u3-78, datwerd gevolgd
door Ton van den Dnngen en Els

Stronks, Dr Mnnssluise meenuenldacht,

z.pl. ry97, en Natâsclla Veldhorsts
bloemlezing De Hnarl¿msrh¿ blo¿m-

p.¡es, Haarlem tggg. Over Hollandse
nradrigaÌen schreef G rijp rn Zíngen

in e¿n l<leine tanl, tllemanumme r van

Volkskundig Bull¿tin zr (rgg5), p. r6o-
r64. De Nederlanclse madrigalen van
Padbrué werclen uitgegeven door
Frits Nosl<e, Amsrerdam r962.
Hoo[-ts brieven zijn bezorgd door
H.W. van -l'richt, Culemborg r976-
r979, waaruit Gri.ip putte voor zitn
artikel 'De oren valt Pieter Cornelis-
zoon HooFt', in: Mens cn ntelodie

3717 QgSz), p. 3oz'3t2. Zie ook
R.A. Rasch, 'Muziek in de Muider-
kring', irr: De zeuentiende eeuw 8
(rgg2), p. r5r-r59. Voor liederen op
het toneel zie L.P. Grijp en H. Meeus,
'Muziek op her toneel van cÌe Gou-
clen Eeuw', in: W Ab¡ahanse e.a.
(red.), K0ft trj¿l-u¿rdrijl Arnsterdam
rgg6, p. rrg-r32. M. Spies Iegde een

telatie tussetl de contrâfacturlr en

de Hollandse rnadrigaall<unst in
'Zoals de ouden zongen, Iazen de
jongen', in: W. van den Berg e.â.,

Hetwoord a¡n à,elezer, Groningen
r987, p. 89-rog.

Iliscografie
Liederen van Hooft worden gezon-

gen door Cameratâ Trajectinâ oP de

lp oren oan HooJt (v¡¡tu R8rooz;
r98r) en de cd Muziek uit de Muidet'

kríng. Liederen van en voot Maria

T¿ss¿lschad¿ (Globe ct o 6oz6: 1994).

Op die cd staat ook Bans zetting van

Tesselschades gedicht over de wilde
en de tamme zangster, met een ge-

reconstrueerde bovenstem. Muziek
van Padbrué (onder meer diens

Kruisbergh) en Ban vindt men oP

D utch M a ú í g al s I H oll an d se m a ù i g alen

(Globe clo 6o4zi tggT); enkele van

Vondels hekeldichten op Bauíonen en

slijkgeuzen . Líedercî uaí Reríonstrante¡l

¿n Contrû-Remonstranten (ct'o 6o gri
1995), liederen van Bredero en

Huygens op Mlzi ek uít deGouàen

E¿uu, (cLo 6oryi rygz), liederen van

Starter opJccob udn EUck & Dutch

songs oJthe Golden Age (Philips 442
624'2i rgg4), alle oPgenomen door

Camerata Trajectina.
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