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PROGRAMMA 
Omaggio ai Madrigali 
Hollands Vocaal Ensemble 
o.l.v. Hester Steensma-Westra 
21 en 22 januari 2023 

 
 

Luca Marenzio (1553-1599) 
- Scaldava il sol 

 
Claudio Monteverdi (1567-1643) 

- Ah, dolente partita 
- Luci serene e chiare 

 
Carlo Gesualdo da Venosa (1560-1613) 

- Luci serene e chiare 
- O dolce mio tesoro 

 
Cipriano de Rore (1515-1565) 

- Anchor che col partire 
 

 Hendrik Andriessen (1892-1981) 

- Omaggio a Marenzio  
 

Cipriano de Rore  
-  Anchor che col partire (met diminuties) 
- O sonno 

 
Hendrik Andriessen  

- Tre canzoni:  
1. Stornello  
2. Sento nel core 
3. Danza, danza  
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INLEIDING Omaggio ai Madrigali 
 
Dramatische expressie: dat is waar ons 
programma Omaggio ai Madrigali om 
draait. Het is ook een eerbetoon aan het 
16e-eeuwse Italiaanse madrigaal. Hendrik 
Andriessen gebruikte deze liedkunst als 
basis voor zijn compositie Omaggio a 
Marenzio. De virtuoze woordschilderingen, 
dramatische klanken en de grenzen van de 
chromatiek zijn in dit werk goed te horen.  
 

Maar daar was Andriessen niet origineel in. 
Deze technieken zijn al eerder verkend 
door Carlo Gesualdo en Claudio 
Monteverdi. En componisten als Cipriano 
de Rore en Luca Marenzio componeerden 
wonderbaarlijke madrigalen met veel 
dramatiek. Andriessen ziet zijn stijlkopie 
niet alleen als eerbetoon aan Marenzio, 
maar ook aan alle andere 16e-eeuwse 
componisten. Het stuk brengt één grote 
hommage aan een idyllische plek waar de 
lelie en de roos staan te blinken en geuren, 
waar de lucht helder is en duizend vogels 
nestelen en broeden in open vlakte en 
wijde landen. Een plek waar veilige havens 
zijn en waar ellende ontbreekt. Zo mooi is 
het 14e-eeuwse Italië, zeker als we de 
vertaling van Hélène Nolthenius ernaast 
houden.  
 

De andere werken hebben ook een 
bijzondere thematiek. De liefde staat 
centraal op de meest hartstochtelijke maar 
ook absurde manieren, waarbij het thema 
afscheid vaak terugkomt. “Hoe zoet is mijn 
wederkomst als ik jou eerst duizendmaal 
moet verlaten” of “Als ik afscheid neem van 
jou sterf ik levendig”. Tot in het extreme 

wordt de hartstocht uitgebeeld zoals in 
Monteverdi’s Ah dolente partita. De 
dissonanten (toonbotsingen) in het duet 
van sopraan 1&2 zijn hier goed hoorbaar. 
Zij vertolken de snerpende pijn van twee 
scheidende geliefden. De snel repeterende 
noten in “Un vivace morire que da vita 
dolore” beelden een zeer levendige dood 
uit, wat herhaald wordt in alle stem-
groepen. In een ander werk O dolce mio 
tesoro, van Gesualdo, wordt het vuur in de 
liefde gesymboliseerd door de snelle 
nootjes in het woord ‘fuoco’! 
  
Tijdens de renaissance improviseerden 
zangers en instrumentalisten volop, ook in 
madrigalen. Vergelijk het met een jazz-
saxofonist nu, die virtuoos loopjes 
improviseert. In de 16e/17e eeuw paste 
men vaste patronen toe in noten-
versieringen die inzetbaar zijn op 
verschillende momenten. Een lange noot 
werd dan onderverdeeld in meerdere korte 
nootjes ofwel ‘diminuties’. Deze 
opvulnoten zijn vanavond ook te horen. 
Enkele zangers van het koor hebben hun 
eigen diminuties gemaakt in Ancor che col 
partire van Cipriano de Rore. Zo kan je één 
compositie op talloos verschillende wijzen 
uitvoeren! 
 

Het HVE is in de tijdmachine gestapt om 
deze uitdagende madrigaalkunst te 
bestuderen en te vertolken. Kunt u tijdens 
ons concert nog meer dramatische 
woordschilderingen ontdekken? 
 
Hester Steensma-Westra 
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TEKSTEN EN VERTALINGEN 
 
Luca Marenzio (1553-1599) 
Scaldava il sol 
Scaldava il sol di mezzo giorno l’arco 
Nel dorso del Leon* suo albergo caro, 
Sotto ’l boschetto più di frondi carco 
Dormia ’l pastor con le sue greggi a paro; 
Giaceva il villanel de l’opra scarco. 
Vie più di posa che di spighe avaro; 
Gli augei, le fere, ogni uom s’asconde tace, 
Sol la Cicala non si sente in pace. 
tekst: Luigi Alamanni 
 

De middagzon brandde op de golvende rug 
van de leeuw* in zijn lievelingsoord,  
Onder het dichte struikgewas  
Slaapt de herder met zijn kudde vlakbij. 
Uitgeput van het werk ligt de boer/maaier,  
Liever dan het koren maaien rust hij uit. 
Stil verschuilen zich vogels, wilde dieren en 
mensen,  
Alleen de cicade gaat door en komt niet tot 
rust.  

* beeld voor de golvende vlaktes; de leeuw is ook het sterrenbeeld dat ’s zomers aan de hemel staat. 
 
Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Ah, dolente partita (uit: Madrigalenboek IV, 1603) 
Ah! dolente partita!  
Ah, fin de la mia vita!  
Da te parto e non moro?  
E pur i' provo la pena de la morte, 
e sento nel partire  
un vivace morire,  
Che dà vita al dolore  
per far che moia immortalmente il core. 
tekst: Battista Guarini, Il pastor fido, III, 3 
 

O, smartelijk afscheid! 
O, eind van mijn leven! 
Jou te verlaten en niet sterven? 
Toch ervaar ik de pijn van de dood 
en voel ik in het afscheid 
een levendig sterven, 
wat mijn pijn levend houdt  
om het hart oneindig vaak te laten sterven.

Luci serene e chiare (uit: Madrigalenboek IV, 1603) 
Luci serene e chiare, 
Voi m'incendete, voi, ma prova il core 
Nell'incendio diletto, non dolore. 
 
Dolci parole e care, 
Voi mi ferite, voi, ma prova il petto 
Non dolor nella piaga, ma diletto. 
 
O miracol d'Amore! 
Alma che è tutta foco e tutta sangue 
Si strugge e non si duol, more e non langue. 
tekst: Ridolfo Arlotti, 16e eeuw 

Serene en heldere ogen, jullie zetten me in 
vuur en vlam: maar mijn hart moet vreugde, 
geen smart voelen in het vuur. 
 

Zoete en heldere woorden, 
jullie verwonden mij: maar mijn borst moet 
geen pijn van littekens voelen, maar plezier. 
 

O, wonder van de liefde! 
De ziel die een en al vuur en pijn is,  
smelt, maar voelt geen smart,  
sterft, maar kwijnt niet weg. 
vertaling. Pieter Niewint 
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Carlo Gesualdo da Venosa (1560-1613) 
Luci serene e chiare (uit: Madrigalenboek IV, 1596)  
Luci serene e chiare, 
Voi m'incendete, voi, ma prova il core 
Nell'incendio diletto, non dolore. 
 
Dolci parole e care, 
Voi mi ferite, voi, ma prova il petto 
Non dolor nella piaga, ma diletto. 
 
O miracol d'Amore! 
Alma che è tutta foco e tutta sangue 
Si strugge e non si duol, more e non langue. 
tekst: Ridolfo Arlotti, 16e eeuw 

Serene en heldere ogen, jullie zetten me in 
vuur en vlam: maar mijn hart moet vreugde, 
geen smart voelen in het vuur. 
 

Zoete en heldere woorden, 
jullie verwonden mij: maar mijn borst moet 
geen pijn van littekens voelen, maar plezier. 
 

O, wonder van de Liefde! 
De ziel die een en al vuur en pijn is,  
smelt, maar voelt geen smart,  
sterft, maar kwijnt niet weg. 
vertaling. Pieter Niewint

 
 
O dolce mio tesoro (uit: Madrigalenboek VI, 1611) 
O dolce mio tesoro, 
non mirar s'io mi mòro, 
ché il tuo vitale sguardo 
non fa che mi consumi il foco ond'ardo. 
 
Ah no, mìrami pur, anima mia, 
che vita allor mi fia la morte mia. 

O mijn kostbare schat,  
Kijk niet toe, hoe ik sterf,  
Opdat jouw leven-gevende blik   
Mij niet in vuur en vlam zet, en mij verteert.   
 
Ach nee, kijk mij toch aan, mijn hart,   
Wat een leven zal mijn dood dan geven.

 
 
Cipriano de Rore (1515-1565) 
Anchor che col partire (uit: Madrigalenboek I, 1547) 
Anchor che col partire 
io mi sento morire, 
Partir vorrei ogni or, ogni momento: 
 
Tanto è il piacer ch'io sento 
de la vita ch'acquisto nel ritorno. 
Et cosi mille e mille volte il giorno, 
partir da voi vorrei: 
Tanto son dolci gli ritorni miei. 
tekst: Alfonso d’Avalos 
 

Steeds als ik van jou scheid, 
Voelt het alsof ik doodga, 
Ik zou je elk uur, elk moment willen 
verlaten: 
Zo groot is de levensvreugde die ik voel 
als ik bij je terugkeer. 
Dus zou ik je duizendmaal per dag willen 
verlaten: 
Zo heerlijk is het wanneer ik bij je terugkom.  
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Hendrik Andriessen (1892-1981) 
Omaggio a Marenzio (1965)   
Qui sono i fonti chiari per condutto 
qui son gran laghi e ricchi fiumi assai, 
che rendono in più parti molto frutto: 
 

datteri, cedri, aranci dentro n'hai  
e campi tanto buoni e sì fruttevoli 
quant'io trovassi in altra parte mai. 
 

Qui sono i collicei dolci e piacevoli 
adombrati e coperti di bei fiori 
e d'erbe sane a tutti i membri fièvoli. 
 

Qui gigli e rose con soavi odori 
boschetti di cipressi e d'alti pini 
con violette di mille colori. 
 

Qui sono i bagni sani e tanto fini 
ad ogni infermità che tu li vuoli, 
che spesso passan di natura i fini. 
 

Qui selve e boschi son, che paion 
bruoli, 
se vuoi cacciare, ove natura tragge 
orsi, cervi, cinghiali e cavriuoli. 
 

Qui son sicuri porti e belle piagge, 
qui sono aperte lande e gran pianure 
piene d'uccelli e di bestie selvagge; 
 

qui vigne e ulivi con buone pasture 
qui nobili cittadi e bei castelli 
adorni palagi e d'alte mure; 
 

volti di donne dilicati e belli, 
uomini accorti e tratti a gentilezza, 
mastri in armi, in destrieri e in uccelli. 
 

È l'aere temperato, e con chiarezza 
soavi e dolci venti vi disserra: 
piena d'amor, d'onor e di ricchezza… 
tekst: Fazio degli Uberti, 14e eeuw 
 

Hier zijn de klare bronnen om het vee te drenken, 
hier zijn de grote meren en de brede stromen 
die aan gewassen rijke vruchten schenken: 
 

citroenen, dadels, sinaasappelbomen  
en aan de akkers zulke vette aarde 
als 'k elders nimmer tegen ben gekomen. 
 

Hier zijn de heuvels met hun zoete gaarden, 
vol schaduw, overdekt met bloemen-keuren 
en kruiden, voor het kranke lijf van waarde. 
 

Hier staan de lelie en de roos te geuren 
en blinken, onder de cipressebomen, 
viooltjes in ik weet niet hoeveel kleuren. 
 

Hier zijn de baden, waar de zieken komen 
om baat te vinden tegen alle soorten pijnen, 
en meer genezen dan ze durfden dromen. 
 

Hier vindt men wouden die wel parken schijnen; 
 
aan jagers biedt Natuur met volle handen 
haar herten, geiten, beren, wilde zwijnen. 
 

Hier vindt men veil'ge havens, mooie stranden, 
en duizend vogels nestelen en broeden 
in de open vlakten en de wijde landen. 
 

Hier kunnen wijngaard en olijf u voeden, 
hier vindt ge fiere steden en kastelen 
met hoge muren, om u te behoeden 
 

en vrouwen, kostbaar als juwelen. 
De mannen zijn er hof’lijk, en bedreven 
in wedren, valkejacht en wapenspelen. 
 

De lucht is altijd helder, om het even 
vanwaar de winden komen die als de adem 
van liefde, roem en weelde uw hoofd omzweven... 
vertaling: Hélène Nolthenius  
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Cipriano de Rore (1515-1565) 
Anchor che col partire (uit: Madrigalenboek I, 1547) 
Hetzelfde madrigaal, nu gezongen met diminuties (notenversieringen) 
 
Ancor che col partire 
io mi sento morire, 
partir vorrei ogni or, ogni momento: 
 
tanto è il piacer ch'io sento 
de la vita ch'acquisto nel ritorno. 
Et cosi mille e mille volte il giorno, 
partir da voi vorrei: 
tanto son dolci gli ritorni miei. 
tekst: Alfonso d’Avalos  
 

 
Steeds als ik van jou scheid, 
Voelt het alsof ik doodga, 
Ik zou je elk uur, elk moment willen 
verlaten: 
Zo groot is de levensvreugde die ik voel 
als ik bij je terugkeer. 
Dus zou ik je duizendmaal per dag willen 
verlaten: 
Zo zoet is het telkens wanneer ik terugkom. 

 
O sonno  
O sonno, o della queta, umida, ombrosa 
notte placido figlio; o de’ mortali 
egri conforto, oblio dolce de’ mali 
si gravi, ond’ è la vita aspra e noiosa; 
 
Soccorri al cor omai, che langu’ e posa 
non have, e queste membra stanch’ e frali 
solleva: a me ten vola, o sonno, e l’ali 
tue brune sovra me distendi e posa. 
 
Ov’è ’l silentio che’l dì fugge e’l lume? 
E i lievi sogni, che con non sicure 
vestigia di seguirti han per costume? 
 
Lasso, ch’invan te chiamo, e queste oscure 
e gelide ombre invan lusingo:  
O piume d’asprezza colme!  
O notti acerb’ e dure! 
tekst: G. della Casa 
 

O sleep, o that quiet child of peaceful, 
fresh and shadowy night; o afflicted mortals' 
comfort; sweet oblivion of ills 
so grave they make life harsh and tedious; 
 
Give succour to my heart that, now waning 
and restless, languishes and raise these frail 
and weary limbs: envelop me, o sleep,  
and spread your dark wings over me. 
 
Where is the silence which the day flees? 
And the light and gentle dreams 
which leave no certain trace? 
 
Alas in vain I call you, and these gloomy 
and cold shadows in vain I entice:  
O plumes with harshness filled! 
O hard and painful nights! 

 
  



 10 

Hendrik Andriessen (1892-1981) 
Tre canzoni (1958) 
 
1.  Stornello 

Bella bellina, quando vai per acqua,  
La via della fontana ti favella;  
È `l rusignuol che canta nella macchia,  
E' va dicendo che sei la più graziosina,  
 
Sembri una rosa colta sulla spina;  
Sei la più bella e la più graziosetta,  
Sei la più bella e la più graziosina,  
Sembri la rosa sulla fresca spina. 
 
 

Mooi meisje, wanneer je water gaat halen  
spreekt de weg naar de bron je toe: 
en de nachtegaal die in de bosjes zingt, 
zegt dat je de mooiste bent. 
 
Je bent de mooiste en de lieflijkste, 
je lijkt op een roos, geplukt van een 
doornstruik; je bent de mooiste en de 
lieftalligste, gelijk een roos aan een frisse 
doornstruik.

2.  Sento nel core 
Sento nel core  
certo dolore,  
che la mia pace  
turbando va.  
 
Splende una face  
che l'alma accende,  
se non è amore,  
amor sarà. 
 
 

Ik voel in mijn hart 
een zekere smart, 
die mijn rust 
steeds verstoort. 
 
Er brandt een gelaat 
dat mijn ziel doet branden. 
Als het geen liefde is, 
zal het liefde worden.  
 

3.  Danza, danza 
Danza, danza, fanciulla gentile,  
al mio cantare.  
Gira, vola, leggiera, sottile,  
Vola al suono dell'onde del mare.  
 
Senti, senti dell'aura scherzosa  
Un vago rumore, 
che con languido suon parla al core 
e che invita a danzar senza posa. 
teksten: Poesia poplare Toscane 
 

Dans, dans, bevallig meisje, 
op mijn gezang. 
Draai je om, vlieg, licht, slank, 
vlieg op het geluid van de golven van de 
zee. 
Hoor, hoor het heerlijke geluid 
Van de speelse wind, 
Die met verleidelijk geluid spreekt tot je 
hart en je uitnodigt tot dansen zonder te 
rusten. 
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Dirigent Hester Steensma-Westra 
 
Het HVE werkt sinds mei 2022 met 
Hester Steensma-Westra (1993). In juli 
2022 rondde zij haar Master Koordirectie 
af aan het Utrechts Conservatorium HKU 
in Utrecht. Haar Bachelor eindigde met 
een succesvol concert Dromen en 
visioenen, waaraan drie gezelschappen 
meededen: de Utrechtse Studenten 
Cantorij, zangers van het Studentenkoor 
Amsterdam en Projectkoor-orkest Sine 
Nomine. Bij het eerstgenoemde koor was 
Hester jaren lang koorlid en repetitor. 
Al jong ontwikkelde Hester haar passie 
voor muziek die ze in 2014 omzette naar 
een opleiding klassieke zang en later 
koordirectie. In de afgelopen jaren heeft 

ze ook kennisgemaakt met het zingen 
van oude muziek. Zo volgde ze diverse 
cursussen over het zingen van mensurale 
notatie bij dr. Rebecca Stewart en bij 
Schola Nusmido in Halle (Duitsland). 
Verder nam ze als dirigent deel in de 
Kurt Thomas Cursus (groep C). 
Na haar jarenlange ervaring als dirigent 
voor zowel diverse kerkkoren als een 
kamerkoor is ze sinds 2022 de vaste 
dirigent van het Kathedrale Koor in 
Utrecht. Ook zingt ze regelmatig solo als 
cantor in kerken en bij diverse 
muziekgezelschappen. 
 
Zie ook: https://www.hesterwestra.nl

 
 
Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam 
 
Het Hollands Vocaal Ensemble 
Amsterdam is een ambitieus en energiek 
kamerkoor voor gevorderde zangers. Het 
voert gemiddeld twee programma’s per 
jaar uit, met werken uit alle mogelijke 
stijlperiodes en van bekende en minder 
bekende componisten. Opgericht in 
1985, startte het HVE onder leiding van 
Cees Rotteveel. Daarna werkte het koor 
23 jaar samen met Fokko Oldenhuis. In 
2022 neemt Hester Steensma-Westra het 
stokje over.  
Het HVE heeft een naam verworven als 
uitstekend amateurkoor dat thuis is in 
het ijzeren repertoire, maar ook 
openstaat voor experimenten. 

Regelmatig wordt het ensemble 
uitgenodigd in concertseries zoals 
Couleur Vocale van de Waalse Kerk, de 
series van het Orgelpark in Amsterdam, 
de Nicolaïkerk in Utrecht en de 
Oudshoornse Kerk in Alphen a/d Rijn. 
Het HVE heeft samengewerkt met 
professionele ensembles zoals The 
Northern Consort, Barocco Locco, Prisma 
Strijktrio en Musica Temprana. Het 
voerde premières uit van Gerard Beljon, 
Lowell Dykstra, John Mostad, Evgeni 
Zemtsov, William Knight en anderen. In 
2016 maakte het HVE een tournee door 
Brazilië. Ook is het koor te beluisteren 
geweest bij de Concertzender en radio 4 
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Koorzangers 
Sopranen 
Sophie Boreel 
Miranda Rümke 
Gertien Smits 
 
 

Alten 
Loes Buijsman 
Renate Jörg 
Marieke Linders 
Halldóra 
Þórsdóttir 

Tenoren 
Stephen Helms 
Adrien Kuijten 
Ino Sohl 
 
 

Bassen 
André Jansen 
Egbert Mulder 
Aad Olijerhoek 
Johannes Snijder

 
 
Komende projecten 
 
24 en 25 juni: Vocale Schilderijententoonstelling 
Een uniek samenwerkingsproject met zangers en beeldend kunstenaars: schilderijen 
zijn de inspiratiebron voor de muziekstukken. Beeldend kunstenaars laten zich op 
hun beurt weer door de (koor-)muziek inspireren. Muziek wordt dan geïllustreerd 
door het beeld en omgekeerd.  
Medio februari 2023 start dit project. Wij zoeken nog nieuwe zangers!  
Repetities zijn op woensdagavond 19.30-22.00  
Nieuwendammerkerk, Brede Kerkepad 6, Amsterdam. 
Aanmelden kan via info@hollandsvocaalensemble.nl 
 
 
25 en 26 november: Sinterklaasconcert  
Voor kleine en grote kinderen! Leidende thema’s zijn ‘delen’ en ‘ontmoeting met de 
ander’. Muzikaal laten wij ons inspireren door de parodiemissen uit de renaissance 
en, natuurlijk, door sinterklaasmuziek uit de hele wereld.  

 
 
 
 


