
Morte dolce de Italiaanse stijl van Constantijn Huygens 
 
Constantijn Huygens was een veelzijdig man. Naast politicus was hij dichter en componist 
van naar eigen zeggen meer dan 800 werken. Er is echter maar één bundel bewaard gebleven, 
Pathodia sacra et profana (Parijs, 1647), bestaande uit psalmen, Italiaanse madrigalen en 
Franse airs de cour. In dit programma staan de Italiaanse liederen centraal. Huygens' stijl 
kenmerkt zich door snelle en onverwachte wendingen, maar ook door de pure en aangrijpende 
schildering van de verschillende emoties. Deze liederen zijn geschreven in de traditie van de 
seconda pratica, die bekend geworden is door Claudio Monteverdi en Giulio Caccini. Deze 
componisten staan daarom ook op het programma, o.a. met hun bekende liederen Si dolce è'l 
tormento en Amarilli, mia bella. Naast het werk van deze beroemde heren, staan iets minder 
bekende namen als Sigismondo d'India en Giovanni Kapsperger geprogrammeerd. Zo krijgt 
de luisteraar een mooi beeld van de context waarin Huygens zijn liederen schreef.  
Het programma kan gespeeld worden in een korte versie (ca. 60 minuten) of een langere 
versie met pauze (2 x 40 minuten, inclusief de werken gemarkeerd met *). De musici geven 
zelf toelichtingen tussen de liederen door. In het voorjaar van 2014 verscheen op het label 
Quintone een cd onder dezelfde titel, Morte dolce.  
 
Giovanni Pietro Berti  Dialogo con gl'occhi 
(1590-1638) 
 
Giulio Caccini   Io che dal ciel cader* 
(1551-1618)   Amarilli, mia bella 
 
Girolamo Frescobaldi  Se l'aura spira 
(1583-1643) 
 
Constantijn Huygens  Caccia amorosa 
(1596-1687)    Con la candida man  

Deh, s'à tanta beltà*  
Morte dolce 
Va, donna ingrata 

 
Sigismondo d'India   Tutto il dì piango    
(1582-1629) 
   
Giovanni Kapsperger  toccata's 
(1580-1651)   Interrotte speranze  
 
Domenico Mazzocchi  Contro Amore*    
(1592-1665) 
 
Claudio Monteverdi   Si dolce è'l tormento 
(1567-1643)   Maledetto sia l'aspetto 
 
Angelo Notari   Ahi, che s'accresce in me* 
(1566-1663) 
 
Luigi Rossi   Anime voi che sete 
(1597/98-1653) 
 
Claudio Saracini  Morte dolce 
(1586-1630) 
 

Oscar Verhaar, countertenor     Michiel Niessen, luit 


