
Foto voorzijde: Assisi, de burcht boven de stad, gefotografeerd 
vanaf de kathedraal waar Tollius als kapelmeester was aangesteld.
Aan het einde van zijn dienstverband in Assisi heeft Tollius 
in deze burcht enige tijd gevangen gezeten.
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Voor Louis 
 

Prof.dr. Louis Peter Grijp heeft mij aanvankelijk als hoofdpromotor 
bijgestaan in mijn ‘queeste’ naar Tollius. 

Vanwege de complicaties rond een gestaag groeiende hersentumor  

moest hij zijn begeleiding in de slotfase van het onderzoek staken. 
Hij overleed op 9 januari 2016. 

 
Ik denk met veel genoegen en met grote dankbaarheid terug aan 
de momenten waarop hij mij inspireerde mijn blik te verruimen 

door mij mee te laten kijken door zijn uitzonderlijk groot ‘denkraam’. 
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Voorwoord 
 

In 1995 richtte ik als uitvoerend musicus in Amersfoort het Hemony Ensemble op, 

dat zich zou gaan toeleggen op Nederlandse muziek uit de renaissance. Kort daarna 

ontdekte ik dat ook Amersfoort, in de persoon van Joannes Tollius, een zestiende-

eeuwse componist had voortgebracht. De uitvoering van een drietal motetten wekte 

mijn verdere belangstelling voor deze Amersfoortse musicus. Samen met de 

toenmalige stadsarchivaris Fred van Kan verzamelde ik microfilms van nog 

traceerbare bronnen met werken van Tollius. Met dit materiaal begon ik aan de 

transcriptie van de werken, die ik vrijwel meteen na het gereedkomen uitvoerde met 

zowel de professionele zangers van het Hemony Ensemble als met de amateurs van 

het inmiddels ook opgerichtte Collegium Amisfurtense. Enkele pogingen om in de 

archieven van Amersfoort nog iets over Tollius terug te vinden liepen indertijd op 

niets uit en in de programmatoelichtingen die ik voor de concerten schreef, 

baseerde ik mij in de jaren 1997-2009 voor zijn levensloop op de spaarzame 

gegevens die er in de musicologische literatuur bekend waren. 

 In 2009 bezocht ik tijdens een vakantie in Italië de steden Rieti en Assisi, de 

plaatsen waar Tollius na Amersfoort als eerste was aangesteld tijdens zijn muzikale 

carrière. Ik wilde kijken of ik de feiten over het leven van Tollius, die sinds het einde 

van de negentiende eeuw over hem bekend waren, in de archieven kon verifiëren. 

Het leverde meer op dan ik had verwacht. Een jaar later bezocht ik in Rome het 

Archivio di Stato en vond ook daar aanvullende gegevens over Tollius’ levensloop. Al 

met al leverden deze acties zoveel nieuw materiaal op, dat een herziening van de 

biografie van Tollius gerechtvaardigd leek. Tijdens overleg met Louis Grijp, begin 

2011, besloot ik mijn proefschrift aan Tollius te wijden en hij was, als bijzonder 

hoogleraar muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, bereid als mijn promotor 

op te treden. Op verzoek van Louis werd Eric Jas, universitair docent 

muziekwetenschap en gespecialiseerd in de muziek van de renaissance, als 

copromotor aangetrokken. Op mijn verzoek werd enige tijd later Henk van Nierop, 

hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en 

vertrouwd met het schrijven van biografieën van personen uit de Gouden Eeuw, als 

tweede promotor bij dit onderzoek betrokken. 

 In de eindfase van mijn onderzoek, toen de eindstreep reeds in zicht was 

gekomen, bleek Louis ten gevolge van een hersentumor niet langer in staat zijn taak 

als begeleider uit te oefenen. De behandelende artsen hadden eind oktober 2015 

aangegeven dat hij nog hooguit een half jaar voor de boeg had. Half november dat 

jaar hebben we samen de lunch genoten bij restaurant Tollius in Amersfoort. We 

hebben er een punt gezet achter onze samenwerking en vierden er onze 

vriendschap, die ontstaan was kort nadat ik in 1989 in Amersfoort was komen 

wonen. Met enige regelmaat kwamen wij elkaar toen in de late avonduren op station 

Amersfoort tegen, na repetities of concerten die wij onafhankelijk van elkaar ergens 

in Nederland achter de rug hadden. We fietsten daarbij door de Tolliusstraat naar 

onze woningen aan de Arnhemseweg (voor Louis) en de Leusderweg (voor mij), 

zonder ons ervan bewust te zijn dat Tollius ooit een rol in ons gezamenlijk leven zou 

gaan spelen (ik persoonlijk wist op dat moment niet eens dat de straat naar Tollius 

vernoemd was en was me er zelfs nog niet van bewust dat deze componist bestaan 
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had). Tijdens onze lunch stelde Louis voor om Karl Kügle, hoogleraar 

muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, te benaderen met de vraag of hij de 

plek van Louis wilde innemen. Hij verklaarde zich in principe bereid, maar kon 

uiteraard pas na het lezen van de concepttekst tot een definitief besluit komen. 

Louis en ik spraken nog af dat ik zou proberen mijn proefschrift zodanig snel af te 

ronden, dat hij nog op een of andere manier bij de verdediging betrokken zou 

kunnen zijn. 

 De realiteit bleek al snel anders te zijn. Half december was al duidelijk dat de 

wens niet gerealiseerd zou kunnen worden. Op 9 januari 2016 overleed Louis, twee 

weken voor zijn 62-ste verjaardag. Op 15 januari, na thuiskomst van Louis’ 

begrafenis, vond ik in mijn inbox een mail van Karl Kügle, waarin hij bevestigde de 

tekst gelezen te hebben en nu definitief de opengevallen plaats van Louis te willen 

innemen. Uiteraard had hij nog een aantal aanvullende wensen, maar dat bleef 

gelukkig beperkt tot een behapbare hoeveelheid. Zijn accurate opmerkingen hebben 

mijn tekst er beslist op doen vooruitgaan. 

 Op de allereerste plaats wil ik daarom mijn onuitsprekelijke dank zeggen voor 

de hulp en steun die ik bij het schrijven van dit proefschrift heb ondervonden van 

de begeleidingscommissie (in order of appearance): Louis Grijp, Eric Jas, Henk van 

Nierop en Karl Kügle. Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan talloze mensen 

die mij hebben geholpen de soms moeilijk toegankelijke archiefteksten te lezen en te 

begrijpen. Voor hun hulp bij de transcripties van de vaak zeer moeilijk leesbare, 

Nederlandse archiefteksten dank ik de medewerkers van Archief Eemland, in het 

bijzonder Ton Reichgelt en Dick van Wageningen. Ook Hans Smit, die mij steeds 

zonder voorbehoud liet delen in de resulaten van zijn eigen onderzoek naar de 

Amersfoortse samenleving in de periode rond de Reformatie, ben ik veel dank 

verschuldigd. Voor zijn hulp bij het transcriberen van de Italiaanse archiefteksten 

ben ik veel dank verschuldigd aan Attilio Botegal, een in Nederland woonachtige 

Italiaanse collega, en de door hem ingeschakelde Letizia Pellegrini, universitair 

hoofddocent geschiedenis van het christendom aan de Universiteit van Macerata. 

Voor de vertaling van de Italiaanse en Latijnse archiefteksten ben ik veelvuldig 

geholpen door Esther Kronenburg (Italiaans), Jan van der Velden (Italiaans en 

Latijn) en Jan Bloemendal (Latijn). Voor mijn onderzoek in Assisi ben ik vooral dank 

verschuldigd aan Margherita Sensi, een lokale onderzoeker die mij met raad en 

daad heeft bijgestaan tijdens mijn bezoeken aan de archieven van Assisi. 

 Voor het bronnenonderzoek naar de bewaard gebleven muziek van Tollius 

ben ik bijzondere dank verschuldigd aan Živilé Časaité, muziekmedewerker van de 

Nationale Bibliotheek in Vilnius (Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum 1590); 

Sabine Wagener, Abteilung Sondersammlungen, Universitätsbibliothek Kassel / 

Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel (Liber primus 

Motectorum quinque vocum en Motectorum quinque vocum Liber secundus 1591); 

Claude Sorgeloos van de afdeling Oude en kostbare drukwerken van de Koninklijke 

Bibliotheek van België te Brussel (Moduli trium vocum 1597); Hermann-Josef 

Eschbach van de Universitäts- und Stadtbibliothek te Keulen (Moduli trium vocum 

1597); Richard Chesser, leider van de muziekafdeling van de British Library te 

Londen (Moduli trium vocum en Madrigali a sei voci 1597); Dr. Raymond Dittrich, 
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bibliothecaris van de Proskesche Musikabteilung van de Bischöfliche 

Zentralbibliothek te Regensburg (Madrigali a sei voci 1597); Susan Clermont, Senior 

Music Specialist bij de Music Division, Library of Congress te Washington D.C. 

(Moduli trium vocum 1597); Alexandra Schebesta, leider van de 

handschriftenafdeling van de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel (Moduli 

trium vocum en Madrigali a sei voci 1597); Brigitte Geyer, Leiterin der 

Musikbibliothek / Sondersammlungen van de Stadtbibliothek te Leipzig (Laudi 

d’Amore 1598) en Dr. Andrea Harrandt, Musiksammlung der Österreichischen 

Nationalbibliothek (Madrigali de diversi 1598). Mila Chevalier en Anja Vyborova, 

indertijd resp. directeur en secretaresse van het Nederlands Instituut te Sint-

Petersburg, dank ik hartelijk voor hun bereidwillige hulp in de zoektocht naar 

verloren gewaand materiaal uit de Universiteitsbibliotheek van Koningsbergen 

(tegenwoordig de Russische exclave Kaliningrad). 

 Ik ben ongetwijfeld nog mensen vergeten bij name te noemen en dank hierbij 

dus van harte al degenen die nog op welke wijze dan ook een bijdrage hebben 

geleverd aan het onderhavige onderzoek naar het leven en de werken van Tollius. Ik 

sluit dit dankwoord graag af met het uitspreken van dank aan mijn vrouw Astrid en 

onze beide dochters Xanne en Dieuwke. Ze hebben mij gedurende vele jaren in staat 

gesteld veel van mijn tijd in het onderzoek naar Tollius te stoppen. Vaak werd de 

vakantiebestemming bepaald door het feit dat ik er in de omgeving nog een archief 

of bibliotheek wilde bezoeken, ze hebben het altijd zonder morren aanvaard. Een 

deel van de vakanties besteedde ik in die archieven of bibliotheken, terwijl mijn 

vrouw en dochters zich vermaakten met winkelen (hetwelk overigens door ons allen 

als een bevredigende taakverdeling werd ervaren). 

 

In het eerste, biografische  deel, worden de resultaten gepresenteerd van mijn 

archiefonderzoek. Ik bezocht daarvoor de volgende archiefbewaarplaatsen: het 

Archief Eemland, waarin de archieven van de stad Amersfoort zijn ondergebracht; 

Het Utrechts Archief en de Universiteitsbibliotheek te Utrecht; het Archivio capitolare 

in Rieti, het Archivio Capitolare di S. Rufino, het Archivio Storico Diocesano en het 

Archivio di Stato in Assisi; het Archivio Storico Diocesano, het Archivio Capitulare en 

het Archivio di Stato in Perugia; het Archivio di Stato in Rome; het Archivio della 

Congregazione per la Dottrina della Fede in het Vaticaan; het Archivio Capitolare 

della Cattedrale in Padua en het Rigsarkivet in Kopenhagen. Daarnaast heb ik nog 

schriftelijk gecommuniceerd met voor dit onderzoek minder belangrijke archieven, 

zoals de Universiteitsbibliotheek in Leiden, het Regionaal Archief Noord-Brabant in 

’s-Hertogenbosch, de Archives de l’État in Luik en het Archivio Arcivescovile van 

Chieti. 

 In het tweede deel komt de muziek van Tollius aan de orde. Achtereenvolgens 

worden de oorspronkelijke bronnen waarin deze muziek is overgeleverd, de door 

Tollius gebruikte teksten en tenslotte de muziek zelf besproken. 

Simon Groot 
Amersfoort, 15 november 2016 
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Geraadpleegde archieven 

 

Amersfoort 

 Archief Eemland (AE) 

  - Stadsgerecht Amersfoort (transportregisters) 

  - Stadsbestuur Amersfoort (resolutieboeken) 
  - Archief Armen de Poth 

  - Archief Hervormde Gemeente Amersfoort (St.-Joriskerk) 

Utrecht 

 Het Utrechts Archief (HUA) 

  - Stadsbestuur Utrecht 
  - Archief St. Paulus (37) 

  - Notariële akten (34-4) 

 Universiteitsbibliotheek (UBU) 
  - Hs 838: Arnoldus Buchelius, Vitae Eruditorum Belgicorum 

  - Hs 798: Arnoldus Buchelius, Commentarium 

Leiden 

 Universiteitsbibliotheek (UBL) 
  - LTK 614: Johan van Ingen, Geschiedenissen 

’s-Hertogenbosch 

 Rijksarchief Noord-Brabant (RANB) 

  - ora Willemstad 2012 

Luik 
 Archives de l’Etat (AEL) 

  - Fonds Collégiale Saint-Martin 

   - Conclusions capitulaires 

   - Comptes généraux du Chapitre 

  - Fonds Saint-Lambert 

Rieti 
 Archivio capitolare (ACR) 

  - Decreti capitolari 

  - Libri del camerlengo 

Chieti 

 Archivio Arcivescovile (AAC) 

Assisi 
 Archivio Capitolare di S. Rufino (ACA) 

  - Atti Capitolari 

  - Atti Amministrativi 

 Archivio Vescovile di Assisi (ASDA) 

  - Atti civili 
Perugia 

 Archivio Storico Diocesano (ADP) 

 Archivio Capitulare (ACP) 

 Archivio di Stato (ASP) 

  - Atti di legato apostolico 

Rome 
 Archivio di Stato di Roma (ASR) 

  - Ospedale di Santo Spirito 

  - Tribunale del Governatore 

Vaticaanstad 

 Archivio storico della Congregazione della Dottrina della Fede (ACDF) 
Padua 

 Archivio Capitolare della Cattedrale (ASDP) 

  - Atti Capitolari 

  - Canipe 

Kopenhagen 

 Rigsarkivet (RAK) 
  - Regnskaber 1559-1660 
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Toelichting 

De zestiende-eeuwse civielrechtelijke archieven (transportregisters) van Amersfoort zijn 

slechts met grote hiaten bewaard gebleven. Van de periode voorafgaand aan de Reformatie 

zijn alleen de jaren 1556, 1558, 1563, 1570, 1576 en 1578 beschikbaar. De zestiende-

eeuwse resolutieboeken van Amersfoort lopen tot 1544, dan van december 1562 tot 19 april 

1564 en dan weer verder vanaf 3 februari 1570. Het archief van de O.L.V.-kapel over de 
periode voorafgaand aan de Reformatie ontbreekt geheel. Van het archief van St.-Joriskerk 

zijn in deze periode slechts enkele rekeningen bewaard gebleven, namelijk die van 10 

oktober 1572 tot 10 oktober 1573 en voorts de rekeningen vanaf 10 oktober 1575. Voor mijn 

onderzoek in de transportregisters kon ik gebruikmaken van de databank die door 

vrijwilligers is opgezet met namen, data en feiten die in de akten van de transportregisters 
voorkwamen. Voor het onderzoek in de resolutieboeken was ik zeer geholpen met de 
gegevens die prof. dr Hans Smit had verzameld voor zijn doctoraalscriptie De samenstelling 
van de Stadsregering van Amersfoort 1570-1590 (Utrecht 1968), gegevens die hij mij 

welwillend ter beschikking stelde.  

 Nederlandse archieven buiten Amersfoort, zoals het Utrechts Archief en het Regionaal 

Archief Noord-Brabant, die aanvullende informatie konden bieden over personen en 

omstandigheden die voor mijn tekst van belang waren werden alleen geraadpleegd op basis 
van concrete verwijzingen en zonder naar andere mogelijke aanknopingspunten te zoeken. 
 In Rieti is alleen het Archivio capitolare, bevattende de Decreti capitolari (de kapittelakten) 

en de Libri del camerlengo (over de huishoudelijke zaken, waaronder de betalingen aan 

musici) bezocht. Het omvangrijke Archivio di Stato (het staatsarchief) met o.a. de notariële 

archieven zijn buiten beschouwing gelaten (bij een zoektocht zonder concrete aanleiding 

staat de kans op succes niet in verhouding tot de inspanning die het vergt om deze 
archieven te doorzoeken). 
 In Assisi is in de eerste plaats het Archivio Capitolare di S. Rufino onderzocht, met daarin 

de Atti Capitolari (de kapittelakten) en de Atti Amministrativi (de betalingen aan o.a. de 

musici). Voorts is ook in het Archivio Vescovile di Assisi (het bisschoppelijk archief) gezocht, 

met name in de Atti Civili (met besluiten van de bisschop in civielrechtelijke zaken). Ook hier 

is, om dezelfde reden als in Rieti, het Archivio di Stato buiten beschouwing gelaten. 

 Naast de archieven van Assisi zijn ook enkele archieven van Perugia (de hoofdstad van 

het gebied waar Assisi toe behoort) onderzocht, met name met betrekking tot de perikelen 
waar Tollius in 1585 en 1586 in verwikkeld was geraakt. In het Archivio Storico Diocesano en 

het Archivio Capitulare bleek niets over deze kwesties terug te vinden. Het archief van het 

apostolisch legaat van Perugia is ondergebracht in het Archivio di Stato, maar ook daar bleek 

geen bruikbare informatie bewaard te zijn gebleven. 

 In Rome bleek het archief van de kerk bij het ziekenhuis waar Tollius werkzaam was een 

hiaat te vertonen, uitgerekend over de periode dat hij er verbleef. Er is wel informatie 

beschikbaar over de periode tot 1578 en vanaf 1595, maar de tussenliggende periode 
ontbreekt dus. Een inventaris van de bezittingen van deze kerk uit 1582, van kort vóór de 

komst van Tollius aldaar, is wel bewaard gebleven en onderzocht. In Rome is overigens, op 
basis van een aanwijzing in de literatuur, wel in het Archivio di Stato gezocht naar een 

specifiek archiefstuk uit het Tribunale del Governatore. Een zoektocht naar aanvullende 

informatie rond deze kwestie heeft in dit archief niet tot resultaat geleid. 
 In Vaticaanstad had ik de gelegenheid in het Archivio storico della Congregazione della 
Dottrina della Fede te zoeken naar de brief waarmee Tollius vanuit Assisi naar Rome was 

vertrokken. De brief bleek echter aldaar niet te zijn bewaard. 
 In Padua is uitsluitend gezocht in het Archivio Storico Diocesano di Padova. Hier zijn 

opnieuw de Acta capitularia (kapittelakten) en de Canipe (betalingen) bestudeerd. Van de 

Canipe ontbreken uit de periode dat Tollius er werkzaam was de jaren 1588 en 1592. 

 In Kopenhagen is een groot deel van de archieven bij diverse calamiteiten verloren 

gegaan. De stadsarchieven en vele kerkelijke archieven zijn verloren gegaan bij de grote 

stadsbrand van 1728. Alleen van de ‘Holmens’ of ‘Bremerholms Kirke’ zijn archiefstukken 
uit de vroege zeventiende eeuw bewaard gebleven, maar het gaat dan alleen om de registers 

van doop (vanaf 1617), huwelijk (vanaf 1639) en begrafenis (vanaf 1653). De kans dat 

Tollius in deze archieven voorkomt is in feite nihil en deze archieven zijn dan ook niet 

onderzocht. De muziekarchieven van het hof, met mogelijk daarin nog composities van 

Tollius uit zijn laatste levensfase, zijn bij de paleisbrand van 1794 verloren gegaan. Voor het 

onderzoek naar Tollius waren van de archieven van het hof alleen nog de 
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Rentemesterregnskaber: Indtægts- og udgiftsregnskaber 1588-1660 en 

Rentemesterregnskaber: Udgiftsbilag til rentemester-regnskabet 1559-1663 (rekeningen van 

de rentmeester) beschikbaar en onderzocht. Voor het geval Tollius, net als andere hofmusici, 

na afloop van zijn aanstelling een kerkelijke prebende had gekregen, zouden nog 

aanwijzingen te vinden kunnen zijn in archieven van de ‘Danske Kancelli’ (de Deense 

kanselarij) of, omdat hij buitenlander was, waarschijnlijker van de ‘Tyske Kancelli, 
Indenrigske Afdeling’ (de Duitse kanselarij, binnenlandse afdeling). Van deze laatste 

archieven is in de vroege achttiende eeuw een groot deel gestolen en als oud papier 

doorverkocht, waardoor het archief grote hiaten kent. Van de ‘Patenten’ (registers van 

octrooibrieven) zijn, voor de periode die voor het onderzoek naar Tollius van belang zijn, 

alleen de jaren 1596-1602, 1622 en 1626-1631 bewaard gebleven; en van de ‘Inländische 

Registratur’ (registers op documenten van de monarch of regering, die iemand een recht 
verlenen, een monopolie, een titel of status) zijn uit deze periode alleen de jaren 1600-1601 

en 1608-1609 beschikbaar (van de ontbrekende jaren zijn nog wel concepten beschikbaar, 

maar ook die zijn incompleet). Aangezien de kans dat Tollius in deze archieven voorkomt 

uiterst gering is, terwijl het onderzoek in deze archieven een overstelpende hoeveelheid werk 

met zich mee zou brengen, zijn ook deze archieven door mij buiten beschouwing gelaten. 

Christiaan IV bemoeide zich intensief met vrijwel alles aan zijn hof (en zeker met zaken die 
zijn musici aangingen) en daarom zijn ook de brieven in zijn handschrift over de periode dat 

Tollius aan het hof werkzaam was onderzocht, echter zonder resultaat (‘Bricka 1887’ geeft 

een editie van deze brieven). 
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Inleiding 
 
Tot nu toe was de kennis over het leven van Joannes Tollius beperkt. De lemma’s in 

muziekencyclopedieën1 vermeldden dat hij vermoedelijk rond 1550 in Amersfoort 

was geboren en dat hij er, volgens zijn eigen zeggen, op jeugdige leeftijd was 

benoemd tot muziekleider in de Onze-Lieve-Vrouwekapel. Voorts dat hij in 1583 

werd benoemd tot kapelmeester van de dom van Rieti en dat hij een jaar later in 

dezelfde functie werd benoemd in Assisi. Weer een jaar later zou hij in de problemen 

zijn geraakt, maar het was onbekend welk karakter deze problemen hadden. 

Vervolgens verdween hij enige tijd van het toneel. In 1587 legde Tollius een 

getuigenis af in Rome met betrekking tot een Franse koetsier. In 1588 werd hij door 

de bisschop van Padua gerehabiliteerd (onduidelijk was waarvan, maar kennelijk 

vanwege de onbekende problemen in Assisi) en trad hij als zanger toe tot de 

bisschoppelijke kapel van Padua. Hij moest daar gebleven zijn tot circa 1600. Van 

eind 1601 tot januari 1603 was hij als uitzonderlijk goed betaald zanger aangesteld 

aan het hof van Christiaan IV in Kopenhagen. Hij zou in of kort na 1603 zijn 

overleden. 

 De muziek die van Joannes Tollius bewaard is gebleven, werd gedrukt in het 

laatste decennium van de zestiende eeuw.2 Toen in de loop van de zeventiende eeuw 

de belangstelling voor de muziek van de renaissance verdween, raakte ook de 

muziek van Tollius in de vergetelheid. Rudolf Tollius, een broer van de componist en 

medicus van beroep, werd in 1693 nog wel opgenomen in het boek Rerum 

Amorfortiarum scriptores duo inediti, de componist bleef echter onvermeld.3 

 

Rond het midden van de negentiende eeuw ontstond in Nederland opnieuw 

belangstelling voor het eigen verleden. Nadat de Belgen zich in 1830 hadden 

losgemaakt uit het Koninkrijk der Nederlanden ontstond behoefte aan nationale 

helden die de saamhorigheid binnen de nieuwe natiestaat konden versterken.4 De 

zoektocht ging vooral uit naar mensen uit de begintijd van de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden, de Gouden Eeuw.5 Naast zeehelden als Piet Hein, Maarten 

                                           
1 Aan Tollius is o.a. een lemma gewijd in Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexicon der Musiker 

und Musikgelehrten der Christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts von Rob. 
Eitner vanaf 1903; in Hugo Riemanns Musik-Lexikon vanaf 1905, in Grove’s Dictionary of Music and 
Musicians vanaf 1928; in Enciclopedia della musica (Milaan 1963-1964), deel 4, p. 395-396; in Padova 
e la sua provincia (Padova 1965); in Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Allgemeine Enzyklopädie 
der Musik sinds 1966 en in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti (Turijn 

1989), Le Biografie, deel 8, p. 57. 
2 Zie bijlage VII voor een beknopt overzicht van deze bronnen en bijlage VIII voor een uitgebreide 
bibliografische beschrijving. 
3 Theodorus Verhoeven en Antonius Matthaeus, Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti. alter 

auctor incertus. alter, cui nomen, Theodorus Verhoeven. utrumque primus edidit, observationes, & quæ 
hactenus nondum visa, vetera aliquot monumenta, diplomata, & instrumenta, & ex ineditis duobus 
chronicis Amorfortii olim scriptis adjunxit supplementa Antonius Matthæus (Leiden 1693), p. 59. Dit 
boek gaat over de geschiedenis van Amersfoort en noemt een groot aantal belangwekkende inwoners 
die de stad had voortgebracht. 
4 Zie o.a. Peter Rietbergen/Tom Verschaffel (eds.), De erfenis van 1830 (Leuven/Voorburg 2006), p. 8-9 
en F. Judo/S. van de Perre (eds.), De prijs van de scheiding: het uiteenvallen van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden (1830-1839) (Kapellen 2006), passim. 
5 Rietbergen/Verschaffel, p. 194: ‘Dat gaat hand in hand met een neiging, in de Zuid-Nederlandse 
herinneringscultuur, om middeleeuwse thema’s en figuren te herdenken, terwijl het zwaartepunt in 
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Tromp en Michiel de Ruyter, schrijvers als Vondel, Hooft en Bredero en schilders als 

Rembrandt, was er ook aandacht voor musici. De muziek van Jan Pieterszoon 

Sweelinck (1562-1621), ook toen al gezien als de grootste musicus die Nederland 

ooit had voortgebracht, stond van meet af aan in het centrum van de 

belangstelling.6 Men ging op zoek naar de bewaard gebleven bronnen van die 

muziek en speurde naar informatie over de levensomstandigheden van de 

componisten. In deze periode kwam ook de muziek van Tollius, net als Sweelinck 

actief in de periode direct na de Opstand, weer in beeld. Jan Pieter Heije – secretaris 

van het hoofdbestuur van de ‘Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst’ (MBT) 

en voorzitter, tevens oprichter, van de (thans Koninklijke) ‘Vereeniging voor 

Nederlandsche Muziekgeschiedenis’ (KVNM) – opende in 1869 de rij.7 Het enige 

houvast van Heije was op dat moment een stemboek van de Madrigali a sei voci van 

Tollius, dat zich in de bibliotheek van de MBT bevond.8 In het tijdsbestek van 

enkele decennia kwamen de werken van Tollius die wij nu ook nog kennen weer aan 

het licht. Een belangrijke rol daarbij speelde de Duitse musicoloog Robert Eitner, 

die in nauw contact stond met Heije. Eitner zorgde in opdracht van de Vereeniging 

voor Noord Nederlands Muziekgeschiedenis (de naam waaronder de KVNM eind 

negentiende eeuw opereerde) onder andere voor transcripties van een deel van de 

vijfstemmige motetten van Tollius.9 In zijn voorwoord bij deze transcripties 

(gedateerd in Berlijn, april 1874) is Eitner zeer lovend over de motetten van Tollius, 

die hij als een vernieuwer typeerde. Zijn waardering gold vooral de harmonische 

vaardigheden van Tollius en op dat vlak ook zijn ‘bekwame stoutmoedigheden’.10 

                                                                                                                                    
het Noorden sterk naar de periode 1560-1660 verschuift. (...) Vlaamse/Belgische standbeelden zijn er 
voor middeleeuwers als Maerlant, Jan van Eijck en Godfried van Bouillon, Nederlandse voor Vondel, 
Rembrandt, Michiel de Ruyter en Willem de Zwijger. Straatnamen in laat-negentiende-eeuwse 
Nederlandse nieuwbouwwijken herdenken vooral de zeehelden, dichters en schilders van de Gouden 

Eeuw’. 
6 J.J. Dodt van Flensburg, ‘Jan Pietersz. Zwelinck’, in: Algemeene Konst en Letterbode voor het jaar 
1840, dl. I, nr. 25 (1840), p. 396-398; [F.C.] Kist, ‘J.P. Swelinck’, in: Nederlandsch Muzikaal Tijdschrift 
4 (1842), p. 181-183, 191-193 (zie over de negentiende-eeuwse herontdekking van Sweelinck: Simon 
Groot, ‘De negentiende-eeuwse wedergeboorte van J.P. Sweelinck (1562-1621)’, in: Amstelodamum 
2012, 104de Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, p. 142-172). 
7 J.P. Heije, ‘Tollius Amorfortius’, in: Berigten (15 April 1869) [van de] Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst [en de] Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis ([Amsterdam] 1869), p. 14-15 en 
J.P. Heije, ‘Tollius Amorfortius’, in: De Navorscher 19 (1869), p. 195-196 (voortaan: Heije 1869b). 
8 De aankoop van dit stemboek wordt door J.P. Heije gemeld in Geschiedenis en Handelingen van de 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst No. 8, XXXVIde Algemeen Verslag, 24 October, 1865 (zie 

verder hoofdstuk 5, p. 134-135). Het stemboek is nog altijd in de Toonkunstcollectie aanwezig (sinds 
2008 ondergebracht bij de afdeling Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam) en heeft momenteel 
het signatuur TK: 206-F-10. 
9 Deze transcripties zijn te vinden in de Toonkunstcollectie (UB Amsterdam) onder de signaturen TK: 
Ms-Tol-1 (transcriptie van de stemboeken van de cantus van de twee bundels met vijfstemmige 
motetten uit 1591) en TK: Ms-Tol-2 (transcriptie in partituur met klavieruittreksel van de eerste tien 
motetten uit beide bundels met vijfstemmige motetten uit 1591. Eitner licht in zijn voorwoord toe: ‘Auf 

Wunsch des Vereins für Nordniederländische Musikgeschichte in Amsterdam habe ich nur aus jedem 
der 2 Bücher Motetten von Tollius die zehn ersten Gesänge hier mitgetheilt und geben dieselben ein so 
vollständiges Bild der Leistungen Tollius, dass sie zur Kenntnissnahme des Komponisten vorläufig 
genügen’). 
10 Rob. Eitner, ‘Vorwort’ (Berlin in April 1874), in: [zonder titel] handschriftelijke transcripties in 
partituur met klavieruittreksel van Liber primus motectorum quinque vocum en Motectorum quinque 
vocum liber secundus (1591): ‘Tollius gehört unter die Neuerer, er lässt es sich nicht genügen, mit den 
alten Mitteln auszukommen und Haus zu halten, sondern sucht nach harmonischen Neuerungen (...). 
Wer vermuthet wohl im 16. Jahrhundert solche harmonische Kühnheiten mit so viel Geschick 
verwendet’. Uit beide bundels zijn alleen de eerste tien motetten getranscribeerd. UB Amsterdam, 
Toonkunstcollectie, signatuur TK: Ms-Tol-2. 
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 Na de dood van Heije in 1876 pakte J.C. Boers, muziekhistoricus, 

bestuurslid van de VNM, violist en componist en bovendien verzamelaar van 

muziekinstrumenten, de draad op. In een artikel in het eerste nummer van het 

Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (TVNM) van 1885 

vulde hij de kennis over Tollius’ verblijf in Padua aan met de vermelding van diens 

kapelmeesterschap in Assisi en de getuigenis die hij in Rome afgelegd heeft in 

1587.11 Ook openbaarde hij een fragment uit een brief van Puteanus waarin deze 

Tollius laat groeten.12 

 In 1892 verscheen in Kopenhagen een boek met de titel Musiken ved 

Christian den Fjerdes Hof van Angul Hammerich.13 Een jaar later verscheen een 

Duitstalige bewerking van deze tekst door Catharinus Elling.14 Nog weer een jaar 

later verscheen een artikel van Julius Röntgen (op basis van dezelfde publicatie en 

met medewerking van de oorspronkelijke auteur) onder de titel ‘De muziek aan het 

hof van Christiaan IV van Denemarken’ in TVNM.15 Deze teksten zijn voor het 

onderzoek naar Tollius van belang geweest omdat hierin voor het eerst werd 

vastgesteld dat hij van 10 november 1601 tot 18 januari 1603 als zanger aan dit 

Deense hof verbonden was.16 

 In 1901 verzorgde Max Seiffert een uitgave van de zesstemmige madrigalen 

van Tollius, verschenen als uitgave XXIV van de ‘Vereeniging voor Noord-

Nederlandsch Muziekgeschiedenis’.17 Het beknopte voorwoord bij deze editie geeft 

een duidelijk overzicht van Tollius’ biografie, zoals die rond de toenmalige 

eeuwwisseling bekend was. Kort daarna verscheen een artikel van Seifferts hand in 

TVNM, met veel meer details en een interpretatie van de feiten.18 Seiffert was de 

eerste die de voornaam Jan koppelde aan de achternaam Tollius, maar zo komt de 

naam in geen enkele bron voor. Daar waar de achternaam in het Latijn geschreven 

is, komt die altijd in combinatie met Joannes; de voornaam Jan komt op zijn beurt 

in de bronnen exclusief voor bij de Nederlandse achternaam Tol (met alle mogelijke 

spellingsvarianten). Ik heb ervoor gekozen de naamsvermelding in de vorm ‘Jan 

                                           
11 J.C. Boers, ‘Johannes Tollius’, in: TVNM I (1885), p. 44-45. Hij baseerde zich op Cav. A. Bertolotti, 
Artisti Belgi ed Oladesi a Roma nei secoli XVI e XVII – Notizie e documenti raccolti negli archivi Romani 
(Firenze 1880). Boers spelt de naam van de auteur overigens als ‘Bertelotis’ en geeft ten onrechte 1860 
als verschijningsjaar van diens publicatie. 
12 Boers 1885, p. 45. Erycius Puteanus (1574-1646) was een Nederlandse geleerde die o.a. in Padua 
werkzaam was in de tijd dat ook Tollius daar verbleef (zie ook p. 89, 97 en 105-108; voor de brief van 
Puteanus, zie bijlage I, document 85). 
13 Angul Hammerich, Musiken ved Christian den Fjerdes Hof – Et Bidrag til Dansk Musikhistorie 
(Kopenhagen 1892), (voortaan: Hammerich 1892), Tollius komt aan bod op p. 26. 
14 Catharinus Elling (nach Angul Hammerich), ‘Die Musik am Hofe Christian’s IV. von Dänemark, in: 
Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 9 (1893), p. 62-98 (voortaan: Elling 1893). 
15 Jul. Röntgen, ‘De muziek aan het hof van Christian IV van Denemarken’, in: TVNM IV (1894), p. 

204-218 (voortaan: Röntgen 1894). 
16 Hammerich 1892, p. 220, nr. 53. In het artikel in TVNM (Röntgen 1894) werd ten onrechte de datum 
van Tollius’ indiensttreding als 10 oktober 1611 gegeven. Het jaartal werd door niemand overgenomen, 
maar de onjuiste maand is veelvuldig gebruikt in latere artikelen. Uit het archiefonderzoek ter plaatse 
is gebleken dat 10 november 1601 correct is (RAK, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, 
Udgiftsbilag til rentemesterregnskabet, Nr. 259: D.c. Hoffet m.m. 1601, f. 133r, zie bijlage I, document 
87). 
17 Max Seiffert, Zesstemmige Madrigalen van Jan Tollius, naar de uitgave van 1597 in partituur gebracht 
en op nieuw uitgegeven (Leipzig 1901). Zie Bijlage VII voor een overzicht van edities van de werken van 
Tollius. 
18 Max Seiffert, ‘Jan Tollius’, in: TVNM VII (1904), p. 4-19 (voortaan: Seiffert 1904). 
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Tollius’ niet over te nemen en steeds over Joannes Tollius (als het over de 

componist gaat) of over Jan Tol (als het over zijn jeugd gaat) te spreken. 

 De heruitgave van de madrigalen van Tollius in 1901 heeft in de daarop 

volgende decennia geleid tot een regelmatige presentatie van zijn muziek op de 

Nederlandse en ook enkele buitenlandse concertpodia. Professionele ensembles als 

het Klein Koor a Cappella van Anton Averkamp, de Madrigaal-Vereeniging van Sem 

Dresden en de Schola Cantorum van Hubert Cuypers voerden met enige regelmaat 

werken van Tollius uit, getuige de concertaankondigingen en recensies in de 

Nederlandse dagbladen.19 Dat de heruitgave hiermee in direct verband stond, blijkt 

uit het feit dat de uitvoeringen zich tot de madrigalen beperkten. De 

concertprogramma’s van de genoemde ensembles voorzagen vrijwel altijd in een 

combinatie van oude Nederlandse meesters uit de zestiende en zeventiende eeuw en 

eigentijdse componisten. Onder deze laatste groep bevinden zich ook veel 

Nederlanders, maar minder exclusief dan bij de oude muziek. In de recensies werd 

de muziek van de oude Nederlandse meesters steeds zeer positief besproken, 

waarbij in de beoordeling geen onderscheid gemaakt werd tussen de muziek van 

Tollius en die van de andere renaissancecomponisten.20 

 De muziek van Tollius werd ook in zijn geboortestad uitgevoerd. Bij het 

‘Muziekfeest en Kunstenaars-Concert’ op zaterdag 13 en zondag 14 juni 1903, in de 

concertzaal van de sociëteit Amicitia, door de ‘afdeeling Amersfoort’ van de 

Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, werd het optreden van zondagmiddag 

geopend met twee madrigalen van Tollius.21 

 Dat niet iedereen Tollius’ muziek waardevol achtte bleek toen Dr. J.C. Hol in 

1929 in de NRC een artikel wijdde aan Cypriaan de Rore. Na een uitgebreid betoog 

over de oorzaken van Rore’s onbekendheid, valt te lezen: ‘Helaas, wij geven er de 

voorkeur aan de volkomen irrelevante, want geheel onzelfstandig Italianiseerende 

madrigalen van Tollius (’n muzikale Bernard van Orley) opnieuw te drukken en die 

                                           
19 Op 3 mei 1902 trad Klein Koor a Cappella o.l.v. Ant. Averkamp op met werken van Tollius in de 
kleine zaal van het Concertgebouw te Amsterdam. De meeste uitvoeringen van werken van Tollius 
werden gedaan door Sem Dresden met zijn Madrigaal Vereeniging (later de Haarlemsche Motet- en 

Madrigaalvereeniging). Concerten met werken van Tollius die in de kranten zijn aangekondigd en/of 
gerecenseerd vonden plaats op 23-11-1917, 19-11-1919 (in Parijs), 19-01-1920 (in het 
Concertgebouw, Amsterdam), 26-01-1920 (in Musis Sacrum, Arnhem), 10-05-1920, 25-11-1931 
(radio-uitzending), 16-12-1931, 01-07-1932 (Stedelijk Museum Amsterdam, ter gelegenheid van het 
Feest der Amsterdamsche Universiteit), 11-06-1933 (Bachzaal van het Amsterdams Conservatorium, 
ter gelegenheid van de ‘International Society for Contemporary Music’ [sic]) en 05-06-1937 
(Concertgebouw, Amsterdam in het kader van de ‘Manifestatie Nederlandsche Toonkunst’). Ook de 
Schola Cantorum, o.l.v. Hubert Cuypers voerde werken van Tollius uit. Er is een vermelding van een 
concert op 11-02-1923 en 28-05-1923 (beide in het Concertgebouw, Amsterdam) en op 12-01-1925 (in 

Genève). 
20 Bijvoorbeeld: ‘En welk een kleurweelde en expressie in het madrigaal van Orl. di Lasso, welk een 
fijne bekoring in Tollius’ pastoraal werkje!’ (27-11-1917, Algemeen Handelsblad); ‘ik noem daarvan in 
het bizonder de onvergankelijk-schoone motetten van de Près (Ave Maria) en het reeds genoemde van 
Verdi, de koortjes van Tollius, Lemlin, Costeley en le Jeune’ (20-01-1920, Algemeen Handelsblad); ‘De 
gouden tijd der Noord-Nederlandsche scholen werd vertegenwoordigd door Obrecht, Sweelinck en 
Tollius’ (12-06-1937 in De Waag); ‘Begonnen werd met enkele specimina van de oud-Nederlandsche 
koor muziek - prachtige motetten, psalmen en geestige chansons van Obrecht, Tollius en Sweelinck - 
een rijke en aristocratische kunst uit den bloeitijd der Nederlandsche toonkunst’ (10-07-1937 in de 
Sumatra Post). 
21 Het nieuws van den dag: kleine courant van 16-06-1903. 
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zeer te onpas zelfs in den vreemde te komen zingen’.22 Deze Dr. J.C. Hol, zoon van 

de componist en dirigent Richard Hol, was musicoloog en klaarblijkelijk voorvechter 

van het oeuvre van De Rore. Zijn negatieve visie op het oeuvre van Tollius werd 

echter niet door anderen gedeeld; er zijn althans geen soortgelijke reacties boven 

water gekomen. Over het geheel genomen werd Tollius gelijkgesteld met Sweelinck, 

Schuyt en Waelrant, componisten waarmee hij veelvuldig het concertprogramma 

deelde. Er is in de recensies wel een duidelijke tendens waarneembaar waarin de 

werken van de oude meesters boven die van de eigentijdse generatie worden gesteld. 

Van de moderne componisten is alleen Diepenbrock steeds verzekerd van een 

positief oordeel. De periode tussen Sweelinck en Diepenbrock wordt daarbij soms 

openlijk verketterd of, vaker nog, volledig genegeerd.23 

 

Op wetenschappelijk gebied zwijgen de Nederlandse bronnen van de eerste decennia 

van de twintigste eeuw over Tollius. In Italië verschenen in de jaren ’40, ’41 en ’42 

enkele artikelen over de kathedralen van Rieti en Padua in het tijdschrift Note 

d’Archivio per la Storia Musicale, waarmee de kennis over het leven van Tollius met 

nieuwe feiten werd uitgebreid. Met een reeks artikelen over de muziekkapel in de 

dom van Rieti legt Angelo Sacchetti-Sassetti, zelf uit Rieti afkomstig en indertijd 

bekend als historiograaf en filoloog, als eerste de aanstelling van Tollius in Rieti 

bloot.24 Hij schrijft dat Tollius op 2 juli 1583 werd aangesteld als kapelmeester van 

de dom met de gebruikelijke aktes en voor de duur van één jaar en dat Rinaldo del 

Mel zijn opvolger was.25 Een andere reeks artikelen van hetzelfde tijdschrift gaat 

over de kathedraal van Padua. Raffaele Casimiri, tevens hoofdredacteur van het 

tijdschrift, leverde zijn bijdrage met het artikel ‘Musica e Musicisti nella Cattedrale 

di Padova nei sec. XIV, XV, XVI’.26 In hoofdstuk 7, ‘Avvenimenti e notizie’ worden 

enkele nieuwe feiten over Tollius’ verblijf in Padua aan het licht gebracht.27 

                                           
22 J.C. Hol, ‘Stipriaan [sic] de Rore’, in: Nieuw Rotterdamsche Courant, 12-06-1929. Bernard van Orley 
(ca. 1490-1541) was een Vlaamse schilder. Tegenwoordig wordt hij als belangrijk beschouwd, maar hij 
is wat onderbelicht gebleven door het ontbreken van recente monografieën over zijn leven en werk. 
23 In NRC van 10-05-1920 spreekt men over ‘de bloei van Nederlandse muziek in de 15e en 16e eeuw 
en het onverklaarbare verval in de eeuwen erna’; ‘in heel Nederland heeft de muziek een paar honderd 
vernederende jaren gekend’; ‘in circa twee honderd en vijftig jaar is er in ons land dus niets geschreven 
dat de moeite van het aanhooren nog waard zou zijn’. De Waag: algemeen cultureel, politiek en 
economisch weekblad voor Nederland (een blad dat overigens zijn nazisympathieën niet verhulde) van 
12-06-1937 benoemt het aldus: ‘er schuilt natuurlijk een element van onbillijkheid in, hedendaagsche 
componisten na zoovele traditielooze eeuwen te vergelijken met de meesters uit den bloeitijd’. 
24 Angelo Sacchetti-Sassetti, ‘La Cappella Musicale del Duomo di Rieti’, in: Note d’Archivio per la Storia 

Musicale, Anno XVII. (Maggio-Giugno 1940), p. 89-104; Anno XVII. (Luglio-Dicembre 1940), p. 121-170 
(voortaan: Sacchetti-Sassetti 1940) en Angelo Sacchetti-Sassetti, ‘La Cappella Musicale del Duomo di 
Rieti’, in: Note d’Archivio per la Storia Musicale, Anno XVIII. (Marzo-Aprille 1941), p. 49-88 (voortaan: 

Sacchetti-Sassetti 1941). 
25 Sacchetti-Sassetti 1940, p. 141; de datum is in feite 2 september 1583, zoals ook blijkt uit de 
verwijzing die Sacchetti-Sassetti zelf geeft naar Doc. XXXI, Sacchetti-Sassetti 1941, p. 70. 
26 Raffaele Casimiri, ‘Musica e Musicisti nella Cattedrale di Padova nei sec. XIV, XV, XVI. Contributo 
per una storia’, in: Note d’Archivio per la Storia Musicale, Anno XVIII (Gennaio-Febbraio 1941), p. 1-31; 
Anno XVIII (Maggio-Ottobre 1941), p. 101-180; Anno XVIII (nov.-dic. 1941), p. 181-214 (voortaan: 
Casimiri 1941) en Raffaele Casimiri, ‘Musica e Musicisti nella Cattedrale di Padova nei sec. XIV, XV, 
XVI. Contributo per una storia’, in: Note d’Archivio per la Storia Musicale, Anno XIX (Maggio-Giugno 
1942), p. 49-92 (voortaan: Casimiri 1942). 
27 Casimiri 1941, p. 139-140. Uit de verwijzingen die Casimiri in zijn voetnoten heeft opgenomen blijkt 
overigens dat hij niet op de hoogte was van de Nederlandstalige teksten over Tollius, hij verwijst alleen 
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 Charles van den Borren, een Belgisch musicoloog en pionier van de 

historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk van oude muziek, publiceerde in 1949 

een boek over de Nederlandse muziekgeschiedenis waarin hij uitgebreid aandacht 

schonk aan Tollius.28 Hij vergeleek het madrigaal ‘Zefiro torna’ van Tollius met het 

gelijknamige madrigaal van Claudio Monteverdi en stelde vast dat Monteverdi zich 

door Tollius heeft laten inspireren.29 

 In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft vooral Frits Noske, hoogleraar 

muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en bibliothecaris van de 

Toonkunst-Bibliotheek, een bijdrage geleverd aan de kennis over het leven en de 

werken van Tollius. Al in zijn proefschrift La mélodie française de Berlioz à Duparc, 

verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam op 19 oktober 1954, is de volgende 

stelling opgenomen: ‘De chromatiek in de vijfstemmige motetten van Joannes 

Tollius (1591) onderscheidt zich door haar harmonisch-functionele betekenis 

wezenlijk van die van Cypriaan de Rore, Orlandus Lassus, Luca Marenzio en 

Gesualdo de Venosa’.30 In 1958 hield Noske tijdens een bijeenkomst van de 

‘International Musicological Society’ een lezing over Tollius, waarvan de tekst een 

jaar later werd opgenomen in het verslag van de conferentie onder de titel ‘Joannes 

Tollius, ein niederländischer Meister des Frühbarock’.31  

 Noske was ook de eerste die de aandacht vestigde op het Nederlandstalige 

lied in de bundel Moduli trium vocum.32 Van den Borren besprak het niet in zijn 

passage over ‘Het Nederlands polyphoon lied’33 en ook in Het Nederlands Polifonies 

Lied in de Zestiende Eeuw van René Lenaerts (1933) kwam dit werk van Tollius niet 

voor.34 In 1983 wijdde Noske, onder de titel ‘Een driestemmig Nederlands kerstlied 

van Joannes Tollius (1597) ’, een tekst geheel aan dit Nederlandstalige motet.35 Ook 

Jan Willem Bonda besprak dit motet in zijn dissertatie De meerstemmige 

Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw.36 

 In 1967 verscheen in Assisi een boek van de lokale onderzoeker Albino 

Varotti, met de titel La Cappella Musicale di San Rufino in Assisi.37 Er worden enkele 

                                                                                                                                    
naar Eitners Quellen-Lexikon. Sacchetti-Sassetti geeft in het geheel geen verwijzingen naar literatuur 
over Tollius. 
28 Ch. van den Borren, Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden, Deel I (Amsterdam/Antwerpen 
1949), (voortaan: Van den Borren 1949). 
29 Van den Borren 1949, p. 371-373. Deze constatering komt nader aan de orde bij de bespreking van 
het nagelaten oeuvre van Tollius in deel II, hoofdstuk 7 (p. 180-181). 
30 Frits Rudolf Noske, La mélodie française de Berlioz à Duparc – Essai de critique historique, (Ph.D. 
diss. Amsterdam 1954). 
31 Frits Noske, ‘Joannes Tollius, ein niederländischer Meister des Frühbarock’, in: Bericht über den 
siebenten Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Köln 1958 (Kassel/Basel/London/New 

York 1959), p. 203-207 (voortaan: Noske 1959a). 
32 Noske 1959a. 
33 Van den Borren 1949, p. 376-392. 
34 R. Lenaerts, Het Nederlands polifonies lied in de zestiende eeuw (Mechelen/Amsterdam 1933). 
35 Frits Noske, ‘Een driestemmig Nederlands kerstlied van Joannes Tollius (1597)’, in: TVNM 33 (1983), 
p. 101-107 (voortaan: Noske 1983). 
36 Jan Willem Bonda, De meerstemmige Nederlandse liederen van de vijftiende en de zestiende eeuw 
(Hilversum 1996, tevens verschenen als Ph.D. diss., Utrecht 1997), (voortaan: Bonda 1996), p. 61 en 
214. 
37 Albino Varotti, La Cappella Musicale di San Rufino in Assisi – Contributo per una storia – Estratto dal 
“Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria” Volume LXVI – Fascicolo primo (Assisi 1967), 
(voortaan: Varotti 1967), de passage over Tollius is te vinden op p. 27-30. 
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markante zaken over Tollius in dit boek gemeld, vooral met betrekking tot zijn 

vertrek als kapelmeester van de dom in Assisi. Uit deze tekst blijkt dat Tollius een 

jaar langer in Assisi heeft gewerkt dan tot dan toe algemeen werd aangenomen. Het 

boek heeft echter slechts lokale bekendheid gehad en is voor de Nederlandse 

onderzoekers onbekend gebleven. De nieuwe feiten werden daarom tot op heden 

nog niet opgenomen in de diverse biografische schetsen. 

 Onverwacht nieuwe informatie over Tollius kwam in 1979 aan het licht in 

een artikel van J.W.C. van Campen, indertijd gemeentearchivaris van de stad 

Utrecht. In het Jaarboek Oud-Utrecht publiceerde hij over het huis ‘D’Coninck van 

Poortugael’, gelegen aan de Voorstraat ter hoogte van de Neude.38 Uit ‘Bijlage I’ 

blijkt dat chirurgijn Mr. Dirck van Toll bewoner van dit pand is geweest.39 Van 

Campen verwijst naar een passage in Buchelius’ Diarium, waarin deze ‘dokter 

Tollius’ genoemd zou zijn.40 Er ontspon zich in de jaren die volgden een discussie 

tussen deze auteur en de classicus Alfred A.M. Dekker over de identiteit van de door 

Buchelius genoemde ‘dokter Tollius’. Van Campen dacht dat het om de Utrechtse 

Dirck van Toll zou gaan, maar Dekker hield het op Rudolf, een broer van onze 

componist.41 In zijn reactie bracht Dekker een aantal citaten van Buchelius naar 

voren, waaronder de eerste regels van een passage over de componist: ‘Jo: Tollius 

Amersfortius Musicus excellens, sed homo famae sinisterioris, Rudolphi medici 

frater’ (Johannes Tollius uit Amersfoort, een uitstekend musicus, maar een man 

van tamelijk bedenkelijke faam, broer van de arts Rudolf).42 Daarmee was deze 

contemporaine tekst over Tollius voor het eerst weer aan het licht gekomen. Toen 

Van Campen daar weer op reageerde, bracht deze discussie nog meer feiten over het 

leven van de componist aan het licht.43 Na een ‘non liquet’ ten aanzien van de 

identiteit van de door Buchelius bedoelde medicus, gaat Van Campen in op de 

familie van Tol.44 De nieuwe informatie die deze discussie opleverde is verwerkt in 

de onderhavige biografie. In het Maandblad Oud-Utrecht van 1981 komt Dekker nog 

een keer op de zaak terug.45 Hij voegt nog informatie toe over Rudolf, zoals die 

beschreven is door Buchelius in zijn Vitae eruditorum Belgicorum.46 

                                           
38 J.W.C. van Campen, ‘Het huis “D’Coninck van Poortugael”’, in: Jaarboek Oud-Utrecht 1979, p. 87-
112 (voortaan: Van Campen 1979). 
39 Van Campen 1979, p. 105-109. 
40 Arnoldus Buchelius, Commentarium rerum quotidianarum (ook bekend als Diarium), ca. 1588-1599 
(Utrecht, Universiteits-bibliotheek, Hs 798 tweede deel), (voortaan: Buchelius Diarium), f. 224v (zie 
bijlage I, document 78); Pollmann dateert het ontstaan van dit handschrift tussen 1588 en 1599, zie 
Judith Pollmann, Een andere weg naar God: De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641), 
(Amsterdam 2000), (voortaan: Pollmann 2000), p. 23-24. 
41 Alfred M.M. Dekker, ‘Dirck van Toll-Rodulphus Tollius’, in: Maandblad Oud-Utrecht 1980-7/8, p. 

103 (voortaan: Dekker 1980). 
42 Arnoldus Buchelius, Vitae Eruditorum Belgicorum (Utrecht, Universiteits-bibliotheek, Hs 838), 
(voortaan: Buchelius Vitae), f. 271v (zie bijlage I, document 112; de aantekening over Tollius dateert 
van na 1620). 
43 J.W.C. van Campen, ‘Dirck of Rudolf van Toll? – Wil de echte medicus nu opstaan?’, in: Maandblad 
Oud-Utrecht 1980-11, p. 131-132 (voortaan: Van Campen 1980). 
44 Van Campen 1980, p. 132. 
45 Alfred M.M. Dekker, ‘Nogmaals Rudolphus Tollius’, in: Maandblad Oud-Utrecht 1981-2, p. 23-24 
(voortaan: Dekker 1981). 
46 Buchelius Vitae, f. 240r. (zie bijlage I, document 111). 
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 Nadat in 1901 de madrigalen van Tollius in moderne druk verschenen waren, 

bleef een nieuwe editie van het overige werk van Tollius achterwege.47 Noske 

bepleitte de heruitgave van de religieuze werken van Tollius,48 maar stelde tevens 

dat zijn muziek eerder tot de Italiaanse dan tot de Nederlandse muziekgeschiedenis 

scheen te behoren, omdat al zijn gepubliceerde werken uit de tijd stammen dat hij 

in Italië werkzaam was.49 Het was echter een Deense musicoloog die de draad 

oppakte met de uitgave van de werken van Tollius. In 1988 verschenen drie 

motetten van Tollius in de bundel Motets by G. Trehou, J. Tollius and V. Bertholusius 

uitgegeven te Kopenhagen door Ole Kongsted.50 

 In zijn bijdrage over Tollius aan de reeks Utrechtse biografieën, Het Eemland 

2, legde Rudolf Rasch, oud-hoofddocent muziekwetenschap aan de Universiteit 

Utrecht, een verband tussen de twee Heidelbergse drukken met werken van Tollius 

uit 1597 en een andere muziekbundel die daar tegelijkertijd is verschenen.51 Rasch 

spreekt van een drieluik en het is op basis daarvan dat ik in het tweede deel, bij de 

bespreking van de muziek van Tollius, ook deze derde Heidelbergse bundel in de 

bespreking betrokken heb. 

 In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw schreef Maddalena 

d’Amico een artikel met de titel ‘Il Musicista fiammingo Jan Tollius, maestro di 

cappella ad Assisi’.52 Net als het hierboven genoemde boek van haar landgenoot 

Varotti, heeft dit artikel slechts lokale bekendheid gehad.53 Het artikel van D’Amico 

leverde mij tal van aanknopingspunten voor verder onderzoek, waarbij het 

bronnenmateriaal – dat zij zowel in transcriptie als deels ook in fotografische 

reproductie aan het eind van haar artikel toevoegde – zeer waardevol was.  

 In dezelfde periode liet ook de Deen Ole Kongsted opnieuw van zich horen in 

het onderzoek rond Tollius. In 2005 publiceerde hij edities van al Tollius’ 

motetten.54 In 2008 werd dit gevolgd door een artikel met biografisch materiaal.55 

De nieuwe feiten die hierin aan licht komen, zijn onder andere gebaseerd op het 

                                           
47 Het kerstlied werd overigens nog wel in transcriptie afgedrukt bij het artikel van Noske (Noske 1983, 
p. 106-107). 
48 Noske 1959a, p. 207. 
49 Noske 1983, p. 101. 
50 Ole Kongsted (ed.), Motets by G. Trehou, J. Tollius and V. Bertholusius, serie: Music in Denmark at 
the Time of Christian IV, vol. V (Copenhagen 1988), (voortaan: Kongsted 1988). 
51 Rudolf Rasch, ‘Joannes Tollius (±1550-na 1603) – componist en musicus’, in: Utrechtse biografieën, 
Het Eemland 2 (Utrecht 1999), p. 199-203 (voortaan: Rasch 1999), p. 202. Zie bijlage VII voor een 

overzicht van edities van de werken van Tollius. 
52 Maddalena d’Amico, ‘Il musicista Fiammingo Jan Tollius – maestro di cappella ad Assisi’, in: Atti 
Accademia Properziana del Subasio, Serie VII, nn. 11-12 Assisi 2006-2007 (Assisi 2008), p. 165-201 
(voortaan d’Amico 2008). 
53 Ik kreeg beide publicaties aangereikt door Don Giuseppe Biselli, de huidige kapelmeester van het 
domkoor, met wie ik tijdens mijn bezoek aan Assisi in 2009 in contact was gekomen. 
54 Ole Kongsted (ed.), Jan Tollius, Opera omnia I, II en III (Capella Hafniensis Editions, series A: 
Monumenta Musica Regionis Balticae, Voc. Vol. 4, 5 en 7, Copenhagen 2005). 
55 Ole Kongsted, ‘Jan Tollius: Musicus excellens, sed homo famae sinisterioris: Biographica 
verdrørende en genopdaget renaissance-mester’, in: Ole Kongsted/Niels Krabbe/Michael Kube/Morten 
Michelsen (eds.), A due, Musical Essays in Honour of John D. Bergsagel & Heinrich W. 
Schwab/Musikalische Aufsätze zu Ehren von John D. Bergsagel & Heinrich W. Schwab (Kopenhagen 
2008), p. 346-368 (voortaan: Kongsted 2008). 
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boek van Varotti. In een artikel uit 2009 bespreekt Kongsted het door hem 

teruggevonden stemboek van de uitgave van Tollius uit 1590.56 

 

Conclusie 

Van de Noord-Nederlandse musici die leefden en werkten in dezelfde tijd als Tollius 

heeft alleen Sweelinck beduidend meer aandacht gekregen. Dat over de biografie 

van Tollius meer gepubliceerd is dan over die van bijvoorbeeld Cornelis Schuyt 

(1557-1616) en Cornelis Padbrué (ca. 1592-1670) zal mede veroorzaakt zijn door 

het feit dat er in de Italiaanse archieven over hem meer biografisch materiaal 

bewaard is gebleven dan over zijn tijdgenoten in de Nederlandse archieven. Dat 

Sweelinck er met kop en schouders boven uitsteekt heeft uiteraard te maken met 

het feit dat er, vanwege zijn internationale statuur, veel grondiger is gezocht naar 

biografisch materiaal. Ook bij de buitenlandse tijdgenoten is de aandacht vooral 

uitgegaan naar de grote musici, zoals Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-

1594), Orlandus Lassus (ca. 1532-1594) en Claudio Monteverdi (1567-1643). De 

talloze musici die voor wat betreft hun belang vergelijkbaar zijn met Tollius moeten 

het eveneens doen met een kort lemma in de encyclopedieën en soms nog enkele 

artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Ongetwijfeld is er nog een grote groep 

musici van vergelijkbare statuur die zelfs deze aandacht nog moeten ontberen. 

 Het heeft overigens wel degelijk belang om de focus te richten op de kleinere 

meesters en op zoek te gaan naar zoveel mogelijk details over hun leven en werken. 

Hun levensloop vertelt vaak een heel ander verhaal dan dat van de grootmeesters: 

waar de grootmeesters vaak de wind in de zeilen hadden en de omstandigheden 

naar hun hand wisten te zetten, moesten de kleinere meesters soms tegen de 

stroom op roeien en werd hun levensloop vaker door de omstandigheden bepaald. 

De bestudering van deze minder belangrijke musici levert daardoor soms 

verrassende inzichten op met betrekking tot het effect van de omstandigheden op 

het muziekleven. Terwijl Sweelinck, bijvoorbeeld, door de Reformatie nauwelijks in 

zijn muzikale activiteiten geraakt werd (de overgang van kerkorganist tot 

stadsorganist was vermoedelijk zelfs een positieverbetering), werd Tollius erdoor van 

huis en haard verdreven. 

 In het nu volgende deel wordt het leven van Tollius gereconstrueerd aan de 

hand van de getraceerde archiefstukken, in relatie tot de kennis die er is over de 

toenmalige leefomstandigheden in het algemeen en die van musici in het bijzonder. 

Mijn zoektocht in de archieven, aan de hand van de reeds bekende gegevens, 

leverde niet alleen veel nieuwe details over bekende feiten uit Tollius’ leven, maar 

ook een aantal geheel nieuwe feiten waarmee gaten in zijn biografie konden worden 

ingevuld.  

                                           
56 Ole Kongsted, ‘Om Præsters Værdighed og Levnedsførelse et Nylig opdaget unicum af Jan Tollius i 
Nationalbiblioteket i Vilnius’, in: Særtryk af Fund og Fordkning i det Kongelige Biblioteks Samlinger 
Bind 48 (Kopenhagen 2009), p. 89-108 (voortaan: Kongsted 2009). 
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Hoofdstuk 1 
Amersfoort (ca. 1555-ca. 1580) 

 
De familie Tol 

Joannes Tollius werd rond 1555 in Amersfoort geboren. Zijn geboorteplaats blijkt 

onder andere uit de toevoeging van de plaatsnaam Amersfoort (in diverse spellingen) 

aan zijn naam op de titelpagina’s van zijn muziekdrukken. Een nadere aanwijzing 

dat hij daadwerkelijk binnen de stadsmuren van Amersfoort geboren is wordt 

verkregen uit een notariële akte van 1629, waarin een deel van zijn erfenis wordt 

geregeld. Hierin wordt hij ‘geboortich van Amersfoort’ genoemd.57 In de 

Amersfoortse archieven is dan ook het een en ander terug te vinden over de 

componist en zijn familie. 

 De familienaam komt in de Amersfoortse archieven voor als Tol, Toll, Thol en 

Tholl, vaak met verschillende spellingen binnen een en hetzelfde document. Deze 

spellingen verschijnen zowel met als zonder het voorzetsel ‘van’; in de zestiende 

eeuw meestal zonder en in de zeventiende eeuw steeds vaker met. Een enkele keer 

wordt de naam als Tollio (de Italiaanse variant) of Tollius (de Latijnse variant) 

geschreven. Eenmaal, in een document dat in het Latijn gesteld is, wordt het 

voorzetsel ‘a’ gebruikt, er is dan sprake van Joannes a Thol.58 In het onderstaande 

is steeds de spelling overgenomen zoals die in het desbetreffende archiefstuk werd 

gebruikt. De familie Tol was mogelijk al generaties lang in Amersfoort aanwezig; het 

oudste archiefstuk met de naam Tol dat ik kon vinden stamt uit 1487, hierin 

worden een ‘meyster Henric Tol ende Loureyns syn wyf’ genoemd.59 Veel leden van 

de familie werden aangeduid met ‘meester’. Deze term was van toepassing op 

juristen en artsen, maar ook op ambachtslieden die de status van meester binnen 

hun gilde hadden behaald. Er kwamen opvallend veel chirurgijns en heelmeesters 

voor in de familie Tol, een beroep dat zowel de vader van de componist als 

tenminste twee van zijn broers en enkele van hun kinderen hebben uitgeoefend. De 

familie Tol schuurde aan tegen de bestuurlijke bovenlaag van de Amersfoortse 

gemeenschap; de vader van het gezin had een aantal bestuurlijke taken binnen de 

gildes en tenminste een van de kinderen trouwde met een telg uit de bestuurlijke 

oligarchie.60 

 Het exacte geboortejaar van Tollius is niet bekend, maar omdat hij in een 

acte van augustus 1578 ‘onmondig’ wordt genoemd, is duidelijk dat hij niet vóór 

1553 geboren kan zijn.61 Mondig (meerderjarig) werden jongens in die tijd 

doorgaans met het bereiken van de vijfentwintigjarige leeftijd.62 Hij zal ook niet veel 

later geboren zijn, want toen Amersfoort zich in 1579 aansloot bij de Opstand moet 

                                           
57 HUA, Notariële akten, toegangsnr. 34-4, Inv. nr. U009a014. akte nr. 128 (zie bijlage I, document 
115). 
58 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 16, f. 167v-168r (zie bijlage I, document 52). 
59 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-1, f. 169r. 
60 Deze constateringen worden verderop nader uitgewerkt. 
61 AE, Archief Armen de Poth, Inv. nr. 590 (zie bijlage I, document 18). 
62 S.J. Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche Rechtsgeschiedenis, 1e Bundel (Haarlem 
1888), p. 13; Manon van der Heijden, Huwelijk in Holland (Amsterdam 1998), p. 48. 
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hij reeds rond de twintig jaar oud zijn geweest.63 Er is op basis van de archieven nog 

een redelijk beeld te creëren van het gezin waarin Tollius opgroeide (zie tabel 1). Zijn 

vader en moeder heetten Jan en Anna Tol.64 Over de moeder is weinig bekend, zij 

komt pas in de archieven voor als haar man al is overleden. De vader komt met 

grotere regelmaat in de archieven voor. Hij was chirurgijn van beroep en had, als 

deken van de broederschap van St. Jacobs Troggelaars65 en penningmeester van de 

broederschap van St.-Rochus,66 een aantal bestuurlijke taken. Ten aanzien van zijn 

beroepsuitoefening zijn het logischerwijs vooral zaken waarin iets niet goed was 

gegaan, die in de archieven zijn vastgelegd. Er moet daarom niet te snel een oordeel 

over de vaardigheid van de chirurgijn aan deze vermeldingen verbonden worden.

 In Johan van Ingens Geschiedenissen,67 een handschrift van een 

Amersfoortse notaris, tijdgenoot en bekende van de familie Tol die we nog zullen 

terugzien als administrateur van de goederen van de componist, lezen we dat Mr. 

Jan Toll op 4 december 1543 (St. Barbaradag) de gebroken arm van zuster 

Hillegond Hollicx heeft gezet. Van Ingen meldt dat dit gebeurde op de bleek bij 

Soest, waar de zusters van St. Agatha – waar zuster Hollicx toe behoorde – hun 

‘hoogtijd’ vierden. Veel heeft de ingreep blijkbaar niet geholpen, want in de volgende 

alinea lezen we dat zuster Hollicx het volgende jaar is overleden, omdat ze een 

gebrek aan haar arm had waar zij veel aan geleden had. 

 Op 19 december 1547 kreeg ‘Mr. Jan Thols zoon’ een boete van vijf gulden 

omdat hij met zijn degen rond het huis (op de stoepen en in de straten) van Cornelis 

Gelberssen had ‘geslagen’.68 Het is niet helemaal duidelijk of dit over de vader van 

de componist gaat, maar dat is wel het meest waarschijnlijk. De zoons van de 

chirurgijn waren, als ze al geboren waren, in 1547 nog te jong voor een dergelijke 

actie.69 Mogelijk heette de vader van de chirurgijn ook Jan en is met Mr. Jan Thols 

zoon dus de vader van de componist of een van diens broers bedoeld. Het woord 

zoon kan echter ook op de achternaam slaan: Jan, de zoon van Thol, en dan is 

inderdaad de vader van de componist bedoeld. 

 Op 24 februari 1549 vinden we Mr. Jan Thol opnieuw in de archieven in 

verband met een medische kwestie.70 De weduwe van een zekere Cornelis Claessen 

meldt dat haar man door een ongelukkig toeval (‘by quade avontuer’) gewond is 

geraakt aan zijn been. Zij meldt dat ‘nae dyen de voornoemde cornelis claessen 

                                           
63 De datering van het geboortejaar van Tollius komt verderop nog uitgebreid aan bod. 
64 Het bewijs dat dit inderdaad de vader en de moeder van de musicus Joannes Tollius zijn geweest, 
ontstaat vanuit een complex van gegevens. Deze gegevens passeren successievelijk in het verdere 
verloop van dit hoofdstuk de revue, met dan ook verwijzingen naar de desbetreffende archiefstukken. 
65 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-03, f. 281r (zie bijlage I, document 4). 
66 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-04, f. 314v-315r (zie bijlage I, document 9). 
67 Jan van Ingen, Geschiedenissen getogen uijt oude geschriften ende onder anderen vanden compsten 

vanden fraters, daer van gecommen sijn ende Reguliers van Marienhooff ende van St. Johans binnen 
Amersfoort oock vanden begin van Ste. Agneta. Barbara ende Agatha Conventen aldaer oock vanden 
kercken en andere Goodtshuijsen geoptragert ende geschreven bij Johan van Ingen Notaris binnen de 
stadt Amersfoort (z.p. [Amersfoort] z.j. [in of kort na 1657]). Leiden UB, Mij. der Ned. Lett. 614, p. 102 
(zie bijlage I, document 1) en Rob Kemperink, ‘Johan van Ingen: Geschiedenissen’, in: Archief voor de 
geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, vier en zeventigste deel (Utrecht 1956) (voortaan: Kemperink 
1956), p. 98. 
68 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 423, f. 4r (zie bijlage I, document 2). 
69 De oudste kinderen van dit gezin zullen op z’n vroegst rond 1540 geboren zijn. 
70 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 428-1, f. 86r-86v (zie bijlage I, document 3). 
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tselve been toebetrust hadde eenen meester Jan thol chirurgyn te geneesen, was 

tvoornoemde been by diversche corrisiven [aanvretende stoffen] gevexeert [gekweld], 

in sulcker voegen dat die voornoemde cornelis claessen, hem op sinte andries avont 

lestleeden (29 november),71 int coutste vanden wynter hadde doen voeren binnen 

utrecht omme van eenen anderen meester bat gecureert [behandeld] te worden’. 

 Op 26 augustus van hetzelfde jaar vinden we Mr. Jan Thol als deken van de 

broederschap van St. Jacobs Troggelaars.72 Vermoedelijk hield deze broederschap 

zich bezig met een vorm van armenzorg (troggelaars zijn immers bedelaars) en 

mogelijk was deze gelieerd aan de broederschap van Armen de Poth. In Utrecht 

althans werd de uitdeling aan armen georganiseerd door de Armenpot van St. 

Jacob.73 Overigens kan St. Jacob, als beschermheilige van deze broederschap, ook 

wijzen in de richting van pelgrims, in dit geval dan de bedelende pelgrims die 

Amersfoort aandeden. 

 In 1554 werd een aantal personen in Amersfoort beboet omdat zij de 

chirurgijnskunst (klaarblijkelijk onbevoegd) uitgeoefend hadden.74 Onder de 

veroordeelden bevindt zich ook Mr. Jan van Tol. Op grond van een verordening van 

19 maart 1548, was het verboden om pleisters te leggen, of wonden en kwetsuren te 

verbinden, tenzij de gewonde een eed af zou leggen of tenminste door de 

behandelend geneesheer zou worden aangegeven bij het gerecht (kennelijk een 

manier om misdadigers, messentrekkers en straatvechters die zelf gewond waren 

geraakt de dans niet te laten ontspringen). De grote groep artsen die in dit jaar de 

verordening had overtreden, maakt duidelijk dat men de wet op dit punt niet al te 

nauw had genomen. Wellicht omdat er nauwelijks werd bekeurd, want in andere 

jaren komen we een dergelijke lijst veroordeelden niet tegen. De boete was met tien 

gulden overigens niet gering. Samen met Mr. Jan van Tol werden dat jaar nog 

veertien anderen beboet, waarbij ene Mr. Peter Quacksalver tot de verbeelding 

spreekt. 

 In het ambtsdagboek over de jaren 1555-1556 van Cornelis Volckenszoon, 

een van de toenmalige burgemeesters van Amersfoort, wordt melding gemaakt van 

het feit dat Mr. Jan Toll (in aanwezigheid van de schout, de gemeentesecretaris en 

de burgemeester) in de namiddag van 18 november 1555 bij Elis van Wee de pink 

en een groot stuk vlees van de hand heeft afgesneden. Het vlees was al dood en 

vergaan, als gevolg van een verwonding die was toegebracht door een zekere Reyger 

Creeck. Voor de behandeling kreeg de chirurgijn een vergoeding van 16 gulden en 

een vat dubbel gebrouwen bier.75 

                                           
71 Het feest van St. Andries de apostel is op 30 november, hier wordt de avond die eraan voorafgaat 
bedoeld. 
72 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-03, f. 281r (zie bijlage I, document 4). 
73 Fred van Kan, ‘Armenzorg’, in: Rob Kemperink/Burchard Elias (eds.), ‘Bruit van d’Eem’, 
Geschiedenis van Amersfoort, 1e deel (Utrecht 2009), p. 117-125, p. 121-122. 
74 W.F.N. van Rootselaar, Amersfoort 777-1580 (Amersfoort 1878), 2 dln (voortaan: Van Rootselaar 
1878), deel II, p. 352 (zie bijlage I, document 6). 
75 Wil Gommers/Ludo Jongen/Anton van Nostrum, Bij afwezigheid van de schout: Het persoonlijke 
ambtsdagboek van Cornelis Volckenszoon, burgemeester van Amersfoort (1555-1556) (Hilversum 2009), 
p.158-159. 
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 Op 21 oktober 1560 komen we Mr. Jan Thol in de archieven tegen als 

penningmeester (‘busmeester’) van de broederschap van St.-Rochus.76 Deze functie 

wijst in de richting van het pesthuis, Sint Rochus ontfermde zich immers over de 

zieken en in het bijzonder over pestlijders. In Amersfoort was het pesthuis op het 

terrein van Armen de Poth gevestigd, bij de St.-Rochuskapel.77 De functies die Mr. 

Jan Tol vervulde, als deken van de broederschap van St.-Jacobs Troggelaars en als 

penningmeester van de broederschap van St.-Rochus, plaatsen hem in de kringen 

van de bestuurselite van Amersfoort. Rudolf, de broer van de musicus, trouwde met 

Hillitgen van de Glindt, een telg uit deze kringen. Haar vader nam sinds 1538 en 

haar broer Bartholomeus vanaf 1569 zitting in het stadsbestuur van Amersfoort.78 

Ook de contacten die de familie onderhield met mensen als Jan van Ingen en Johan 

van Vanevelt, beiden katholiek gebleven en behorend tot de bestuurselite, wijzen in 

deze richting.79 

 

Het gezin Tol was kinderrijk. Een paar onduidelijkheden kon niet worden opgelost, 

vooral ten aanzien van de geboortedata en daarmee ook de volgorde waarin de 

kinderen geboren zijn. Er waren waarschijnlijk acht kinderen, vier jongens en vier 

meisjes: Ghijsbert, Matheus, Rudolf, Jan, Beatrix, Mechteld en twee vroeg overleden 

meisjes waarvan de naam niet bekend is. 

 De grootste onduidelijkheid is er rond Ghijsbert. Hij komt in de Amersfoortse 

archieven niet voor en deelde ook niet in de langs die route bekende erfenissen.80 In 

het Utrechtse archief is echter ook sprake van een erfenis, het reeds genoemde 

document uit 1629, en alleen daar komt deze Ghijsbert in voor.81 Zijn kinderen – 

Dirck, Joannes en Trijntje – verdelen onderling de erfenis van ‘Meester Johan van 

Toll, in zijn leven musicus, geboortich van Amersfoort’, waarvan in de marge nog 

opgemerkt wordt dat hij ‘haerluijden comparants oohm’ was. Kennelijk was hun 

                                           
76 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-04, f. 314v-315r (zie bijlage I, document 9). 
77 Francien Snieder, ‘Stad en bevolking’, in: Rob Kemperink/Burchard Elias (eds.), ‘Bruit van d’Eem’, 
Geschiedenis van Amersfoort, 1e deel (Utrecht 2009), p. 73-86 (voortaan: Snieder 2009), hier p. 85. 
N.B. Op de foto uit 1893, die in dit boek is afgedrukt, is het oude Pesthuis nog zichtbaar, kort daarna 
is het gesloopt. Ook de Rochuskapel, die er nog altijd staat, is op de foto te zien. 
78 J.G. Smit, De samenstelling van de stadsregering van Amersfoort 1570-1590 (doctoraalscriptie UU 

1968), ongepubliceerd (ik gebruikte het exemplaar uit Archief Eemland, signatuur D 564), (voortaan: 
Smit 1968). Overigens zijn de Van de Glindts, in tegenstelling tot de familie Tol, wel overgegaan naar 
de gereformeerde kerk, na 1579 vinden we Bartholomeus opnieuw in het stadsbestuur. 
79 Johan van Vanevelt en Jan van Ingen traden op als administrateur van de goederen van Tollius in 
de vroege zeventiede eeuw. Johan van Vanevelt werd in Amersfoort in 1578 benoemd tot raad in de 
laatste volledig katholiek samengestelde stadsregering (bron: Smit 1968, p. 9), hij was tevens 
Rentmeester van Johan van Oldenbarnevelt voor diens Hooglandse bezittingen 1591-1603 (Den Tex, 

1960I, p. 141); Jan van Ingen behoorde tot een vooraanstaande familie van notarissen in Amersfoort, 
hij was procureur, werd op 7 juni 1606 stadsprocureur en het jaar daarna beëdigd als notaris. Hij is 
de notaris met de grootste Amersfoortse praktijk in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Zie J.G. 
Smit, ‘De Reformatie van Amersfoort (1579-1625)’, in: Utrechters entre-deux, Stad en Sticht in de eeuw 
van de Reformatie 1520-1620 (Delft 1992), p. 231-262 (voortaan: Smit 1992), hier p. 234: ‘De grote 
notarispraktijken, waar ook de gereformeerden voor hun huwelijkse voorwaarden en testamenten naar 
toe gingen, waren in handen van de katholieke Van Ingens’). 
80 De kwestie rond de verdeling van de erfenis komt in hoofdstuk 3 aan de orde en blijft hier verder 
onbesproken. 
81 HUA, Notariële akten, toegangsnr. 34-4, Inv. nr. U009a014. akte nr. 128 en nr. 132 (zie bijlage I, 
documenten 115 en 116). 
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vader dus een broer van de componist.82 Omdat Dirck in een archiefstuk van 1620 

‘out omtrent LIII [53] jaren’ genoemd wordt, moet hij rond 1567 zijn geboren.83 Zijn 

vader zal op dat moment toch zeker de twintig en waarschijnlijk ook de vijfentwintig 

gepasseerd zijn geweest.84 Ghijsbert zal dus naar alle waarschijnlijkheid vóór 1545 

zijn geboren en was mogelijk de oudste zoon van het gezin. Ook het feit dat vader 

Tol al in 1543 als chirurgijn actief was en meester werd genoemd, maakt duidelijk 

dat hij toen al oud genoeg was om kinderen gehad te kunnen hebben. Wellicht moet 

de geboortedatum van de oudste kinderen uit dit gezin dan ook in de buurt van 

1540 gezocht worden. Misschien was Ghijsbert al bij het bereiken van de 

volwassenheid uit Amersfoort vertrokken, mogelijk naar Utrecht, en heeft hij 

daarom geen sporen in de Amersfoortse archieven achtergelaten.85 

 In een archiefstuk van 15 maart 1580 wordt van Matheus Tholl gemeld dat 

hij ‘oudt omtrent xxxv [35] Jaeren’ was.86 Daaruit is af te leiden dat hij rond 1545 

geboren moet zijn; mogelijk was hij de tweede zoon. Belangrijke informatie over 

enkele andere leden van de familie van de componist levert een archiefstuk van 26 

mei 1590, waarin de erfenis van Beatrix a Tol werd geregeld.87 Uit dit archiefstuk 

blijkt dat Beatrix in Polen was overleden. Haar broer, magister Matheus a Tholl, 

trad in deze kwestie op namens zijn broer Joannes a Thol en zijn broer magister 

Rodolphus a Toll. De drie broers kregen elk een kwart van de erfenis. Daarnaast is 

er nog sprake van Mechtildis a Toll, hun wettige zuster, die ook een kwart van de 

erfenis kreeg. Dat met Joannes a Thol de componist bedoeld is, blijkt onder andere 

uit de mededeling dat hij in Italië verbleef (‘agente in Italia’) en dat klopt met de 

wetenschap dat hij toen in Padua werkzaam was. Bovendien was magister 

Rodolphus a Toll ongetwijfeld de medicus van wie Buchelius vaststelde dat hij en de 

                                           
82 Het kan niet uitgesloten worden dat niet de vader een broer, maar de moeder van deze kinderen een 
zuster van de componist is geweest, ook al noemden zij zich Tol. Deze mogelijkheid is echter minder 
waarschijnlijk omdat Beatrix bij haar overlijden niets aan eventuele kinderen heeft nagelaten en 
Mechteld slechts één erfgenaam had, namelijk Judith (zie onder). Ook de twee jong gestorven zusters 
zullen geen kinderen gehad hebben, want dan zouden ze getrouwd zijn geweest en bij hun overlijden 
als ‘vrouw van’ en niet als ‘zuster van’ genoemd zijn. Er zijn geen andere zusters van de componist 
bekend. 
83 HUA, Stadsbestuur Utrecht, toegangsnr. 702-1, Inv. nr. 174-44, akte nr. 238 (zie bijlage I, document 
110). 
84 Terwijl meisjes vaak al tamelijk jong het moederschap aanvaardden, gold dat niet voor het 

vaderschap van jongens. Dit verschil is ook terug te vinden in de leeftijd waarop men meerderjarig 
werd: voor meisjes was dit doorgaans twintig jaar en voor jongens vijfentwintig (Van der Heijden 1998, 
p. 48). 
85 De reden om aan Utrecht te denken is gelegen in het feit dat Ghijsberts zoon Dirck in Utrecht 
woonde. In HUA zijn aktes gevonden van het huwelijk van ene Dierck Gijsbertszoon met Franckgen 
Claesdochter (31-08-1588) en van ene Trijntgen Gijsbert Janszoondochter met Ariaen Ailberssoon (16-
07-1597). Deze Dierck en zijn bruid worden ‘beyde van Utrecht’ genoemd. De huwelijken zijn voor het 
gerecht voltrokken en kennelijk waren deze personen (net als de Amersfoortse familie Tol) niet 
overgegaan tot het protestantisme. Het is echter niet zeker dat het hier om de personen gaat die in de 

akte van 1629 genoemd worden. In 1605 trouwde Dirck opnieuw, nu met Sibilla Pauwelsdr. van der 
Lienden, en ook de publicatie van dat huwelijk (op 02-11-1605) is voor schepenen gedaan. In dit geval 
is het wel duidelijk dat het om de neef van de componist gaat. Van Campen 1979 (p. 105) maakt 
melding van dit huwelijk en poneert de veronderstelling dat het om een tweede huwelijk zou kunnen 
gaan. Er zijn ook documenten gevonden in de transportregisters van de stad Utrecht waarin sprake is 
van Gijsbert Janszoon, maar ook hier is niet vast te stellen of dit de broer van de componist betreft. De 
naam Gijsbert in combinatie met de achternaam Tol heb ik in deze periode in de Utrechtse archieven 
niet kunnen vinden; de Utrechtse notaris Gijsbert van Toll is de zoon van Dirck, hij leefde van ca. 
1630-1698. 
86 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 407-3, p. 62 (zie bijlage I, document 19). 
87 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 16, f. 167v-168r (zie bijlage I, document 52). 
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componist broers waren.88 Er lijkt ook een verband tussen het feit dat Beatrix in 

Polen is overleden en een feit dat van Rodolphus bekend is, opnieuw door 

mededeling van Buchelius, namelijk dat hij zich medicus en mathematicus van de 

Poolse koning Sigismond III noemde.89 

 De Amersfoortse archieven maken melding van de twee andere zusters, die 

kort na elkaar zijn overleden. Op 28 januari 1576 werd de zuster van Mr. Matheus 

Toll begraven en nog geen maand later, op 22 februari, de ‘anderde’ zuster van Mr. 

Matheus Toll.90 Vader Jan Tol was toen al overleden en het feit dat Matheus als de 

broer van deze meisjes wordt genoemd zou erop kunnen duiden dat hij de oudste 

nog levende broer in Amersfoort was. 

                                           
88 Buchelius Vitae, f. 271v (zie bijlage I, document 112). Zie verder hoofdstuk 3. 
89 Buchelius Vitae, f. 240r (zie bijlage I, document 111). In zijn Vitae Eruditorum Belgicorum wijdde 

Buchelius een lemma aan deze Rudolphus Tollius. Hier meldt Buchelius dat deze man te Utrecht of 
althans in de omgeving daarvan geboren is (‘Ultraiectinus vel saltem in eius orbis territorio natus’). De 
broer van de componist is in Amersfoort geboren, maar de omschrijving van Buchelius sluit dat ook 
voor Rudolf niet uit. Verder zegt Buchelius dat Rudolf te Brussel in 1610 het tijdelijke met het eeuwige 
heeft verwisseld (‘Dicitur Bruxellis anno 1610 vitam morte commutasse’). Dat strookt met het gegeven 
dat van een zoon van deze broer van onze componist bekend is, namelijk dat hij in 1621 in Brussel 
woonde. Vervolgens meldt Buchelius dat Rudolphus Tollius de auteur is van het drukwerk Epitome 

Magici Prognostici de nova stella in Asterismo Casseopaeae anno 1572 visa, waarin hij zich medicus en 
mathematicus van de Poolse koning Sigismond III noemt. Dit lijkt te stroken met het gegeven dat de 
broer van de componist in Polen vertoefd heeft, maar er zijn juist rond dit drukwerk enkele 
onduidelijkheden. De UB Gent bezit een werk met vrijwel dezelfde titel, namelijk EPITOME / Magici, 

Prognostici, Nobilis & excellentis D. / Raethulfi van Tol Ultraiectensis, des jetsigen Duerluch-/tichsten 
Sigismundi iij. Konings van Polonien / Schweden, Gothen und Wandalen, Medici und Mathematici 
(Salomon de Roy, Utrecht 1597). Het gaat ongetwijfeld om dezelfde uitgave, maar toch klopt de titel 
niet helemaal met die van Buchelius en voor zover ik dat kon nagaan is Buchelius steeds accuraat 
geweest in de citaten van boektitels. Mogelijk heeft De Roy een Nederlandse vertaling uitgegeven van 
de uitgave die Buchelius in het Latijn kende. Het drukwerk met de Latijnse titel heb ik echter niet 
kunnen vinden, misschien heeft het ook nooit bestaan en heeft Buchelius de titel in het Latijn 
vertaald, in overeenstemming met de rest van zijn tekst. Hoe dan ook, in deze uitgave wordt niet alleen 
Van Tol op de titelpagina ‘Ultraiectensis’ genoemd, volgens de opdracht van De Roy (aan ‘den Edelen, 
Erenfesten, Achtbaren ende Welwijsen Heeren, Schultheys, Burchmeesteren, Schepenen vande Raedt 
der Edelen vande wijtvermaerder Hooft-Stadt Utrecht’) is Raethulfi van Tol daadwerkelijk in Utrecht 
geboren (het boek is ‘gestelt, door eenen gheboren deser Stede’). Bovendien schreef Van Tol het boek in 
1572, toen hij in Polen verbleef (in 1597 stelde de uitgever in de opdracht dat de auteur ‘voortijts [...] 
over 24. Jaren [...] onder Poloniam doen ter tijt residerende’ was). Uit de Amersfoortse archieven blijkt 
dat Rudolf Tol van 21 juli 1585 tot 21 juli 1590 in ‘het oosten’ verbleef. Van zijn zuster Beatrix is 
bekend dat zij in 1590 in Polen is overleden, kort na haar overlijden keerde Rudolf terug in Amersfoort. 
Uit niets blijkt dat zij samen gereisd hebben, maar dat wordt aannemelijk omdat Rudolf ook in Polen 

moet zijn geweest. Dit blijkt ook uit een vermelding in het boek Rerum Amorfortiarum scriptores duo 
inediti van Theodorus Verhoeven (Leiden 1693), hier wordt in Cap. VI, ‘Medici, Philosophi, Literatores, 
& Poëtæ Amisfurtenses’ namelijk het volgende gesteld: ‘D. Rudolphus Tollius, Chymicus nobilissimus, 
& Palatini Sandomiriensis in Poloniâ Medicus ordinarius’. Opnieuw wordt dus een link gelegd tussen 
deze Rudolphus Tollius uit Amersfoort en Polen, nu met de plaats Sandomierz. Ik heb niet kunnen 
vinden dat Sigismond III een band had met de (overigens toen welvarende) stad Sandomierz, het gaat 
hier dus kennelijk niet over de aanstelling van Rudolf Tol als medicus en mathematicus van de 

koning. Er zijn twee factoren die niet helemaal stroken met de feiten die uit de Amersfoortse archieven 
tevoorschijn zijn gekomen, namelijk de geboorteplaats van de auteur en het tijdstip van zijn reis naar 
Polen. Mogelijk was de reis van 1585 de tweede reis van Rudolf naar Polen en was hij er rond 1572 ook 
al geweest. Misschien is de vermelding dat Rudolf Tol in Utrecht geboren is het gevolg van een 
incorrecte vertaling; of was het een bewuste aanpassing, wellicht ingegeven door de gedachte dat er 
een grotere kans op een financiële bijdrage van het Utrechtse stadsbestuur was als de auteur uit 
Utrecht afkomstig zou zijn. Hoewel ik die kans gering acht, valt niet uit te sluiten dat er tegelijkertijd 
twee mannen met dezelfde naam en met een vergelijkbare levensloop leefden, een Amersfoortse en een 
Utrechtse. Bovendien is bekend dat Rudolf Tol in Amersfoort voor zijn naam ook de merkwaardige 
spelling Rathelphus gebruikte. 
90 AE, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 765 (zie bijlage I, documenten 15 en 16). 
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 Op 25 april 1567 komt in de archieven een zekere ‘Roeloff, meester Jan 

Thollen soen’ voor.91 Dit is ongetwijfeld dezelfde als Rodolphus, de reeds genoemde 

broer van de componist. In deze kwestie kreeg herbergierster Geertgen Wynen een 

boete van drie gulden vanwege het feit dat Roeloff bij haar gelogeerd had, terwijl zij 

zijn naam ’s avonds niet aan de commissarissen van de wacht had doorgegeven en 

dat was in strijd met de ordonnanties in de stad. Dat Roeloff in dit jaar buitenshuis 

sliep doet vermoeden dat hij intussen richting de volwassenheid gegaan was en dus 

al een jaar of twintig zal zijn geweest. Hij zal dus op zijn laatst rond 1550 geboren 

zijn en is daarmee een oudere broer van de componist. Zodoende tekent zich een 

volgorde af waarin de broers vermoedelijk zijn geboren: Ghijsbert, Matheus, Rudolf 

en Jan. Terwijl er veel onzekerheden overblijven, is de veronderstelling dat Jan de 

jongste zoon van het gezin is geweest aannemelijk. Over de volgorde waarin de 

meisjes zijn geboren is niets naders aan het licht gekomen. 

 Met name bij Matheus zien we enkele keren de toevoeging Jansz. en daaruit 

blijkt inderdaad dat de vader Jan heette.92 Ook de componist zelf staat een keer als 

Jan Jansz. Toll te boek.93 De archieven vermelden ook nog diverse kinderen van de 

broers en zusters van de componist. Ghijsbert, van wiens vrouw de naam niet 

bekend is, had zoals we reeds zagen drie kinderen, te weten Dirck, Joannes en 

Trijntje.94 Matheus was getrouwd met Agnietgen en samen hadden ze tenminste vier 

kinderen. Twee zoons, Jan Matheus en Wouter, en een dochter, Jannitgen, hebben 

de volwassenheid bereikt.95 Rudolf was getrouwd met Hillitgen van de Glindt en 

samen hadden ze verscheidene kinderen, waarvan alleen Joannes bij name bekend 

is.96 Mechteld was getrouwd met een zekere Herbert, samen hadden ze een dochter 

met de naam Judith.97 Alle drie de broers van de componist hadden een kind met 

                                           
91 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 423, f. 54r (zie bijlage I, document 13). 
92 O.a. in: AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 15, f. 63v (zie bijlage I, document 39). 
93 AE, Archief Armen de Poth, Inv. nr. 590 (zie bijlage I, document 18). Dit betreft het document waarin 
Jan Jansz. Tol een vicarie krijgt, waarvan verderop aannemelijk wordt gemaakt dat dit de componist 
aangaat vanwege zijn verdiensten als muziekleider in de O.L.V.-kapel. 
94 HUA, Notariële akten, toegangsnr. 34-4, Inv. nr. U009a014, akte nr. 128 en nr. 132 (zie bijlage I, 
documenten 115 en 116). 
95 Jan Matheus trouwde op 27 juni 1602 te Amersfoort met Jacobgen Evertsdr., getuige voor hem is 
zijn moeder Agnyetgen, wed. van Mr. Matheus Tol; voor haar Aert Lou (AE, Stadsbestuur Amersfoort, 
BNR 0001, Inv. nr. 18, f. 457r); op 16 september 1609 verklaarde Mr. Eernst van de Wall, chirurgijn 
en burger te Amersfoort, oud ca. 45 jaar, dat Wouter Tholl bij hem drie jaar lang het vak van 
chirurgijn heeft geleerd, en dat hij een zoon is van wijlen Mr. Matheus Tholl en Agnyetgen, nog in leven 
(AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR 0001, Inv. nr. 19, f. 548r); Jannitgen Tollen trouwde op 24 mei 
1611 met Jacob Jansz. Vlugh, getuige voor haar Mr. Jan Petersz. chirurgijn, voor hem Dirck Stevensz. 
Verburch vanwege zijn neef (AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR 0001, Inv. nr. 20, f. 6r). Zie voor de 

huwelijken ook J.G. Smit, ‘Huwelijken voor schepenen van Amersfoort 1600-1622 (1671) (vervolg van 
Jaarboek 27) door drs. J.G. Smit’, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1974, p. 159-181 en 
J.G. Smit, ‘Aanvulling huwelijken voor schepenen van Amersfoort (1658-1660) door drs. J.G. Smit’, in: 

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1979, p. 284-287. 
96 Op 30 maart 1621 machtigde Joannes van Toll, doctor in de medicijnen te Brussel, mede voor 
vrouw en kinderen, voor het gerecht van Willemstad zijn neef Jacob Vlugh (de man van zijn nicht 
Jannitgen), burger van Amersfoort, om te transporteren aan Wouter Buys, ook neef van Joannes en 
burger van Amersfoort, ¾ delen in grond onder Bunschoten, aan de Berg te Amersfoort en aan de 
oude gracht bij Amersfoort; hiervan hadden de kinderen van Wouter reeds ¼ in bezit (RANB, oud 
rechterlijk archief Willemstad 2012, f. 114v). In een akte van 21-10-1609 is sprake van meer kinderen 
uit dit huwelijk van Rudolf en Hillitgen, maar zij worden niet bij name genoemd (AE, Stadsbestuur 
Amersfoort, BNR 0001, Inv. nr. 19, f. 553v; zie bijlage I, document 102). 
97 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR 0001, Inv. nr. 21, f. 327v (zie bijlage I, document 109). Uit deze 
akte blijkt dat Judith getrouwd was met een zekere Peter Puijner; Claesgen, de vrouw van Jan 
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de naam Jan of Joannes, ongetwijfeld vernoemd naar hun grootvader. De artsen in 

de familie waren, naast vader Jan Tol, in ieder geval de broers Matheus en Rudolf 

en de neven Dirck (zoon van Ghijsbert), Wouter (zoon van Matheus) en Joannes 

(zoon van Rudolf). De componist zelf was voor zover bekend niet getrouwd en is 

kinderloos gebleven. 

 

Het woonhuis in de Langestraat 

Het gezin Tol woonde in de Langestraat, de hoofdstraat van Amersfoort. In een 

archiefstuk van 21 december 1549 is dit feit voor het eerst terug te vinden. Er was 

een conflict over de rente op een lening met als onderpand het huis en de hofstede, 

staande in de Langestraat ‘alwaar nu meester Jan Thol de gebruiker van is’.98 In 

een archiefstuk van 15 oktober 1561 komen we meer te weten over het huis in de 

Langestraat. Op deze datum werd aan Mr. Anthonis Leo en zijn vrouw Alydt het 

eigendom verleend van de helft van een huis en hofstede aan de Langestraat. Het 

ging om het voorste deel van het huis waarvan het achterste deel door Mr. Jan Thol, 

chirurgijn, werd bewoond.99 Er is een bepaling in de akte opgenomen dat het 

privaat met de gang zoals die op dat moment gebruikt werden bij het voorste deel 

bleven behoren, terwijl de pijp van het privaat uitkwam in het achterste deel van 

het huis. Mr. Anthonis Leo verplichtte zich het privaat te onderhouden en mocht de 

‘materie’ dumpen in de tuin van het achterhuis. 

 De locatie van het huis wordt, naar toenmalig gebruik, uitsluitend aangeduid 

met de namen van de beide buren. In dit geval Herman Joosten aan de ene zijde en 

Cornelis Taets aan de andere. Op basis van deze namen en door vergelijking met 

andere archiefstukken is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid komen 

vast te staan dat het huis van de familie Tol zich bevond tussen de Valkestraat en 

de Stovestraat, en wel het derde pand vanaf de hoek met de Valkestraat.100 In het 

boek ‘Bruit van d’Eem’, over de geschiedenis van Amersfoort, komt Francien 

Snieder op basis van een stadsplattegrond uit ca. 1575 (waarop 810 huizen geteld 

zijn) op een geschat aantal inwoners van ruim vijfduizend.101 

                                                                                                                                    
Pietersz. Sweelinck, had dezelfde achternaam. Een familierelatie tussen deze personen is niet aan het 
licht gekomen, maar is ook niet uitgesloten. 
98 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 428-1, f. 129v (zie bijlage I, document 5). 
99 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-4, f. 358v-359v (zie bijlage I, document 10). 
100 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-4, f. 217r-v, Inv. nr. 436-4, f. 358v-359v en 
Inv. nr. 407-1, f. 44v (zie bijlage I, documenten 8, 10 en 11). Zie voor de interpretatie van de 
desbetreffende archiefstukken Simon Groot, ‘Het woonhuis van Joannes Tollius’, in: Kroniek, 
Tijdschrift Historisch Amersfoort, jrg 17, nr. 1, maart 2015, p. 20-21. 
101 Snieder 2009, p. 85. In een e-mail van 05-11-2014 bevestigde Francien Snieder dit aantal, naar 
aanleiding van mijn vraag daarover. Ze schreef: ‘Voor de 16de eeuw (ca 1575) is er de stadsplattegrond 
van Braun en Hogenberg die voor het merendeel van de stad accuraat genoemd kan worden. Hierop 
telde ik 810 huizen. Bij een bewoning van gemiddeld 6 personen per huis (over dit getal is een redelijke 
consensus onder historici) wordt dat inderdaad 4860, plus nog wat wezen en geestelijken: 5500. Voor 
deze periode is er nog een andere bron: de haardstede telling van 1577. Over een haardstede 
(vuurplaats/schoorsteen) betaalde men belasting en het waren er toen 1683. De meeste historici gaan 
uit van drie personen per haardstede (veel huizen hadden twee haardsteden). Zo kom je dus via deze 
methode uit op 5049 inwoners. De twee methoden komen (opvallend genoeg) uit op het zelfde aantal 
(ook voor het aantal huizen).’ 
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Afbeelding 1a. Stadsplattegrond van Amersfoort (Braun & Hoogenberg, ca. 1580). 

 

 

Afbeelding 1b. Uitsnede, met de vermoedelijke locatie van het woonhuis  

aan de Langestraat (rode stip bij A) en de Onze-Lieve-Vrouwekapel (B). 

 

 Jan Tol groeide dus op in een kinderrijk en vermoedelijk tamelijk welgesteld 

gezin. Wat hij meekreeg van de grote politieke gebeurtenissen van zijn tijd – zoals de 

Beeldenstorm en de reactie daarop van koning Filips II – weten we niet. Zaken die 
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Amersfoort direct raakten hebben ongetwijfeld indruk gemaakt op de stadsjeugd. 

Op basis van citaten uit de archieven in Van Rootselaars boek, Amersfoort 777-1580 

(Amersfoort 1878), is een beeld te destilleren van zaken die in Amersfoort speelden 

in de jaren dat Tollius er opgroeide.102 Een aantal pestepidemieën hebben flink 

huisgehouden en veel slachtoffers gemaakt. In 1553 rukte de pest binnen korte tijd 

meer dan 400 mensen uit de stedelijke samenleving weg. Ook het jaar 1557 begon 

slecht voor de Amersfoorters. Niet alleen bleven de voedselprijzen wegens schaarste 

bijzonder hoog, een nieuwe uitbraak van de pest kostte meer dan 600 mensen het 

leven. De twee pestepidemieën hebben samen aan ongeveer een kwart van de 

stadsbevolking het leven gekost. Er heerste begin 1557 gebrek bij de inwoners van 

de stad. Halverwege het jaar keerde het tij en was er weer voldoende voedsel 

beschikbaar. Terwijl het met de honger gedaan was, woedde de pest voort. De 

maatregelen die op 6 september 1557 genomen werden om de pest te bestrijden 

moeten in sommige gezinnen voor vervelende problemen hebben gezorgd, want 

mensen die geen privaat of hof bij hun huis hadden, moesten hun ‘onreinigheid’ 

binnen houden. Huizen waarin iemand overleden was, mocht men binnen de 

veertien dagen daarna niet betreden. Het werd ook verboden om ‘onreinigheid van 

kwade syeken’ op de straten of in de grachten te werpen. Waar de pest heerste, 

moest een strooien krans van een voet breedte in het rond worden ‘uitgestoken’. Uit 

een soortgelijke verordening van 1565 wordt duidelijk dat deze krans aan het huis 

waar een pestlijder verbleef moest worden opgehangen. Het is duidelijk dat de pest 

in deze tijden voortdurende invloed had op het dagelijks leven. 

 Een gebeurtenis van een andere orde, nog steeds op basis van Van 

Rootselaar, is dat in 1558 de spits van de O.L.V.-toren door de wind eraf werd 

geblazen. In 1562 sloeg de bliksem in de O.L.V.-toren waardoor brand ontstond, 

maar de schade bleef beperkt. Door de uitvinding van het buskruit en daarmee van 

het grof geschut, waren de buitenmuren van de stad niet sterk genoeg meer om 

weerstand te bieden aan de vijand. Dit euvel werd te lijf gegaan door een aarden wal 

op te werpen aan de binnenzijde van de stadsmuur. In 1561 werd met deze 

werkzaamheden begonnen. Eenmaal krijgen we de opgroeiende jeugd van 

Amersfoort direct in het vizier: op 14 februari 1558 werden bepalingen afgekondigd 

– nadat voorafgaand de klokken waren geluid – vanwege de ongeregeldheden die 

dagelijks in de kerk en op het kerkhof plaatsvonden. Het werd kinderen voortaan, 

ongeacht hun leeftijd, verboden om met ‘tollen, cloten te schyeten, hoep en koten en 

gelycke confuse instrumenten’ in enige kerk of op het kerkhof te komen en aldaar 

enig spel te spelen of brutaliteit te vertonen. De bepaling gold zowel tijdens de 

vieringen als daarbuiten en overtreding werd streng bestraft: vier stuivers voor elke 

keer dat het geschiedde. Om de baldadige jongens de dans niet te laten 

ontspringen, mocht men hun ‘overste cleet’ afnemen, hetwelk de ouders gehouden 

waren binnen acht dagen af te komen lossen. Als zij in gebreke bleven werden deze 

kleren verbeurd verklaard en verkocht ten behoeve van de schout, zijn dienaars of 

de doodgravers (die de bekeuringen mochten uitdelen). Alle geestelijken en mannen 

van boven de dertig konden de kinderen aangeven als zij een van de genoemde 

overtredingen hadden geconstateerd. Of hij in 1558 al oud genoeg was om te tollen 

in de kerk of met brutaliteit een plechtigheid te verstoren valt te betwijfelen, maar 

                                           
102 Van Rootselaar 1878, deel II, p. 351-370. 
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tussen de opgroeiende Amersfoortse jeugd in deze decennia van de zestiende eeuw 

bevond zich Jan Janszoon Tol die als musicus bekend zou worden onder de 

latinisering van zijn naam: Joannes Tollius. 

 

Muziekonderwijs op de Latijnse school 

In de regel gingen jongens uit de betere kringen als ze ongeveer acht jaar oud waren 

naar de Latijnse school.103 Voor Jan Tol zal dat dus kort na 1560 zijn geweest. Er is 

geen direct bewijs dat hij op de Latijnse school van Amersfoort heeft gezeten, maar 

het is wel aannemelijk.104 Op de Latijnse school was van oudsher veel aandacht 

voor muziek. De oorsprong van deze scholen ligt in de middeleeuwse 

kapittelscholen, die tot doel hadden de jongens het zingen van gregoriaans en de 

beginselen van het Latijn bij te brengen. Later kwam weliswaar steeds meer de 

nadruk op de scholing in het Latijn te liggen, maar de aandacht voor muziek bleef 

van betekenis. Dit blijkt onder andere uit de taken die de leerlingen van de Latijnse 

school in het stedelijke muziekleven hadden te vervullen.105 Van oudsher behoorde 

het muziekonderwijs tot het takenpakket van de rectoren, maar onder invloed van 

het Humanisme begonnen zij zich steeds meer toe te leggen op hun pedagogische 

taken. Het beeld is ontstaan dat de rectoren in toenemende mate hun kerkelijke 

taken overdroegen aan gespecialiseerde zangmeesters.106 Bij de aanstelling in 1555 

van Nicolaes Edanus als nieuwe rector van de Latijnse school in Amersfoort werd de 

volgende bepaling opgenomen:107 

Ende hyer toe sal de voorn. Rectoer noch versyen wesen van eenen bequaeme Succenter 
of Sangmeester, om by den selven ’t Koor in de Kerken mit ten Coorkynderen tot alle Hey-

lige avonden en Heylige dagen te bewaren, mitsgaeders dat dagelix Lof, ende ook den 
Kynderen haer Sange te leeren alst voortyts gewoonlick is geweest. Ende sal den 
voornoemden Rectoer des Vrydaegs mit syn Clercken solempnelicken in den Kercken 
syngen dat Lof de Sancta Cruce [...] 

 

In 1563 kreeg Edanus, nog altijd rector van de Latijnse school, de opdracht van de 

stadsregering om met zijn leerlingen uit de tweede en derde klasse (octavo en 

septimo) voortaan in het priesterkoor van de kerk de dienst op te luisteren met hun 

gezang.108 De ‘koorkinderen’ van dat ogenblik dienden nog tot halverwege het zesde 

leerjaar (quarto) in de eredienst te zingen. Als de rector in gebreke zou blijven, 

kwam hem dat op een boete van drie gulden te staan. 

                                           
103 J. Bloemendal, Spiegel van het dagelijks leven? Latijnse school en toneel in de noordelijke 
Nederlanden in de zestiende en de zeventiende eeuw, Zeven Provinciënreeks 22 (Hilversum 2003) 
(voortaan: Bloemendal 2003), p. 9. 
104 De archieven van de Latijnse school in Amersfoort over deze periode ontbreken. 
105 R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van ±1500 tot ±1580 

(Utrecht/Antwerpen 1954), (voortaan: Post 1954a), p. 442-455 en R.R. Post, Scholen en onderwijs in 
Nederland gedurende de middeleeuwen (Utrecht/Antwerpen 1954), (voortaan: Post 1954b), p. 31-45. 
106 Post 1954a, p. 444-445. 
107 Van Bemmel, Beschryving der stad Amersfoort (Utrecht 1760) (voortaan: Van Bemmel 1760), p. 
424-425. De oorspronkelijke aanstellingsbrief is in het Archief Eemland niet teruggevonden, voor de 
weergave van de tekst is gebruik gemaakt van Van Bemmel, Beschryving der stad Amersfoort (Utrecht 
1760), die de gehele brief citeert. 
108 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 10, f. 19v-20r (zie bijlage I, document 12). Zie ook 
C.A. van Kalveen, ‘De oudste rekening van de Sint Joriskerk teruggevonden’, in: Flehite jg. 11 nr. 1 
(maart 1979) p. 4-7 en nr. 2 (augustus 1979) p. 20-26 (voortaan: Van Kalveen 1979a), p. 24. 
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 Om de schoolkinderen enigszins te ontlasten ten aanzien van hun taken bij 

het zingen in de kerk, werd in de loop van de zestiende eeuw steeds vaker een deel 

van de koortaken aan speciale groepjes leerlingen opgedragen. Zij werden 

doorgaans ‘choralen’ genoemd.109 Deze koralen kregen niet alleen hun muzikale 

scholing van de zangmeester zelf, maar woonden regelmatig ook bij hem in en 

kregen kost en inwoning gratis.110 Ze waren daarmee feitelijk jonge beroepszangers 

en kregen een speciale training. Ze zongen niet alleen vaker dan de andere 

schooljongens, maar ze kregen ook de meer complexe gezangen toebedeeld en soms 

de bovenstemmen in de polyfonie.111 In veel Nederlandse plaatsen werden de 

koralen getraind en ingezet. In Utrecht bijvoorbeeld vinden we ze niet alleen in de 

domkerk, maar ook in de Sint Salvator, de Janskerk, de Pieterskerk en de 

Mariakerk. Ook in de kapittelkerken van Dordrecht, Tiel, Tholen, Den Haag, 

Culemborg en Middelburg waren koralen actief en in diverse parochiekerken te 

Amsterdam, Gouda, Utrecht, Kampen en Bergen op Zoom.112 Uitzonderlijk goed 

geïnformeerd zijn we over de koralen in de Sint Jan en de Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap van ’s-Hertogenbosch.113 Over de situatie in Amersfoort echter 

zwijgen de archieven. Ook over de relatie tussen de leerlingen van de Latijnse school 

en het koor van de O.L.V.-kapel is niets bekend, want de archieven van de O.L.V.-

kapel over deze periode zijn verloren gegaan. 

 

Niet onvermeld mag blijven dat in de jaren waarin Tollius opgroeide een redelijk 

bekend musicus enige tijd in Amersfoort verbleef. Het gaat om Petit Jan de Latre 

(ca. 1510-1569), afkomstig uit Luik. Alleen voor het jaar 1563 is zijn aanwezigheid 

in Amersfoort aantoonbaar, maar het is waarschijnlijk dat hij er toen al enkele jaren 

verbleef. Vanaf december 1565 vinden we hem in Utrecht, maar het is niet duidelijk 

of hij tot die tijd in Amersfoort is gebleven. Er zijn veel onduidelijkheden en 

tegenstrijdigheden in de biografische gegevens over deze componist, maar het is 

duidelijk dat Petit Jan de Latre in de periode tussen 1560 en 1565 tenminste enkele 

jaren in Amersfoort vertoefde.114 

                                           
109 Post 1954a, p. 447. 
110 Post 1954a, p. 448-450; Véronique Roelvink, Gegeven den Sangeren: Meerstemmige muziek bij de 
Illustere Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch in de zestiende eeuw (s.l. [’s-Hertogenbosch] 
s.d. [2002]), (voortaan: Roelvink 2002), p. 72; Véronique Roelvink, Gheerkin de Hondt: A Singer-
Composer in the Sixteenth-Century Low Countries (Ph.D. diss., Leiden 2015), (voortaan: Roelvink 2015), 
p. 49-50. 
111 Post 1954a, p. 448. 
112 Post 1954a, p. 448-449. 
113 A. Smijers, ‘De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch. Archivalia bijeengebracht 
door dr. A. Smijers’, in: TVNM, 11 (1925), 187-210; 12 (1926-28), 40-62, 115-167; 13 (1929-31), 46-

100, 187-237; 14 (1932-35), 48-105; 16 (1940-46), 63-106, 216; 17 (1948-55), 195-230, passim; A. 
Smijers, ‘Meerstemmige muziek van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch’, in: 
TVNM XVI (1946), p. 1-30, passim; M.A. Vente, ‘De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-
Hertogenbosch 1541-1615’, in: TVNM XIX (1963), p. 32-43 en 163-172, passim; G.C.M. van Dijck, De 
Bossche optimaten: Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap te ’s-Hertogenbosch, 1318-
1973 (Tilburg 1973), (voortaan: Van Dijck 1973), p. 155-157; Roelvink 2002, passim; Roelvink 2015, 
p. 165-263. 
114 Simon Groot, ‘Petit Jan de Latre in Amersfoort: a new look at his biography’, in: TVNM LXIII (2013), 
p. 65-85 (voortaan: Groot 2013), passim. Zie ook F. Lesure, ‘Petit Jehan de Lattre (†1569) et Claude 
Petit Jehan (†1589)’ in: Renaissance-muziek 1400-1600 Donum natalicium René Bernard Lenaerts 
(Leuven 1969) 155-156. 
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 De functie van Petit Jan de Latre in Amersfoort wordt op de titelpagina van 

een muziekdruk omschreven als ‘celeberrimi Chori Amersfordiani Archimusicus’ 

(aartsmusicus van het zeer gevierde Amersfoortse koor).115 Dat het om het kerkkoor 

gaat is evident, andere koren waren er niet. Of dit koor zowel in de Joriskerk als in 

de O.L.V.-kapel de muziek verzorgde of slechts in een van de twee, blijft echter 

onduidelijk. Waarschijnlijk vervulde De Latre tegelijkertijd de rol van de ‘Succenter 

of Sangmeester’ die de rector moest bijstaan bij het geven van de muzieklessen. De 

term ‘succentor’ is oorspronkelijk afkomstig van de kerkelijke functie van de 

zangmeester, de tegenhanger namelijk van de ‘precentor’. De precentor (of 

intoneerder) zong de eenstemmige aanhef (de intonatie) van een muziekstuk, de 

succentor leidde het koor vanaf de meerstemmige inzet. De precentor was altijd een 

geestelijke, de rol van succentor kon echter ook door een leek vervuld worden.116 De 

verbinding tussen de functies van muziekleraar aan de Latijnse School en leider van 

het kerkkoor blijkt in de Lage landen op veel plaatsen te hebben bestaan.117 Het is 

aannemelijk dat dit in deze periode ook in Amersfoort het geval was. Bovendien 

werd De Latre in de Utrechtse Buurkerk eveneens aangesteld in de dubbelfunctie 

van ‘schoolmester’ en ‘sangmester’.118 Als de geboortedatum van Jan Tol inderdaad 

1553 of kort daarna is geweest, bestaat de kans dat hij bij de muzieklessen op de 

Latijnse school les kreeg van Petit Jan de Latre en is het ook niet uitgesloten dat hij 

als koorknaap onder diens leiding in het kerkkoor bij de polyfone werken heeft 

meegezongen. 

 

De Beeldenstorm 

In 1566 vonden er een aantal ingrijpende gebeurtenissen plaats, die hun effect op 

de daaropvolgende decennia en op het leven van Jan Tol zouden hebben. De edelen 

die een petitie tot afschaffing van de inquisitie (d.w.z beëindiging van de vervolging 

van religieus andersdenkenden) aanboden aan Margareta van Parma, de 

landvoogdes, werden door haar schamper ‘bedelaars’ genoemd. Het Franse woord 

dat zij daarvoor gebruikte, ‘gueux’, werd een erenaam voor de opstandelingen. Op 

10 augustus ging de lont in het kruitvat. Na een hagenpreek in het West-Vlaamse 

Steenvoorde bestormden de aanwezigen de katholieke kerken en sloegen er alle 

beelden en andere katholieke ornamenten tot puin. De Beeldenstorm trok een spoor 

van vernielingen door het land, waarbij ook Amersfoort niet gespaard bleef. Het zou 

echter nog enkele jaren duren voordat de Amersfoorters direct met de Opstand te 

maken kregen. Ook op dit punt geven Van Rootselaars citaten uit de Amersfoortse 

archieven de nodige details, waarvan onderstaand een selectie.119 In het jaar dat de 

Beeldenstorm begon, 1566, werd te Amersfoort volstaan met de aankondiging dat 

                                           
115 Het gaat om de bundel Cantionum Musicarum (Düsseldorf 1563), RISM-A/I: LL 1061a. 
116 Roelvink 2015, p. 48. 
117 Bruno Bouckaert, ‘Enkele nieuwe inzichten over de stichting van een koralenschool in de collegiale 
kerk van Sint-Petrus te Rijssel door Philips de Goede (1425)’, in: Musica Antqiqua 17/2 (2000), p. 53-
62, p. 57; Bruno Bouckaert, ‘Een tweede koralenstichting in de collegiale kerk van Sint-Petrus te 
Rijssel (16de eeuw)’, in: Musica Antiqua 17/4 (2000), p. 161-167, p. 164; Roelvink 2002, p. 72. 
118 J. Quitin/H. Vanhulst, ‘De Latre, Petit Jan’, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians 
(London/New York 20012), Vol. 7, 151, p. 151. 
119 Van Rootselaar 1878, deel II, p. 372-381. 
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het stadsbestuur van plan is ‘om mit alle middelen haer uyterste diligentie en 

neersticheyt te doen tot conservatie van ons oude catholice Religie, – dat de Burgers 

en Inwoenders dezer stede hem nyt en vorderen eenige kercken, cloosteren en 

goedtshuysen te schandaliseren, pilleren ofte verderven tot enige vreemde en 

onbehoirlirlicke praedicatie’. Om het onheil verder te beteugelen werd het op 5 

november van dat jaar aan alle burgers, conventen en herbergiers binnen de stad 

verboden om ’s avonds, nadat de nachtklok geluid had, zonder licht of met een 

wapen op straat te komen. In Amersfoort hadden de eerste krijgshandelingen nog 

nauwelijks effect op het dagelijks leven. De verordeningen hadden vooral betrekking 

op het gewone leven, zoals het opruimen van puin en vuilnis, het stelen van fruit en 

het baden in de stadsgracht. In ditzelfde jaar werd een zekere Mr. van Zeebeek in 

Amersfoort aangenomen als organist, met als bepaling dat hij zelf het grote en het 

kleine orgel zou bespelen.120 

 Koning Filips II zond een legermacht naar de Nederlanden, onder aanvoering 

van de hertog van Alva, om de beeldenstormers en andere hervormingsgezinden te 

straffen. In 1569 werd ook Amersfoort met de Spaanse troepen geconfronteerd. Alva 

had diverse belastingen ingesteld, maar de Staten van Utrecht wilden die afkopen 

met een bedrag van 100.000 gulden. De geestelijkheid weigerde echter mee te 

betalen aan deze afkoopsom en verbood zelfs aan hun pachters de belasting te 

betalen. In zijn toorn zond Alva op 21 augustus een heel regiment Spaanse soldaten 

ter inkwartiering naar Utrecht. Daar bleef men echter onverzettelijk op het punt van 

de belastingen. De ingekwartierde soldaten klaagden over het feit dat Utrecht niet 

groot en rijk genoeg was om tien vaandels te onderhouden. Op 30 november werden 

daarom twee vaandels in Amersfoort ingekwartierd.121 Ondanks alle pogingen van 

Alva om de Utrechtse Staten op de knieën te krijgen, bleven de Utrechters 

volharden in hun weigering de opgelegde belasting te betalen. De Utrechtse Staten 

werden daarom op 14 juli 1570 vervallen verklaard van alle rechten en privileges. 

Ook de steden Utrecht, Amersfoort, Wijk bij Duurstede en Rhenen verloren hun 

privileges. Deze ingreep zette veel kwaad bloed. Het conflict zou het dagelijks leven 

in Amersfoort in de komende tijd in toenemende mate gaan beïnvloeden. Ondanks 

de weerzin tegen de maatregelen van de hertog van Alva bleef Amersfoort aan de 

zijde van de koning en verzette zich lang tegen de geuzen. De katholieke godsdienst 

bleef vooralsnog de enig toegestane. Enkele Amersfoortse inwoners werden 

verbannen omdat ze zich ‘des nachts en des daags’ bevonden in ‘schadelijke 

bijeenkomsten’ van wederdopers, maar afgezien van enkele incidenten, bleef 

Amersfoort een centrum van Mariaverering zonder noemenswaardige protestantse 

activiteit.122 

 In het jaar 1572 werd Amersfoort kortstondig, van 19 augustus tot 20 

november, bezet door de geuzen.123 Toen het Spaanse leger vanuit Zutphen richting 

Naarden en Haarlem trok, vreesden de geuzen geen stand te kunnen houden en 

                                           
120 Zie ook Van Bemmel 1760, p. 125. 
121 Van Rootselaar 1878, deel II, p. 377. 
122 Dirk Steenbeek, ‘De Reformatie in Amersfoort’, in: Rob Kemperink/Burchard Elias (eds.), ‘Bruit van 
d’Eem’, Geschiedenis van Amersfoort, 1e deel (Utrecht 2009), p. 203-206 (voortaan: Steenbeek 2009), 
p. 204 (zie over de Mariaverering in Amersfoort verderop, p. 42 e.v.). 
123 Van Kalveen 1979a, p. 4. 
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verlieten ze Amersfoort schielijk.124 De stadsoverheid sloot zich weer bij de regering 

in Brussel aan en de katholieke religie werd weer als enig toegestane godsdienst in 

ere hersteld. De St.-Joriskerk, waar een beeldenstorm had plaatsgevonden werd 

hersteld. De rekeningen geven een beeld van het interieur in een katholieke kerk in 

de zestiende eeuw en van de vernielingen die de beeldenstormers daarin hadden 

aangebracht.125 Het blijkt dat er bij deze beeldenstorm behoorlijk is huisgehouden 

in de St.-Joriskerk. De altaren waren vernield en ontwijd, beelden waren 

stukgeslagen en glas-in-loodramen verbrijzeld. Het puin was op het St.-Joriskerkhof 

en onder het rooster voor het portaal aan de Hofzijde gestort. De geuzen hadden 

bovendien twee grote koperen kandelaars gestolen; vijf met gouddraad vergulde 

koorkappen konden worden teruggekocht, terwijl in Zwolle in 1573 gezocht werd 

naar verdwenen kazuifels, ornamenten en zilverwerk. Onherstelbaar voor de 

gelovigen was echter het feit dat de kostbare reliek van een doorn of tak uit de 

doornenkroon van Christus verdwenen was. Dit deel van een van de belangrijkste 

relieken uit het middeleeuwse devotieleven bevond zich al sinds tenminste 1382 in 

Amersfoort.126 In maart 1573 wijdde Johannes Knijff, bisschop van Groningen en 

wijbisschop van de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, de altaren van de St.-

Joriskerk opnieuw.127 

 In de kerkmeestersrekening van de St.-Joriskerk over het jaar 1572-73 

worden niet alleen de herstelwerkzaamheden aan de kerk genoemd, we komen er 

ook de vermelding tegen van de begrafenis van Mr. Jan Tol, de vader van de zanger-

componist. Hij werd begraven op 22 oktober 1573 in de Zuidbeuk van de St.-

Joriskerk, bij de achtste beun,128 in het ‘halve graf’ (dat wil zeggen: de helft van een 

dubbel graf) gelegen voor de preekstoel.129 Begin 1576 overleden kort na elkaar, 

zoals hierboven al genoemd, twee zusters van de componist. Op 11 oktober van 

hetzelfde jaar werd, getuige hetzelfde archiefstuk, een kind van Mr. Matheus Toll en 

zijn vrouw Agnietgen gewogen.130 Dit wegen van pasgeboren kinderen was een 

speciale dienst die de kerk na de doop tegen betaling (van twee stuivers) 

verrichtte.131 Met het oog op het welzijn van het kind of als dank voor een goed 

verlopen zwangerschap offerden de ouders dan veelal net zoveel geld of goederen als 

het kind zwaar was.132 Of dit het eerste kind van Matheus is geweest wordt niet 

duidelijk en evenmin is bekend welke naam dit kind heeft gekregen. Op 24 juli 1581 

werd een kind van Matheus en Agnietgen in een kerkgraf begraven.133 Of dit 

hetzelfde kind was dat bijna vijf jaar eerder was geboren is onduidelijk. Wel is 

duidelijk dat dit kind in hetzelfde graf werd begraven als haar grootvader. 

                                           
124 Van Kalveen 1979a, p. 5. 
125 AE, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, inv. nr. 765 (olim: UB Amsterdam I C 4). 
126 Van Kalveen 1979a, p. 6. 
127 Van Kalveen 1979a, p. 7. 
128 WNT: beun = vlonder, houten vloerdeel. 
129 AE, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, inv. nr. 765 (olim: UB Amsterdam I C 4), f. 12r 
(zie bijlage I, document 14). 
130 AE, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 765 (zie bijlage I, document 17). 
131 AE, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 765. 
132 J.G.J. van Booma, ‘Het wegen van dopelingen, andere kinderen en volwassenen in onze 
kerkgebouwen, voor de Reformatie’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het 
Iconografisch Bureau 40 (1986), p. 31-66, p. 31-66. 
133 AE, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 765 (zie bijlage I, document 20). 
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Afbeelding 2. De Onze-Lieve-Vrouwekapel te Amersfoort (1759). 

 

De Onze-Lieve-Vrouwekapel 

Tollius’ eerste muzikale functie die bekend is, was die van muziekleider (‘musices 

moderator’) aan de Onze-Lieve-Vrouwekapel in zijn geboortestad. Dit feit is alleen 

bekend door de woorden die Tollius er zelf aan gewijd heeft in de opdracht bij zijn 

eerste bundel met vijfstemmige motetten uit 1591. Hieronder wordt deze opdracht 

integraal in vertaling weergegeven. 

EEN ALLERHARTELIJKSTE GROET AAN DE ZEER EERBIEDWAARDIGE EN 
VOORTREFFELIJKE MUSICI VAN AMERSFOORT. 
 
Zeer eerbiedwaardige en voortreffelijke musici, het ligt in de aard van alle mensen om, 
wanneer zij zich ver van hun vaderstad bevinden, zich die altijd te herinneren en altijd in 
gedachten daar te zijn. Ook in mezelf bespeur ik dit verschijnsel. Hoewel ik al zo vele 
jaren ver van mijn vaderstad verblijf, gaat er toch bijna geen dag voorbij dat ik er niet aan 
denk en waarop ik niet al het waarlijk goede van de Here onze God in mijn gebeden aan 

mijn vaderstad toewens. Maar wat ik over mijn vaderstad zeg, zeg ik voornamelijk over u, 
door wie ik, toen ik daar was, overladen ben met vele grootse weldaden. 
Maar vooral ben ik getroffen door die weldaad, die ik mij altijd zal blijven herinneren, dat 
u mij toen in de bloeitijd van mijn jeugd unaniem hebt willen aanstellen als muziekleider 
in de kerk van de Heilige Maagd Maria, terwijl er bij deze gelegenheid toch vele andere 
musici waren van wie ik verre de mindere was. Dit heeft mij zoveel vertrouwen gegeven 
dat ik, nu ik op het punt sta enige vruchten van mijn geest te publiceren, speciaal u heb 

uitgekozen, om deze vruchten van harte aan op te dragen. 
Echter, ik hoop dat u deze accepteert in de wetenschap dat ik u en onze vaderstad in de 
toekomst veel grotere dingen verschuldigd zal zijn; want het zou niet van veel verstand 
getuigen als ik zou denken dat ik zo grote schulden zou kunnen terugbetalen met zo’n 
armzalig geschenk. Gegroet. Padua 15 juni 1591.  
        Joan. Tollius.134 

 

                                           
134 Joannes Tollius, Liber primus motectorum quinque vocum (Venetië 1591), opdracht (vertaling Jan 
Bloemendal, voor de transcriptie van de originele tekst: zie bijlage I, document 57). 
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Terwijl de St.-Joriskerk de hoofdkerk van Amersfoort was, werd deze in belang 

overvleugeld door de O.L.V.-kapel. Dit gaat terug op de vondst van een Mariabeeldje 

in het jaar 1444. Het beeldje bleek wonderen te bewerkstelligen en al snel groeide 

Amersfoort uit tot een van de belangrijkste bedevaartsoorden van de 

Nederlanden.135 Het beeldje werd ondergebracht in de Mariakapel van Amersfoort 

en deze kapel groeide uit tot een heuse kerk met een toren die de Utrechtse 

domtoren naar de kroon stak. De status van dit gebedshuis is echter nooit gewijzigd 

en het is formeel altijd een kapel gebleven. Naar verluidt hebben de kerkmeesters 

van de kapel zich tijdens de overgang naar de Reformatie over de kostbaarheden en 

het archief ontfermd, zodat dit alles niet in handen van de protestanten zou vallen 

en vernietigd zou worden.136 Nooit heeft men echter kunnen achterhalen waar deze 

spullen door hen opgeborgen werden. Als het verhaal al op waarheid is gebaseerd, 

heeft deze actie tenslotte toch tot verlies van het archief geleid. 

 

Afbeelding 3. Opdracht aan de zeer eerbiedwaardige en voortreffelijke musici van 

Amersfoort in Tollius’ eerste bundel met vijfstemmige motetten (Venetië, Gardano 1591, zie 

ook bijlage I, document 57). 

                                           
135 Ottie Thiers, Bedevaart en kerkeraad, De Amersfoortse vrouwevaart van 1444 tot 1720 (Hilversum 
1994), (voortaan: Thiers 1994), passim, zie ook J.A.F. Kronenburg, Maria’s heerlijkheid in Nederland: 

Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de vroegste tijden tot op 
onze dagen, 9 dln. (Amsterdam [1904-1931]). Vooral de delen 3: De middeleeuwen – de vereering der 
H. Maagd door onze kloosterlingen; 4: De middeleeuwen – de vereering der H. Maagd door vorst en volk 
en 6: De middeleeuwen – Maria’s genadeoorden en miraculeuze beelden, zijn geraadpleegd en J.A.F. 
Kronenburg, ‘Onze Lieve Vrouw van Amersfoort’, in: Maria’s heerlijkheid in Nederland: 

Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de vroegste tijden tot op 
onze dagen, deel VI (Amsterdam 1909), p. 392-413 (voortaan: Kronenburg 1909). 
136 Kronenburg 1909, p. 401-403 (onder verwijzing naar Van Bemmel 1760, p. 140 noot). 
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 Tollius heeft in zijn hierboven geciteerde voorwoord weliswaar aangegeven dat 

hij op jeugdige leeftijd werd benoemd tot muziekleider in de O.L.V.-kapel, maar het 

wordt niet duidelijk wanneer deze aanstelling heeft plaatsgevonden en evenmin tot 

wanneer deze heeft geduurd. Er is een archiefstuk bewaard gebleven dat enig licht 

werpt op de situatie rond deze aanstelling. Het gaat om een akte, gedateerd 12 

augustus 1578, waarin Gerrit van Mierlo, abt van de St. Paulusabdij te Utrecht, de 

‘Sint-Ursulavicarie’ aan Jan Jansz. Toll in leen geeft.137 Hoewel dat niet uit de akte 

blijkt, is er hoogstwaarschijnlijk een relatie tussen de toekenning van deze vicarie 

(waaruit een prebende voortvloeide, doorgaans bedoeld om iemand die voor de kerk 

een bepaald belang vertegenwoordigde van een inkomen te voorzien) en Tollius’ taak 

als muziekleider van de O.L.V.-kapel. De aanleiding om hem juist op dit moment 

met deze vicarie te belenen is gelegen in de dood van priester Cornelis Gerritszoon, 

die tot dan toe met deze vicarie beleend was. Of Tollius ook het priesterschap moest 

bekleden om voor deze vicarie in aanmerking te komen is niet geheel duidelijk. In 

ieder geval werd hij in de akte niet als ‘heer’ betiteld en was hij op dat moment dus 

zeker nog geen priester. Soms werden vicarieën gegeven aan studenten, die (nog) 

geen priester waren en ook niet in de gelegenheid waren om de verplichtingen die de 

vicarie met zich meebracht na te komen. In dergelijke gevallen werden de 

verplichtingen waargenomen door een andere priester, die dan ook een deel van de 

opbrengst ontving.138 De gangbare praktijk was echter dat de vicaris op gezette 

tijden op het altaar waar zijn vicarie aan verbonden was de mis moest lezen en dat 

veronderstelt een priesterwijding.139 Het is pas na de Reformatie dat de vicarieën 

niet meer door priesters werden bekleed.140 Terwijl de Reformatie zich binnen een 

jaar na de toekenning van de vicarie aan Tollius in Amersfoort zou manifesteren, is 

het uitgesloten dat al in 1578 van de gangbare katholieke praktijk werd afgeweken. 

Een mogelijkheid is dat Tollius nog niet alle stadia van de priesterwijding had 

doorlopen, maar in afwachting daarvan al wel werd benoemd, of – en dat lijkt 

waarschijnlijker – dat hij als tegenprestatie voor het kapelleiderschap de geldelijke 

vergoeding ontving terwijl een ander de verplichtingen waarnam. 

 In de akte meldt Gerrit van Mierlo dat Tollius zich als ‘possesseur’ (dus de 

bezitter) van de vicarie tot hem heeft gewend. Uit deze formulering blijkt dat Tollius 

de inkomsten op dat moment al genoot. Deze belening is kennelijk de formele 

toekenning van een al bestaande situatie en daaruit mag worden afgeleid dat Tollius 

op 12 augustus 1578 al in functie was als muziekleider van de O.L.V.-kapel.141 Dat 

de aanstelling mogelijk zou teruggaan tot 1568 (zoals o.a. Kongsted veronderstelt) 

lijkt mij, gezien het vermoedelijke geboortejaar van Tollius (zie onder), uitgesloten.142 

                                           
137 AE, Archief Armen de Poth, Inv. nr. 590 (zie bijlage I, document 18). 
138 Post 1954b, p. 35-36. 
139 Fred van Kan, ‘Opdat zij verlost mogen worden: De zorg voor het zielenheil in middeleeuws 
Amersfoort’, in: Jaarboek Flehite 2002, p. 36-65 (voortaan: Van Kan 2002), p. 43; Van Dijck 1973, p. 
151-152 en 160-162. 
140 Van Kan 2002, p. 46. 
141 Als iemand voor een vergoeding vanuit de kerk in aanmerking kwam, werd dat geregeld met een 
vicarie of prebende. Het duurde echter soms jaren voordat een vicarie of prebende vacant werd en de 
financiële vergoeding werkelijkheid werd. Zie Cornelis Dekker, ‘Contrareformatie en traditionalisme; 
tegenstellingen in de hoge geestelijkheid in de 16e eeuw’, in: De kerk en de Nederlanden: archieven, 
instellingen, samenleving (Hilversum 1997), p. 11-28, p. 18. 
142 Kongsted 2008, p. 348. 
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Afbeelding 4. Tollius wordt door Gerrit van Mierlo, abt van de St. Paulusabdij 

te Utrecht, beleend met de ‘Sint-Ursulavicarie’ 
(AE, Archief Armen de Poth, Inv. nr. 590, geen foliering, zie ook bijlage I, document 18).  
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 De vicarie was oorspronkelijk gevestigd in de zogenaamde Celsusterkerck (de 

kapel van het Celzustersconvent) en droeg de naam van Sint Ursula.143 Volgens de 

akte was het desbetreffende altaar intussen overgebracht naar de St.-Rochuskapel, 

ook nu nog gelegen in het hofje ‘Armen de Poth’ te Amersfoort.144 Tollius verzocht de 

abt de leenwaarde van vijf gouden Filippus guldens per jaar voortaan aan hem uit 

te betalen, op, of binnen veertien dagen na, kerstmis.145 De eed is niet door Tollius 

zelf afgelegd, omdat hij volgens deze akte op 12 augustus 1578 nog onmondig was. 

Namens hem heeft een zekere Goerdt van Huyckenhorst ‘huldt, eedt ende 

mansschap’ gedaan. Mondig werden jongens, zoals hierboven reeds gesteld, in deze 

periode doorgaans bij het bereiken van de leeftijd van vijfentwintig jaar.146 Op basis 

van dit archiefstuk is het aannemelijk dat Tollius niet vóór 1553 is geboren. 

 Het feit dat Tollius in augustus 1578 nog geen vijfentwintig jaar oud was, 

stemt overeen met zijn eigen opmerking dat hij ‘in de bloeitijd van zijn jeugd’ tot 

muziekleider van de O.L.V.-kapel was benoemd. Hij zal ook niet veel jonger dan 

twintig zijn geweest. Terwijl Sweelinck rond dezelfde tijd als vijftienjarige in de 

voetsporen van zijn vader trad als organist van de Oude Kerk in Amsterdam,147 is er 

toch een kenmerkend verschil tussen de functie van organist en die van koorleider. 

Een organist kan met zijn technische en muzikale vaardigheden aan alle gestelde 

eisen ook al rond zijn vijftiende voldoen, maar een koorleider moet ook overwicht 

hebben op de mensen aan wie hij leiding geeft. Daarvoor lijkt een leeftijd van twintig 

al tamelijk jong en is vijftien zeer onwaarschijnlijk. Hieruit vloeit de aanname voort 

dat Tollius in 1578 niet veel jonger dan twintig kan zijn geweest en dat hij dus 

tussen 1553 en uiterlijk 1560 geboren zal zijn, waarschijnlijk dichter bij 1553 dan 

bij 1560. De akte toont bovendien aan dat Tollius op 12 augustus 1578 nog in 

Amersfoort verbleef. 

 

De Amersfoortse O.L.V.-kapel moet dus tot de belangrijkste bedevaartsoorden van 

Nederland gerekend worden; de bedevaart leverde de stad en de kerk veel geld op.148 

Een belangrijk deel van de muzikale activiteiten zal in dienst gestaan hebben van de 

Mariaverering. De gegevens daarover zijn echter niet bewaard gebleven. Of de 

zangers er een volledige dagtaak hadden (met navenante vergoeding) of dat het 

zingen slechts een bijbaan was, kan niet meer achterhaald worden. Dat er een orgel 

in de kerk aanwezig was is beschreven door Van Bemmel:149 

                                           
143 Van Kan 2002, p. 53. 
144 In 1547 kregen de Celzusters ruimte in het hofje ‘Armen de Poth’ en aldaar de beschikking over de 
Sint Rochuskapel. De Celzusters werden ook Alexianen of Ursulinen genoemd, naar hun 

patroonheilige. 
145 Een Filippusgulden is een gouden munt ter waarde van 2 gulden en 2 stuivers (2:2), zie bijlage II. 
146 Van der Heijden 1998, p. 48, zie ook Fockema Andreae 1888, p. 13. 
147 Sweelincks vader was al in 1573 overleden. De aanname dat Sweelinck in 1577 benoemd werd tot 
organist van de Oude Kerk in Amsterdam is gebaseerd op een tekst van Cornelis Plemp, die na 
Sweelincks dood in 1621 meldde dat hij 44 jaar als organist actief was geweest. Deze vermelding wordt 
aannemelijk omdat op 21 november 1577 de toenmalige organist van de Oude Kerk werd begraven. 
Wie hem opvolgde is onduidelijk, maar in 1581 blijkt Sweelinck de post inderdaad al te bekleden. Het 
is dus plausibel dat hij eind november 1577 (nog net vóór de Reformatie) aangesteld werd als organist. 
148 Thiers 1994, passim. 
149 Van Bemmel 1760, p. 142. 
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Maar om weder te keeren tot de [O.L.V.-]Kerk zelve: ze is voorzien met een fraai Orgel, 
alhoewel niet groot, echter van een goed geluid en resonantie, Ao. 1572 gemaakt, en 
geplaatst boven den ingang, tegen [lees: tegenover] ’t Choor en Predikstoel. ’t Zelve was 

eertyds veel hoger, maar in den jaare 1628 liet men ’t eenige voeten sakken, en wierdt 
alsdoe merkelyk beter en groter gemaakt. Onder ’t zelve leest men deze woorden: 

   Laudate Domino in Tympano & Choro 
   Laudate eum in cordis & Organo 
 

Volgens van Bemmel was het orgel in Tollius’ tijd dus nog gloednieuw. Of Tollius 

muziek heeft gecomponeerd in de periode dat hij was aangesteld als muziekleider 

van de O.L.V.-kapel is onduidelijk. In de motettenbundels die van hem bekend zijn 

komen in ieder geval geen stukken voor ter ere van Maria. 

 

Amersfoort en de Opstand 

Amersfoort wist de Reformatie lang buiten de poorten te houden, maar na een kort 

beleg door Jan van Nassau, de broer van Willem van Oranje, werd Amersfoort op 10 

maart 1579 gedwongen zich over te geven en zich aan te sluiten bij de Opstand. Het 

katholieke stadsbestuur kwam met Jan van Nassau een religievrede overeen.150 

Omdat in de visie van de prins van Oranje een godsdienst niet opgelegd mocht 

worden, konden de Amersfoortse inwoners ook de katholieke religie blijven 

uitoefenen. Het lijkt erop dat een grote groep van de stadsbevolking (geschat wordt 

ongeveer 40 procent) dat heeft gedaan.151 De St.-Joriskerk bleef beschikbaar voor de 

katholieken, maar de O.L.V.-kapel werd, na een beeldenstorm in de nacht van 12 

op 13 maart, tegelijk met de kapel van het Observantenklooster aan de protestanten 

toegewezen.152 Op vrijdag 13 maart vond in de O.L.V.-kapel de eerste gereformeerde 

dienst plaats.153 Het is aannemelijk dat Tollius tot op dat moment als muziekleider 

in de O.L.V.-kapel actief is geweest. De toewijzing van de O.L.V.-kapel aan de 

protestanten moet voor Tollius een grote impact hebben gehad. Hiermee hield het 

koor waar hij de leiding over had op te bestaan en raakte hij dus zijn baan kwijt. 

 De stedelijke raad van Amersfoort volgde de bepalingen van de religievrede en 

richtte zich in zijn beleid naar het voorbeeld van de stad Utrecht. Het doel was 

onrust, tweespalt en bloedvergieten te vermijden. Ook de verdeling van de kerken 

geschiedde naar Utrechts voorbeeld. In een besluit van de Amersfoortse magistraat 

van 28 maart 1579 werd gelijkberechtiging van katholieken en gereformeerden 

gewaarborgd. De sociale instellingen van de stad mochten in hun liefdadigheid geen 

onderscheid maken tussen beide religies. Zo mochten ze gereformeerd of katholiek 

                                           
150 Steenbeek 2009, p. 206. Onder Religievrede wordt verstaan het toestaan van vrijheid van 
godsdienst (d.w.z de uitoefening ervan) aan een minderheid, indien een aantal huishoudens daarom 
verzoekt. Deze politiek van Willem van Oranje is mislukt door het radicalisme van de Vlaamse en 
Brabantse Calvinistische republiken (Gent, Antwerpen, Brussel en Brugge tussen ca. 1576 en 1585) 
en de gebeurtenissen in Amsterdam en Haarlem. 
151 Smit 1992, p. 242 en 254. 
152 Steenbeek 2009, p. 206. 
153 C.A. van Kalveen, ‘Een vast gelove, ende Christus vrede sij met ons ende allen onsen vianden mede: 
De definitieve vestiging van de Reformatie te Amersfoort, 1579-1580’, bijvoegsel bij Hervormd 
Amersfoort, 30 november 1979, nr. 43 (voortaan: Van Kalveen 1979b), p. 1; Van Bemmel 1760, p. 140. 
Smit 1992, p. 233 noemt 16 maart. 
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kerkbezoek aan de bedeelden niet verbieden, laat staan daar strafmaatregelen tegen 

treffen.154 

 Al in de laatste week van april 1579, dus nauwelijks een maand na de 

alteratie van Amersfoort, werd de godsdienstvrede ernstig verstoord. Aangezien het 

voor het stadsbestuur belangrijker was de vrede in de stad te handhaven dan ten 

koste van gewelddadige twisten de katholieke religie te beschermen, kon een 

handvol aanhangers van de gereformeerde religie het de katholieke gemeenschap 

bijzonder lastig maken. De St.-Joriskerk werd de inzet van de strijd. Op donderdag 

23 april 1579, in de week na Pasen en op het kerkelijke feest van Sint Joris, werden 

de kerkgangers tijdens de viering opgeschrokken door een beeldenstorm. Terwijl de 

kerk in de periode na dit incident formeel aan de katholieken bleef toegewezen, is de 

feitelijke situatie onduidelijk. De kerk werd van 9 juni tot 18 september 1579 op 

last van de stadsmagistraat gesloten voor de vieringen. In die periode vonden 

diverse ingrepen in het interieur van de kerk plaats. In opdracht van de magistraat 

werden beelden en altaren aan de voet van de pilaren afgebroken. Een deel van de 

overige altaren en de liturgische boeken werden, op last van de kerkmeesters zelf, in 

de Librije (de bibliotheek) en de Gerfkamer (de sacristie) opgeborgen. Het katholieke 

karakter van de kerk werd in deze periode steeds verder aangetast. Voor zover er na 

18 september 1579 nog de mis werd gevierd, gebeurde dat slechts op beperkte 

schaal.155 Overigens roerden ook de katholieken zich soms. Zo werd op dinsdag 22 

september 1579 een protestantse doopdienst in de O.L.V.-kapel verstoord en moest 

dientengevolge worden afgelast.156 De situatie schetst de onrust in de stad en toont 

aan dat incidenten makkelijk uit de hand konden lopen. 

 Mogelijk heeft er in de Amersfoortse St.-Joriskerk in de periode kort na de 

alteratie eenzelfde soort beweging plaatsgevonden als in Utrecht onder Duifhuis, de 

bekende predikant van de Jacobi Kerk. Duifhuis was zowel de laatste pastoor als de 

eerste predikant van deze Utrechtse gemeente. Hij was een verdraagzame en niet al 

te leerstellige geestelijke en koos een weg die bekend is komen te staan als het 

libertinisme.157 De nadruk kwam steeds meer te liggen op de prediking en steeds 

minder op de rituelen, zodat de eredienst geleidelijk een meer protestants karakter 

kreeg. Het lijkt erop dat Dirck van Geyn, een van de laatste pastoors van de St.-

Joriskerk, dezelfde weg bewandeld heeft. Dit blijkt onder andere uit het feit dat hij 

op advies van de Amersfoortse stadsmagistraat en onder goedkeuring van de 

katholieke kerkmeesters in 1579 tot op zekere hoogte dezelfde protestantisering van 

de eredienst heeft doorgevoerd. Hieruit zijn ook de bovengenoemde aanpassingen 

aan de kerk te verklaren, die immers met medewerking van de kerkmeesters zelf 

zijn doorgevoerd.158 

                                           
154 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 13, p. 774. Zie ook Van Kalveen 1979b, p.1. 
155 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 13, p. 1114. Zie ook Van Kalveen 1979b, p. 2; 
Kemperink 1956, p. 114-115; Van Rootselaar 1878, deel II, p. 466-467 en 482. 
156 Van Kalveen 1979b, p. 3. 
157 Benjamin J. Kaplan, Calvinists and libertines. Confession and community in Utrecht 1578-1620 
(Oxford 1995), passim; M.G.L. den Boer, ‘De Unie van Utrecht, Duifhuis en de Utrechtse religievrede’, 
in: Jaarboek Oud-Utrecht 1978, p. 71-88 (voortaan: Den Boer 1978), passim (vooral p. 76-84). 
158 Van Kalveen 1979b, p. 2; Den Boer 1978, p. 78-80; Van Rootselaar 1878, deel II, p. 472, 467 en 
497; Van Bemmel 1760, p. 338. 
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 In januari 1580 werd de St.-Joriskerk opnieuw gesloten. Dit was een doorn 

in het oog van de katholieke gemeenschap. Een maand nadien, op 9 februari, 

verzochten de kerkmeesters en de voormalige katholieke stadsbestuurders om 

heropening aan prins Willem van Oranje en de Staten van Utrecht. Korte tijd later, 

in maart 1580, veranderde de situatie echter ingrijpend ten nadele van de 

katholieken.159 De aanleiding was het zogenaamde verraad van Rennenberg, 

stadhouder van de noordoostelijke gewesten. Begin maart 1580 liep hij over naar de 

zijde van Filips II. In Groningen en Ommelanden werd het katholicisme weer als 

enige godsdienst in ere hersteld. De onmiddellijke reactie hierop was een 

beeldenstorm op 8 maart in de Utrechtse Domkerk en de eis van een algeheel 

verbod op de katholieke eredienst. In Amersfoort werd tegelijkertijd het St.-

Aegtenklooster bestormd. Om verder oproer te voorkomen liet de Amersfoortse 

magistraat nog meer altaren uit de St.-Joriskerk verwijderen. Op 18 maart 1580 

nam de stadsmagistraat van Amersfoort het ingrijpende besluit dat de uitoefening 

van de katholieke religie voorlopig, in ieder geval zolang de onrust zou voortduren, 

stopgezet moest worden. In de praktijk werd deze maatregel niet meer teruggedraaid 

en zo kwam er op 18 maart 1580 een einde aan de religievrede in Amersfoort en 

daarmee aan de openbare katholieke godsdienstuitoefening aldaar. Alles wijst erop 

dat ook de St.-Joriskerk vanaf dit moment een gereformeerde signatuur heeft 

gekregen. De katholieken werden gedwongen zich terug te trekken in als kerk 

dienstdoende huiskamers, schuren en loodsen.160 

 

Voor musici raakte de Reformatie hun middelen van bestaan. De grotere katholieke 

kerken hadden voor de kerkzang een koor van betaalde zangers onder leiding van 

een kapelmeester (in Nederland meestal zangmeester of succentor genaamd, zoals 

bovenstaand besproken). Ook was er een organist die met zijn kerkelijke 

werkzaamheden (een deel van) zijn inkomen vergaarde. In de gereformeerde kerk 

was de kerkzang beperkt tot de voordracht van de psalmen, gezongen op de 

Geneefse melodieën met de Franse berijming van Marot en De Bèze of de 

Nederlandse vertaling daarvan door Datheen. Dit zingen werd eenstemmig gedaan 

door de gehele gemeente en zonder begeleiding van instrumenten. De weerzin tegen 

het orgel was onder calvinisten zo groot, dat er pogingen zijn gedaan de orgels uit de 

kerken te laten verwijderen. Voor zover bekend is dat in geen van de Nederlandse 

kerken daadwerkelijk gebeurd, maar dat kwam slechts doordat de kerken en hun 

interieur eigendom van de overheden waren. De kerken werden ter beschikking 

gesteld aan de gereformeerden voor hun diensten, maar over de ruimtes en het 

interieur hadden ze geen zeggenschap.161 

 In veel Nederlandse steden werden organisten van stadswege aangesteld om 

op gezette tijden de inwoners en bezoekers van de stad te vermaken met orgelspel. 

Zodoende konden organisten ook in de nieuwe situatie hun inkomsten behouden. 

Het bekendste voorbeeld van een musicus die de overstap van kerkorganist naar 

                                           
159 Van Kalveen 1979b, p. 3. 
160 Van Kalveen 1979b, p. 3; Kemperink 1956, p. 115; Van Rootselaar 1878, deel II, p. 498-499. 
161 C.A. van Swigchem/T. Brouwer/W. van Os, Een huis voor het Woord: het protestantse kerkinterieur 
in Nederland tot 1900 (’s-Gravenhage 1984), p. 69. 
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stadsorganist maakte is Jan Pieterszoon Sweelinck, organist in de Oude Kerk te 

Amsterdam. Amersfoort kende in de persoon van Jacob Burchartszone een 

vergelijkbaar geval. In 1576 was hij de organist Henrick Spruyt opgevolgd en in die 

hoedanigheid maakte Jacob de overgang naar het protestantisme mee.162 Op 1 april 

1580 kreeg hij een aanstelling van de stadsmagistraat tot organist aan de St.-

Joriskerk en de O.L.V.-kapel. Tevens werd hij belast met het onderhoud van de 

uurwerken in de torens van deze beide kerken.163 

 Het is vrijwel uitgesloten dat de organisten lidmaat waren van de 

gereformeerde kerk. De weerzin in deze kringen tegen muziek in het algemeen (want 

te lichtzinnig) en orgels in het bijzonder (vanwege de paapse associatie met dit 

instrument) was dermate groot, dat een organist ongetwijfeld in aanvaring zou zijn 

gekomen met de kerkenraad en gedwongen zou zijn geworden de functie van 

organist neer te leggen. Of deze organisten de katholieke religie konden blijven 

aanhangen zonder in problemen te komen met de stadsoverheid, hun werkgever, is 

de vraag. Waarschijnlijk behoorden ze in de meeste gevallen tot de grote 

middengroep die wel aangeduid wordt met sympathisanten of liefhebbers. Terwijl 

deze sympathisanten in meer of mindere mate de diensten van de gereformeerden 

bijwoonden, konden ze geen deel hebben aan de avondmaalsviering, maar 

tegelijkertijd stonden ze ook niet onder de kerkelijke tucht.164 

 Voor koorzangers en hun meezingende koorleider lag de situatie anders. 

Terwijl geschoolde zangers in de katholieke kerk een inkomen konden vergaren, 

hield die mogelijkheid op toen de katholieken het in Nederland steeds lastiger 

kregen en geen professioneel koor meer overeind konden houden. Voor de 

koorzangers bracht de Reformatie dan ook het einde van hun muzikale loopbaan in 

de desbetreffende gewesten met zich mee; ze hadden de keuze een andere bron van 

inkomsten te zoeken, of hetzelfde beroep te blijven uitoefenen in een ander deel van 

de wereld. Tollius heeft er klaarblijkelijk voor gekozen Amersfoort te verlaten om 

zodoende als musicus actief te kunnen blijven. Hij had zijn heil kunnen zoeken in 

de Nederlandse gewesten die de koning en de katholieke kerk trouw waren 

gebleven, of net over de grens in Duitsland, bijvoorbeeld in Keulen.165 Hij belandde 

uiteindelijk echter in Italië, een geliefd reisdoel van jonge kunstenaars, en werd er 

op 2 september 1583 aangesteld als kapelmeester in de dom van Rieti. 

                                           
162 Van Kalveen 1979a, p. 22. 
163 Van Kalveen 1979b, p. 3; Van Rootselaar 1878, deel II, p. 501. In 1576 was een zekere Jacob reeds 

organist van de St. Joriskerk (zie Van Kalveen 1979a, p. 23), Van Rootselaar meent echter dat het hier 
een andere persoon betreft, zodat het volgens hem in 1580 niet om een gewijzigde aanstelling gaat, 
maar om de aanstelling van een nieuwe functionaris. Smit 1992, p. 234, meldt nog: ‘In de 
overeenkomst die de stad met hem op 19 augustus 1594 voorbereidde, werd het traktement 
vastgesteld op ƒ 60 per jaar, door de stad, de Kapel en de St. Joriskerk gelijkelijk te betalen. In de 

voorwaarden werd opgenomen dat hij ’s morgens tussen 10 en 11 uur op de “musijckcamer” 
muziekonderwijs zou geven “ende mede die salmen leren singen dengenen die ’t begeert”, zonder 
kosten voor de stad. Verder moest hij viermaal per week de beiaard bespelen “tot recreatie van de 
borgerij”.’ In voetnoot 21 (p. 256) vult Smit nog aan: ‘Op 27 juli 1619 wordt meester Jacob nog als 
organist vermeld; op 23 mei 1620 werden de onderhandelingen over een opvolger geopend.’ 
164 A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen: kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en 
Oldenbarnevelt (Assen 1974), p. 128 e.v.; zie ook Herman Roodenburg, Onder censuur: De kerkelijke 
tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum 1990), passim. 
165 Zie over de locaties waar veel katholieke vluchtelingen uit de Republiek zich verzamelden: Geert H. 
Janssen, The Dutch Revolt and Catholic Exile in Reformation Europe (Cambridge UK 2014), (voortaan: 
Janssen 2014). 
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De familie Tol in de laatste decennia van de zestiende eeuw 

Terwijl Jan Tol Amersfoort verliet, bleef zijn familie er achter. In de laatste twee 

decennia van de zestiende eeuw vinden we in de archieven nog enkele zaken terug, 

die voor de kennis over de componist en zijn naaste familie van belang zijn geweest. 

Op 21 november 1583 komen we voor de eerste keer de moeder van de componist in 

de archieven tegen.166 Anna Tol was intussen weduwe geworden en kocht een huis 

aan de Nieuwstraat in Amersfoort, gelegen vlakbij de woning aan de Langestraat. In 

1586 verkocht ze een huis in dezelfde straat. In de akte staat dat dit huis door de 

kopers werd bewoond en dat Anna Tol zelf één van de buren was. Op de lening van 

100 gulden, met het huis als onderpand, moest door de leningnemer een jaarlijkse 

rente van 6 gulden worden betaald.167 Op 5 mei 1587 werd het huis aan de 

Langestraat door Mattheus en zijn vrouw Agnietgen, die daar kennelijk hun intrek 

hadden genomen, verkocht.168 

 Op 1 augustus 1584 kocht Matheus een graf in de St.-Joriskerk, waarin zijn 

vader en zijn kind al begraven waren. Dit is het eerste archiefstuk waarin Matheus 

chirurgijn wordt genoemd. Op 19 oktober van hetzelfde jaar heeft Rathelphus 

Tollius een rekest ingediend, maar hij mag dit van de magistraat niet meer doen 

tenzij bij procuratie.169 Dit is de eerste keer dat de familienaam gespeld als Tollius 

in de Amersfoortse archieven voorkomt. Rudolf heeft zijn voornaam ook meteen 

gelatiniseerd, met Rathelphus als het verrassende resultaat. Dit was op een 

moment dat de componist al in Italië verbleef en aldaar de naam Tollius voerde. 

Wellicht heeft Rudolf zich door zijn broer laten inspireren. 

 Amersfoort vormde met zijn grote katholieke bevolkingsgroep, althans in de 

ogen van de geuzen, een zwakke schakel in de verdediging van de Verenigde 

Provinciën. Terwijl de hertog van Parma in de zomer van 1585 Antwerpen belegerde 

en Spaanse troepen de Veluwe onveilig maakten, werd te Amersfoort (in opdracht 

van de Raad van State en met medewerking van Gedeputeerde Staten van Utrecht) 

op 26 juni besloten de stad ‘van eenige quade patriotten ende suspecte persoonen’ 

te zuiveren. Drieëntwintig personen moesten, deels met hun familie, Amersfoort 

verlaten en binnen een week aan de magistraat laten weten waar ze zich ophielden 

(binnen twee weken als dat buiten het gebied van de Verenigde Provinciën was).170 

Op 21 juli 1585 verklaarde Hillitgen van de Glindt dat haar man Roloff Tholl naar 

het oosten was gereisd.171 Het zal de reis van Rudolf naar Polen betreffen, mogelijk 

in het gezelschap van zijn zuster Beatrix. Deze laatste zou niet uit Polen terugkeren, 

maar op 21 juli 1590, kort nadat de erfenis van Beatrix door Matheus was 

afgehandeld, keerde Rudolf wel weer terug in de stad. Hij mocht zich er weer 

vestigen, maar moest een eed afleggen dat hij niets ten nadele van het land zou 

doen en moest daarvoor een borg stellen.172 Dit zijn gangbare bepalingen die aan 

katholieken werden opgelegd als zij zich van buiten de Unie van Utrecht wederom in 

                                           
166 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 14, f. 488v (zie bijlage I, document 22). 
167 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 15, f. 45r (zie bijlage I, document 38). 
168 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 15, f. 265r (zie bijlage I, document 43). 
169 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 14, f. 652r (zie bijlage I, document 27). 
170 Smit 1992, p. 240. 
171 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 14, f. 802v (zie bijlage I, document 31). 
172 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 16, f. 207r (zie bijlage I, document 54). 
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steden die zich bij de Opstand hadden aangesloten wilden vestigen.173 Op 24 

augustus van hetzelfde jaar lezen we dat doctor Thol zijn paspoort van stadhouder 

Maurits vertoonde met bevestiging dat hij niets zou doen ten nadele van het land, 

hoewel hem dat niet schriftelijk in het paspoort was opgedragen.174 De korte 

tijdspanne tussen de dood van Beatrix en de terugkeer van Rudolf doet vermoeden 

dat zij samen de reis hebben ondernomen en dat de dood van Beatrix voor Rudolf 

reden was om terug te keren naar zijn geboortestad. 

 Op 15 september 1595 werd Anna Tollen, de moeder van de componist, in de 

St.-Joriskerk begraven.175 Kort daarna overleed ook Matheus. Hij werd op 16 

december van hetzelfde jaar begraven in het graf dat hij eerder gekocht had en 

waarin zijn vader en dochter – en mogelijk ook zijn moeder – al begraven waren.176 

In de loop van het volgende jaar, op 10 juli 1596, komen we het huis aan de 

Nieuwstraat opnieuw tegen, nu in verband met de erfenis van Anna Tol.177 Omdat 

Matheus intussen was overleden, trad nu Rudolf (wederom Rathelphus Tollius 

genoemd) mede namens zijn broers en zussen in deze zaak op.178 Het gaat om een 

lening door de familie Tol verstrekt ter waarde van honderdvijftig gulden, waarop de 

debiteurs jaarlijks een rente moeten betalen van negen gulden en achtenhalve 

stuiver. Een maand later deelde Rudolf mee dat de rente niet aan hem, maar aan 

zijn broer Jan toekwam.179 In de marge staat genoteerd dat de hoofdsom en alle 

renten op 1 april 1607 waren voldaan, waarbij Johan van Vanevelt optrad namens 

Jan Tholl. De componist was toen dus in ieder geval nog in leven. De vraag waarom 

hij zich liet vertegenwoordigen komt in hoofdstuk 4 aan de orde, als de laatste 

levensfase besproken wordt. 

 

Er is nog een complicerende factor in de Amersfoortse archieven ten aanzien van de 

naam van de componist. Op 11 januari 1594 verschijnt er in de archieven namelijk 

een zekere Johan Toll, een secretaris uit Rhenen.180 Deze Johan Toll, die zich net 

als de componist bij tijd en wijlen ook Joannes Tollius noemde, trouwde op deze 

dag met de Amersfoortse Anthonia van Dam.181 Zij was de dochter van Willem van 

                                           
173 Smit 1992, p. 241; Janssen 2014, p. 161-164. 
174 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 16, f. 237v (zie bijlage I, document 55). 
175 AE, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 766 (zie bijlage I, document 68). 
176 AE, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 766 (zie bijlage I, documenten 26 en 69). 
177 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-11 (zie bijlage I, document 71). Vrijwel 
letterlijk dezelfde tekst komt voor in de Resolutieboeken: AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. 
nr. 17, f. 239v (zie bijlage I, document 72). 
178 Opvallend is hier het meervoud van zowel de broers als de zussen. Immers Matheus was al 
overleden en van Ghijsbert is nergens sprake en dus was, voor zover we weten, naast Rudolf alleen 

Jan nog over. Van de zussen kon voor zover bekend alleen Mechteld nog in leven zijn. Mogelijk is voor 

het meervoud gekozen om nakomelingen van reeds overleden broers en zussen niet uit te sluiten, 
maar het zou ook kunnen dat er nog broers en zussen waren die in de archieven door mij niet 
teruggevonden zijn. 
179 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-11 (zie bijlage I, document 73). Ook hier 
komt vrijwel letterlijk dezelfde tekst voor in de Resolutieboeken: AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 
0001, Inv. nr. 17, f. 239v-240r (zie bijlage I, document 74). 
180 AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR 0001, Inv. nr. 16, f. 797v (zie bijlage I, document 63). 
181 Zie ook J.G. Smit, ‘Huwelijken voor schepenen van Amersfoort 1585-1599’, in: Jaarboek Centraal 
Bureau voor Genealogie 1973, p. 181-202, hier p. 196 en J.J. Hooft van Huysduynen, Geschiedenis 
van het geslacht van Dam van Isselt (z.pl. 1965), (voortaan: Hooft van Huysduynen 1965), p. 69-72 en 
139-140. 
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Dam en Maria Freys van Dolre, een vooraanstaande Amersfoortse familie die onder 

andere het landgoed Den Isselt, even buiten Amersfoort, in bezit had. Het 

overluidregister van de Domtoren te Utrecht vermeldde Antonia als ‘Joffer Antonia 

van Dam, weduwe van de Heer Johan Toll’ (in zijn leven secretaris der stad Rhenen 

en rentmeester der Conventen aldaar); hieruit blijkt dat zij op 21 juli 1640 in 

Rhenen was gestorven.182 Johan Toll was vermoedelijk al in 1610 te Rhenen 

overleden.183 

 Hoewel de familie in Rhenen woonachtig was, blijven er contacten met 

Amersfoort en komt de familie van tijd tot tijd voor in de Amersfoortse archieven. Er 

is weinig kans op verwarring, want als de Rhenense Jan Toll in Amersfoort opduikt, 

is de componist al naar Italië vertrokken; en als de componist na 1600 weer in de 

Amersfoortse archieven opduikt, dan is er meestal sprake van de toevoeging 

‘musicus’ aan zijn naam. Uit de Rhenense familie stamt ook de Jacob Tollius over 

wie Heije enkele malen gerept heeft in zijn artikelen over onze componist.184 Er is 

echter geen sprake van een familierelatie tussen deze twee naamgenoten. 

 

Naar Italië 

Wanneer Tollius’ reis precies heeft plaatsgevonden is niet helemaal duidelijk. Hij zal 

niet voordat Amersfoort zich op 10 maart 1579 aansloot bij de Opstand uit zijn 

geboortestad vertrokken zijn, driekwart jaar eerder, in augustus 1578, was hij er in 

ieder geval nog en de vicarie die hem op deze dag werd toegekend zal hem voor de 

periode daarna juist aan Amersfoort gebonden hebben. Hij kan ook niet later dan 

begin 1583 zijn vertrokken, want in september 1583 is zijn aanwezigheid in Italië 

met zekerheid vast te stellen. Hij is ongetwijfeld niet met een aanstelling reeds op 

zak uit Nederland vertrokken en zal dus enige tijd al in Italië hebben vertoefd 

voordat duidelijk werd waar hij kon solliciteren. De reis van Amersfoort naar Italië 

is al met al niet nader af te bakenen dan dat die ergens tussen medio 1579 en 

medio 1583 moet hebben plaatsgevonden. 

 Tollius was bij lange na niet de enige die vanwege de protestantisering van 

zijn woonplaats uitweek naar gebieden die nog onder katholiek bestuur stonden. De 

exodus was al in de jaren rond 1570 begonnen, veranderde voortdurend van 

karakter (mede door de geregelde wisseling van de machthebbers in bepaalde 

gebieden) en kende zijn hoogtepunt rond 1582.185 Onder de vluchtelingen bevonden 

zich vooral stedelingen, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en ambtsdragers van 

de koning.186 Aanvankelijk waren steden als Amsterdam en Utrecht de belangrijkste 

toevluchtsoorden voor uitgeweken katholieken, maar toen ook deze steden zich 

aansloten bij de Opstand moesten de bannelingen hun heil verderweg zoeken. Rond 

1580, de tijd dat ook Tollius zijn reis ondernam, ontwikkelden zich concentraties 

van katholieke vluchtelingen aan de randen van het toenmalige protestantse gebied, 

                                           
182 Hooft van Huysduynen 1965, p. 72. 
183 Hooft van Huysduynen 1965, p. 72. 
184 Heije 1869b, p. 196 en J.P. Heije, ‘Tollius’, in: De Navorscher 25 (1875), p. 504-505. 
185 Janssen 2014, p. 61. 
186 Janssen 2014, p. 63. 
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net over de grenzen van het Habsburgse Rijk.187 Keulen kende in deze jaren veruit 

de grootste en meest gevarieerde gemeenschap van uitgeweken Nederlanders.188 

Ook voor een kerkmusicus was Keulen, dat in die dagen bekend stond als de 

‘heilige stad’, een aantrekkelijke oord. De rijke kerkelijke infrastructuur, met onder 

andere de zetel van de keurvorstelijke aartsbisschop en van de pauselijke nuntius, 

bood ongetwijfeld volop kansen om als gekwalificeerd zanger aan de bak te 

komen.189 Maar voor kunstenaars, en niet in de laatste plaats voor de musici onder 

hen, had vooral Italië een sterke aantrekkingskracht. Talloze componisten uit de 

Lage landen waren er voordien al naartoe getrokken, op zoek naar educatie. 

Sommigen, zoals bijvoorbeeld Guillaume Dufay (1397/98-1474), Loyset Compère 

(ca. 1445-1518), Pierre de La Rue (ca. 1460-1518), Philippus de Monte (1521-1603), 

Orlandus Lassus (ca. 1532-1594) en Cornelis Schuyt (1557-1616), keerden na 

enkele jaren terug naar de Lage landen of betrokken posities elders in Europa; een 

niet onaanzienlijk deel, zoals bijvoorbeeld Gaspar van Weerbecke (ca. 1445-na 

1517), Heinrich Isaac (ca. 1450-1517), Josquin des Prez (ca. 1450/55-1521), 

Adriaen Willaert (ca. 1485-1562), Cypriaan de Rore (1515/16-1565) en Giaches de 

Wert (1535-1596), koos Italië voor kortere of langere tijd als nieuw vaderland en 

verwierf er vaak een leidende positie in een van de vele muziekcentra.190 

 Ook Tollius koos Italië als zijn uiteindelijke reisdoel. Net zomin als het exacte 

moment van zijn reis is de route bekend. Mogelijk heeft hij zich aanvankelijk 

aangesloten bij een groep vluchtelingen en zijn toevlucht genomen tot een van de 

steden net buiten het opstandelijke gebied, om pas later te besluiten verder te 

reizen. Maar het is ook mogelijk dat hij direct in de richting van Italië is getrokken, 

dan met Rome als meest waarschijnlijke primaire bestemming. Met zijn vele kerken 

bood Rome voor een koorzanger volop kansen op werk en in de vroege jaren ’80 van 

de zestiende eeuw had zich ook daar een kleine gemeenschap van uitgeweken 

Nederlanders gevormd.191 Voor de reis naar Italië lag eveneens een route via Keulen 

het meest voor de hand; van daaruit voerde het dan verder over de Rijn in de 

richting van Frankfurt.192 Of Tollius op deze reis ook de universiteitsstad Heidelberg 

heeft aangedaan is niet te achterhalen, maar dat hij er toen al contacten zou 

hebben gelegd die van belang waren voor de totstandkoming van zijn Heidelbergse 

uitgaven van 1597 is onwaarschijnlijk; de uitgever Jérôme Commelin was op dat 

moment nog niet in Heidelberg gevestigd en verbleef nog in Genève.193 Als er via 

Duitsland gereisd werd verzamelden de reizigers die de Alpen wilden oversteken 

zich gewoonlijk in Augsburg, waar zij afspraken maakten voor hun reis van daar tot 

                                           
187 Janssen 2014, p. 62. 
188 Janssen 2014, p. 65. 
189 Janssen 2014, p. 65. 
190 Zie o.a. Willem Elders, Componisten van de Lage landen (Utrecht/Antwerpen 1985). 
191 Janssen 2014, p. 62. 
192 Anna Frank-van Westrienen, De Groote Tour, Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de 
zeventiende eeuw (Amsterdam 1983), (voortaan: Frank 1983), p. 88-133. Zie ook Karl Enenkel/Paul 
van Heck/Bart Westerweel (eds.), Reizen en reizigers in de Renaissance, Eigen en vreemd in oude en 
nieuwe werelden (Amsterdam 1998). 
193 Simon Groot, ‘The “Cinquante Pseaumes de David” (Heidelberg 1597): An issue of Protestant 
Psalms with music by Orlandus Lassus and others’, te verschijnen in: TVNM 2016 (voortaan: Groot 
2016). Zie ook C.P. Burger Jr., ‘De boekverkoopers Commelin te Genève, Heidelberg, Amsterdam en 
Leiden’, in: Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, 9e jaargang (1911), p. 145-176. 
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aan Venetië.194 De tocht liep dan via München naar Innsbruck, en vandaar via de 

Brennerpas naar Bolzano en verder via Trente en Padua naar Venetië. Binnen Italië 

reisde men voornamelijk over de binnenwateren met een burchiello, de Italiaanse 

variant van de trekschuit. 

 Wellicht heeft Tollius van de gelegenheid gebruik gemaakt om in München 

een glimp op te vangen van Orlandus Lassus. Deze musicus was zonder enige 

twijfel de meest gevierde, meest gedrukte en meest gezongen componist van de late 

zestiende eeuw.195 Hij woonde en werkte in München als kapelmeester aan het hof 

van de katholieke hertog van Beieren. Rond 1580 was Lassus op de top van zijn 

roem. Zeker voor een componist met een katholieke achtergrond als Joannes Tollius 

zal hij een rolmodel zijn geweest. 

  

                                           
194 Frank 1983, p. 112. 
195 Zie o.a. Annie Cœurdevey, Roland de Lassus (Paris 2003); Peter Bergquist (ed.), Orlando di Lasso 
Studies (Cambridge 1999); Ignace Bossuyt/Eugeen Schreurs/Annelies Wouters (eds.), Orlandus 
Lassus and his Time (Peer 1995). 

https://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Annie+C%C5%93urdevey%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Bergquist%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Hoofdstuk 2 
Italië (ca. 1580-ca. 1600) 

 
Rieti (1583-1584) 

De vergadering van het domkapittel te Rieti verkoos op 2 september 1583 een 

zekere ‘D[ominum] Ioannem Tullium Flandrum’ voor de duur van een jaar tot 

meester van de muziekkapel en het koor van de kathedraal.196 De verkiezing was 

niet unaniem: er waren elf stemmen voor en twee tegen, maar dat was geen 

ongebruikelijke stemverhouding. Deze uitslag betekende dat er geen belemmering 

was om de kandidaat aan te stellen. Dat het om Joannes Tollius uit Amersfoort 

ging, is niet meteen duidelijk. De term ‘Flandrum’ (uit Vlaanderen) moet niet 

letterlijk genomen worden, in het zestiende-eeuwse Italië werd Vlaanderen als 

aanduiding voor de gehele Nederlanden gebruikt. De spelling Tullius lijkt vreemd, 

maar in deze spelling was het voor Italianen een bekendere naam dan het later 

gebruikelijke Tollius. Als we de schreden van deze musicus volgen tot in Assisi, 

wordt gaandeweg duidelijk dat de kapelmeester uit Rieti inderdaad niemand anders 

zal zijn geweest dan Joannes Tollius uit Amersfoort. 

 

Afbeelding 5. De vermelding van Tollius’ aanstelling als kapelmeester in de kathedraal 
van Rieti (ACR, Decreti  capitolari, vol. III, f. 103r, zie ook bijlage I, document 21). 

 
 In vrijwel alle gevallen voor en na Tollius was er bij de aanstelling van de 

kapelmeesters sprake van een periode van een jaar, daarna te verlengen voor 

onbepaalde tijd als het kapittel daarmee instemde. Bij Tollius ontbreekt echter die 

laatste frase in de tekst van de aanstelling. De zin zou per ongeluk weggelaten 

kunnen zijn, maar waarschijnlijk was het in dit geval een keuze. Nog tijdens het 

kapelmeesterschap van Tollius werd namelijk een nieuwe kapelmeester benoemd, 

terwijl er op dat moment geen vacature was. Zou Tollius niet voldaan hebben, dan 

was hij ongetwijfeld op staande voet ontslagen en per direct vervangen. Van een 

dergelijke gang van zaken zijn er voorbeelden genoeg, ook in Rieti. Hij mocht echter 

zijn tijd eerst uitdienen. Het lijkt derhalve plausibel dat de komst van een nieuwe 

kapelmeester bij de aanstelling van Tollius al was voorzien en dat hij slechts als 

                                           
196 ACR, Decreti  capitolari, vol. III, f. 103r (zie bijlage I, document 21), zie ook Sacchetti-Sassetti 1941, 
p. 70 en Angelo Sacchetti-Sassetti, Il Duomo di Rieti (Rieti 1968), passim. 
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tijdelijk vervanger werd ingehuurd. De zinsnede ‘en daarna met goedvinden van het 

kapittel’ is vermoedelijk dan ook bewust weggelaten. 

 In de kapittelakten van 6 juli 1584 staat het volgende: ‘Het kapittel heeft 

Heer Rinaldo del Mel, Fransman,197 voor een jaar benoemd tot muziekmeester van 

de kapel en daarna met goedvinden, en dat hij moet beginnen na het verstrijken 

van het jaar van meester ... [de naam is niet ingevuld, SHG] uit de Nederlanden, die 

nu dienst doet, en met het gebruikelijke salaris en de gebruikelijke bepalingen, en 

dat de bepalingen schriftelijk en mondeling door meester Rinaldo moeten worden 

onderschreven en geaccepteerd. Dit werd besloten met elf stemmen voor en twee 

tegen, dus zonder belemmering’.198 Aangezien Tollius zijn tijd mocht uitdienen, 

beschikte de domkapel in deze periode dus over twee musici met de kwalificatie van 

kapelmeester. Eenmaal worden beide musici tegelijk betaald, beiden met de 

aanduiding ‘Maestro di cappella’.199 

 

Afbeelding 6. Rinaldo del Mel benoemd tot kapelmeester van de kathedraal in Rieti, 

met de opmerking dat Tollius [met puntjes in plaats van de naamsvermelding]  
mag aanblijven tot het einde van zijn contract 

(ACR, Decreti capitolari, vol. III, f. 113v, zie ook bijlage I, document 24). 

 
 Er zijn twee betalingen aan Tollius teruggevonden. De betalingen zijn niet 

gedateerd, maar beide zijn opgenomen in het boek van de kamerling over 1584.200 

In het eerste geval kreeg Tollius achttien kwarten graan, beduidend meer dan de 

anderen bij dezelfde betaling (zij kregen resp. 3, 2, 2 en 1 kwarten graan).201 Dat het 

om een buitengewone betaling ging, blijkt uit het opschrift boven deze betaling: 

‘Exitus grani extraordinarij’. Bij de tweede betaling komen Tollius en Del Mel dus 

                                           
197 Rinaldo del Mel werd geboren in Mechelen en was dus een Brabander (zie o.a. Patricia Ann Myers, 
‘Mel, Rinaldo del’, in: Grove Music online, geraadpleegd op 30 maart 2011). 
198 ACR, Decreti capitolari, vol. III, f. 113v (zie bijlage I, document 24), zie ook Sacchetti-Sassetti 1941, 
p. 71. 
199 ACR, Libri del camerlengo, 1584 [geen foliëring en geen datering] (zie bijlage I, document 25).  
200 De kamerling of kamerheer, in het Italiaans ‘camerlengo’, is in de R.K. kerk de schatbewaarder en 
dus verantwoordelijk voor de financiële huishouding. Hij wordt ook wel met rentmeester of in het 
Latijn met ‘thesaurarius’ aangeduid. 
201 ACR, Libri del camerlengo, 1584 [geen foliëring en geen datering] (zie bijlage I, document 23). De 
uitbetalingen zijn niet besproken bij Sacchetti-Sassetti. 
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samen voor; de uitbetaling is in wijn of geld: ‘Exitus Vini, et in pecunia 1584’. Zowel 

Tollius als Del Mel krijgen alleen geld, beiden een bedrag van acht scudi.202 Dat 

uitbetalingen niet alleen in klinkende munt, maar ook in natura plaatsvonden hoeft 

niet te verbazen. De kerken hadden vaak landerijen onder hun hoede en het betalen 

in producten van het land was dus eenvoudig en relatief goedkoop. Hoewel het 

slechts sporadisch expliciet vermeld wordt, is uit deze vermeldingen af te leiden dat 

bij de functie doorgaans ook kost en inwoning en de voor het werk vereiste kleding 

was inbegrepen. 

 

Hoewel Rieti vandaag de dag een kleine provinciestad is, ongeveer honderd 

kilometer ten noordoosten van Rome, is het geen onbeduidend stadje geweest. Als 

favoriete verblijfplaats van verschillende pausen, was Rieti regelmatig het decor van 

belangrijke internationale gebeurtenissen. De kathedraal is gewijd aan Maria en dat 

zal voor Tollius, na zijn functie in de Amersfoortse O.L.V-kapel, een vertrouwd 

element geweest zijn.203 Rond het midden van de zestiende eeuw werd het koor van 

de kathedraal op een meer professionele wijze georganiseerd, althans van voor die 

tijd ontbreken vermeldingen over het koor in de archieven. De oudste vermelding 

van een kapelmeester in Rieti stamt uit 1551. Er is weinig rond deze aanstelling 

bekend, alleen dat hij onbetaald was omdat de kapelmeester al een prebende als 

kanunnik ontving.204 Hij werd in 1553 opgevolgd door een nieuwe kapelmeester. 

Deze musicus was op 1 november 1549 in de kapel aangenomen als zanger, met 

een jaarsalaris van 5 ducati.205 Na zijn benoeming tot kapelmeester werd dit bedrag 

verdubbeld, overigens met de verplichting om voor een sopraan te zorgen.206 Hij zou 

de post gedurende ruim twintig jaar bekleden.207 De toevoeging ‘da Rieti’ achter de 

naam van de twee oudst bekende kapelmeesters van de dom, doet vermoeden dat 

de functie in eerste instantie door lokale musici werd vervuld. 

 Het salaris van de kapelmeester zou in de nu volgende jaren spectaculair 

toenemen. Omdat Tollius werd aangenomen tegen de toen gebruikelijke vergoeding, 

is het interessant deze ontwikkeling te volgen. In tegenstelling tot zijn voorganger 

kreeg de tweede kapelmeester bij zijn aanstelling dus een bescheiden salaris van 

tien ducati per jaar. Op 4 augustus 1561 kondigde het kapittel af dat hem 

bovendien voortaan jaarlijks tien kwarten graan, drie kwarten spelt en tien vaten 

wijn zouden worden gegeven. Daartegenover stond de plicht om steeds aanwezig te 

zijn in het koor, behalve tijdens de metten en op weekdagen tijdens de tertsen, op 

straffe van een boete van twee carlini in geval van nalatigheid.208 Het kapittel 

kondigde tevens af dat de kapelmeester, als hij op een dag een prebende zou 

ontvangen, opnieuw voor niet meer dan tien ducati zou moeten dienen; als hij 

                                           
202 ACR, Libri del camerlengo, 1584 [geen foliëring en geen datering]. Voor de waarde van een scudo, zie 
bijlage II. 
203 Over de kathedraal van Rieti verscheen een boek van Angelo Sacchetti-Sassetti, Il Duomo di Rieti 
(Rieti 1968). 
204 Sacchetti-Sassetti 1940, p. 138. 
205 Voor de waarde van een ducato, zie bijlage II. 
206 Deze bepaling is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk wordt er bedoeld dat de kapelmeester 
de zorg had (kost en inwoning) voor een van de koorknapen. 
207 Sacchetti-Sassetti 1940, p. 138-139. 
208 Voor de waarde van een carlino, zie bijlage II. 
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echter een prebende als kanunnik zou ontvangen (die kennelijk veel hoger was), 

dan zou zijn honorarium zelfs geheel komen te vervallen. Het jaar daarop werden 

aan hem bovendien twaalf ducati gegeven, later nog aangevuld met vijf kwarten 

graan en twee vaten most.209 Deze verhoging van de vergoeding ging deel uitmaken 

van het salaris op voorwaarde dat de kapelmeester muziekles zou geven aan de 

geestelijken van de kathedraal. In 1563 werd het graan op achttien kwarten 

gebracht en de most op zestien vaten. Vanaf 24 september van dat jaar werd met 

goedvinden van het kapittel bepaald dat de kapelmeester een boete van twee carlini 

zou krijgen als hij zou ontbreken op feestdagen, een boete van één carlino als hij op 

andere weekdagen er niet zou zijn en van een halve scudo als hij buiten de Dom zou 

gaan zingen zonder toestemming. Uiteindelijk werd vastgesteld dat aan de 

kapelmeester de gebruikelijke gratificaties zouden worden gegeven, net als aan de 

kanunniken, de begunstigden en de clerici, en twee ducati per jaar voor de 

eenstemmige zang, voor de kapeldienst en voor de meerstemmige zang.210 Het 

jaarsalaris, waarvoor ook Tollius zou aantreden, bestond nu dus uit 24 ducati, 18 

kwarten graan, 3 kwarten spelt en 16 vaten most, plus de – niet nader omschreven 

– gebruikelijke gratificaties. 

 De laatste twee decennia van de zestiende eeuw verliepen voor het kathedrale 

koor niet zonder horten en stoten. Enkele buitenlandse musici, waaronder Tollius, 

werden benoemd tot kapelmeester, maar ze bleven slechts korte tijd in functie. Op 1 

januari 1578 werd Alessio Spagnuolo, residerend in Rome maar gezien zijn naam 

kennelijk afkomstig uit Spanje, benoemd als kapelmeester. Het kapittel was 

aanvankelijk tevreden over hem en betaalde naast zijn salaris ook enkele maanden 

woninghuur. De tevredenheid was kennelijk niet onverdeeld, want het kapittel gaf 

hem bovendien vijfenhalve scudo in de hoop dat hij zorgvuldiger de kerkdiensten 

zou bijwonen. Zijn hele jaarloon van 1579 werd uitbetaald, hoewel hij – 

klaarblijkelijk buiten zijn schuld – niet het hele jaar gediend had. Aangezien de post 

van organist voor enige tijd vacant was gebleven, werd ook deze aan hem toegekend 

met een maandelijkse extra vergoeding van één scudo. Waarschijnlijk vanwege zijn 

veelvuldige absenties, nam het kapittel in juni 1583 ineens het besluit om hem te 

ontslaan. Middels een vergoeding werden het kapelmeesterschap en de zorg voor de 

koorboeken tijdelijk toegekend aan de organist Crescenzio Donati, een priester uit 

Rieti. Opdat Spagnuolo zich niet kon beklagen over deze strenge maatregel, liet het 

kapittel hem meer salaris dan het strikt noodzakelijke uitbetalen. Maar hij ging er 

niet mee akkoord en legde de zaak voor aan de bisschoppelijk vicaris, bepleitend het 

begonnen jaar af te mogen maken, waarvoor hij de stilzwijgende goedkeuring had 

gekregen. Het kapittel besloot dat de oud-kapelmeester een vergoeding voor zes 

maanden zou ontvangen, ook al had hij het laatste jaar er maar drie gediend. 

Spagnuolo ging hier kennelijk mee akkoord en verdwijnt dan voor enige tijd uit de 

archieven van Rieti.211 

 Op 2 september 1583 werd Tollius, tegen het inmiddels gebruikelijke 

honorarium, als tweede buitenlander na de Spanjaard benoemd. Al binnen een jaar 

                                           
209 Most is in de wijnmakerij de naam voor het vers geperste, maar nog niet vergiste sap van druiven of 
andere vruchten. 
210 Sacchetti-Sassetti 1940, p. 139-140. 
211 Sacchetti-Sassetti 1940, p. 140-141. 
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werd hij opgevolgd door Rinaldo del Mel. Deze liet kort na zijn indiensttreding weten 

dat hij een aantal motetten in Venetië wilde laten drukken en deze aan het kapittel 

zou opdragen als hem daarvoor een subsidie werd toegekend. Het kapittel, kennelijk 

blij met de eer die het zou toekomen door deze publicatie, besloot het benodigde 

geld voor de druk beschikbaar te stellen, mits het niet boven de som van zestien 

scudi zou uitkomen. Enkele dagen na dit besluit verliet Del Mel wegens persoonlijke 

zaken de stad, ondanks een uitgesproken verbod. Het kapittel was daarover 

verontwaardigd en kwam niet alleen terug op het besluit om een subsidie voor de 

uitgave van de motetten te verstrekken, maar ontsloeg hem ook op staande voet.212 

 Na het ontslag van Rinaldo del Mel werd een Fransman bij de leiding van de 

‘cappella musicale’ ontboden: maestro Stefano Malescot. Hij diende tegen de 

gebruikelijke vergoeding één enkel jaar in de periode 1585-1586. Daarna zien we 

Alessio Spagnuolo terugkeren, om er zonder onderbreking te blijven tot aan juni 

1590.213 Van 1590 tot 1594 werd de post weer ingenomen door Stefano Malescot. 

Ook in de jaren rond 1600 en daarna is er sprake van regelmatige wisselingen bij de 

functie van kapelmeester in de Dom van Rieti. Tollius was dus bij lange na niet de 

enige die maar korte tijd aanbleef. Een enkele kapelmeester hield het drie jaar vol, 

maar de meesten vertrokken binnen een jaar.214 

 In tegenstelling tot de kapelmeesters, werden de organisten – als we 

tenminste mogen afgaan op de vermelding ‘da Rieti’ bij hun naam – in deze periode 

steeds geworven onder de lokale bevolking.215 Van 1575 tot 1577 was Crescenzio 

Donati als organist aangesteld. Hij kwam hierboven al ter sprake toen hij na het 

vertrek van Spagnuolo en tot de komst van Tollius de honneurs van de 

kapelmeester waarnam. Van 1577 tot 1584, in zijn laatste jaar dus als directe 

collega van Tollius, is Marzio Erilaci voor de tweede maal in de functie van organist 

aangesteld (de eerste keer was van 1570 tot 1575, direct voorafgaand aan Donati). 

In 1584 wordt Donati opnieuw aangesteld als organist, om in 1588 weer opgevolgd 

te worden door Erilaci, die daarmee zijn derde termijn inging. Erilaci zou de post tot 

1614 blijven bekleden.216 

 Uit de hierboven aangehaalde benoeming van Del Mel, op 6 juli 1584, blijkt 

dat Tollius op dat moment nog als kapelmeester in Rieti actief was.217 Hij mocht zijn 

termijn, die nog liep tot 2 september van dat jaar, afmaken en er is dan ook geen 

reden om te veronderstellen dat hij eerder uit Rieti is vertrokken. 

 

Assisi (1584-1586) 

Kort na zijn vertrek uit Rieti vinden we Tollius in Assisi. De afstand tussen Rieti en 

Assisi is ongeveer 100 kilometer en dus in enkele dagen af te leggen. Assisi is 

                                           
212 Sacchetti-Sassetti 1940, p. 141. 
213 Sacchetti-Sassetti 1940, p. 141. 
214 Sacchetti-Sassetti 1941, p. 49. 
215 Sacchetti-Sassetti 1941, p. 49. 
216 Sacchetti-Sassetti 1941, p. 49. 
217 ACR, Decreti capitolari, vol. III, f. 113v (zie bijlage I, document 24), zie ook Sacchetti-Sassetti 1941, 
p. 71. 
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onlosmakelijk verbonden met Sint Franciscus. Tollius was echter niet aangesteld in 

de ‘Basilica di San Francesco’, maar in de ‘Duomo di San Rufino’. In de basiliek ligt 

Sint Franciscus begraven, de kathedraal doet dienst als de hoofdkerk van de stad. 

Sint Rufinus is de beschermheilige van de stad en van de kathedraal. De 

beschikbare informatie over het reilen en zeilen van de muziekkapel in de 

kathedraal van de heilige Rufinus toont een vergelijkbaar beeld met die van Rieti. 

Naar het model van de Sixtijnse kapel in het Vaticaan en met de bloeiende 

economie en de diverse vormen van mecenaat als motor, werden in de tweede helft 

van de zestiende eeuw in veel Italiaanse provinciesteden de kathedrale koren 

gaandeweg geprofessionaliseerd en werden na lokale musici steeds vaker mensen 

uit de wijde omgeving en tenslotte ook buitenlanders aangesteld.218 Net als in Rieti 

werden in Assisi rustige perioden afgewisseld met hectische momenten. We pakken 

de draad op in 1575, toen op 8 januari een nieuwe sopraan werd aangenomen in 

het domkoor. Vrouwen waren uitgesloten van deelname aan de kerkkoren, omdat ze 

als ongeschikt voor kerkelijke functies werden beschouwd. Het ging dan ook om een 

man, genaamd Silvio. Hij kreeg van het kapittel een soutane en een koorhemd, 

omdat hij die tijdens zijn dienst in het koor nodig had.219 Kennelijk was hij dus 

naast zanger (koorhemd) ook priester (soutane) en omdat het blijkbaar om een 

volwassen man gaat, zal het een castraatzanger zijn geweest.220 

 Begin 1576 werd de kapelmeester van de dom in Assisi, naast zijn kerntaak, 

ook belast met de muzikale training van de geestelijken die aan het bisschoppelijk 

seminarie van Assisi werden opgeleid. Met enige regelmaat kreeg de kapelmeester 

bovendien de opdracht nieuwe zangers te werven.221 Net als in Rieti ging er aan de 

aanstelling van Tollius in Assisi een roerige tijd vooraf. Op 6 september 1577 werd 

de zittende kapelmeester, Marcantonio Contolini, geschorst, maar op 17 september 

van dat jaar werd dat herroepen. In de tussentijd was hij vervangen door Giuseppe 

da Gubbio, waarmee hij voortaan afwisselend de dienst moest vervullen tot zijn 

jaarcontract zou zijn verstreken. Ten slotte werd door het kapittel besloten Contolini 

toch te ontslaan ‘vanwege zijn hardnekkigheid en ongehoorzaamheid’. Hierdoor 

bleef Da Gubbio alleen over als kapelmeester van de S. Rufino.222 Op 8 augustus 

1578 kwam het kapittel echter weer tot mildere besluiten en, aangezien Contolini in 

de tussentijd in staat was geweest om bij een jongen een prachtige sopraanstem te 

ontwikkelen, werd besloten zowel Contolini als de sopraan in dienst te nemen.223 Op 

21 september 1584, slechts een maand voordat Tollius arriveerde, werd nog een 

nieuwe kapelmeester benoemd, een zekere Benso.224 Waarom deze man al na een 

maand moest worden opgevolgd is niet aan het licht gekomen. 

 Op 7 december 1584 werd door de kanunniken van de kathedraal van Assisi 

‘D[ominum] Joannem Tulium Flamengum’ als kapelmeester benoemd voor een 

                                           
218 d’Amico 2008, p. 166. 
219 Varotti 1967, p. 25. 
220 Het is overigens verrassend dat een castraat de priesterwijding zou hebben ontvangen, daar zal dan 
naar alle waarschijnlijkheid pauselijke dispensatie voor nodig geweest zijn. 
221 Varotti 1967, p. 26. 
222 Varotti 1967, p. 26. 
223 Varotti 1967, p. 27. 
224 Varotti 1967, p. 27. 
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jaar.225 Dat het hier daadwerkelijk gaat om Joannes Tollius uit Amersfoort wordt 

bevestigd in een brief van de bisschop van Assisi aan het domkapittel van Padua, 

toen hij in 1589 over ‘Gio. Tollio d’Amersforest’ schreef dat hij de voormalige 

kapelmeester van zijn kerk was.226 Waarom de aanstelling pas op 7 december in het 

kapittel werd besproken is niet duidelijk, want Tollius was al vanaf 27 oktober in 

Assisi aan het werk. Bij de eerste uitbetaling aan Tollius staat in de atti 

amministrativi namelijk het volgende: ‘Meester Iovanni Tollio, muziekmeester in de 

San Rufino kerk, moet als salaris ontvangen vanaf 27 oktober 1584 tot en met de 

laatste dag van maart 1585 acht fiorini per maand, dat zijn 40 fiorini en twee 

bolini’.227 

 Op 2 november 1584 – dus na zijn feitelijke aantreden, maar nog voordat zijn 

aanstelling definitief werd – werden twee kanunniken in de kapittelvergadering 

aangewezen om naar de bisschop te gaan met het verzoek om Tollius de 

priesterwijding te geven, opdat hij ‘in lijve in de kathedrale kerk als kapelmeester 

dienst kan doen en de heer intussen bijdraagt aan de uitgaven van de cantor van de 

kerk, aangenomen naar de wens van de genoemde kerk’.228 Kennelijk was het een 

wens dat de kapelmeester ook een priester zou zijn; dit werd klaarblijkelijk niet 

alleen ingegeven door religieuze, maar ook door financiële motieven. Het feit dat 

Tollius pas daarna, op 7 december, definitief benoemd werd in zijn functie als 

kapelmeester zou met dit verzoek aan de bisschop kunnen samenhangen. Het 

antwoord van de bisschop is echter niet in de archieven terug te vinden, maar 

blijkbaar heeft hij het verzoek niet gehonoreerd. Dit blijkt uit de archieven van 

Padua, waar Tollius later verbleef, waar hij met ‘messere’ (meester) wordt 

aangesproken, terwijl priesters daar altijd met ‘reverendus’ werden aangesproken. 

Een priesterwijding is voor het leven en dus wordt hiermee bevestigd dat Tollius de 

wijding niet had ontvangen.229 

 De motivatie van de bisschop om de priesterwijding te weigeren is 

onduidelijk. Varotti veronderstelt dat de levenswandel van Tollius ermee te maken 

had.230 Dat is echter onlogisch, want de problemen die we van Tollius kennen 

stammen allemaal van later datum. Het zou natuurlijk kunnen dat er toen ook al 

vergelijkbare problemen waren ontstaan waar wij niet van weten, maar misschien 

had hij gewoon nog niet de benodigde opleiding genoten en kon daar op dat moment 

                                           
225 ACA, ms. 112-4, Atti Capitolari, f. 43r-43v (zie bijlage I, document 29). 
226 Brief van Brugnatelli, bisschop van Assisi (ASDP, Acta Capitolaria, f. 241r, zie bijlage I, document 
48). Frappant is de spelling ‘forest’ achter ‘Amer’, van ‘foresta’ dat woud of bos betekent. Kennelijk 
heeft de bisschop de voor hem onbekende term ‘voorde’ (doorwaadbare plaats) vervangen door een 
term die hij wel kende en er in klank dichtbij kwam. Deze brief komt later nog in zijn geheel aan de 
orde. 
227 ACA, ms. 162-15, Atti Amministrativi, vol. V, f. 34v (zie bijlage I, document 30a en 30b). Voor de 
waarde van een fiorino en een bolino, zie bijlage II. 
228 ACA, ms. 112-4, Atti Capitolari, f. 43r (zie bijlage I, document 28). 
229 Dat Tollius in de kapittelakten (en dat gold ook al in Rieti) de letter ‘D’ voor zijn naam krijgt, een 
afkorting voor ‘Dominus’ (Heer) en de gangbare titel voor priesters, zegt op dit punt niet zoveel. Er zijn 
meer voorbeelden van mensen die, kennelijk uit respect voor hun functie, met heer werden 
aangesproken terwijl ze overduidelijk geen priester waren. Bovendien werd Tollius ook in Assisi in de 
boeken van de kamerling steeds aangeduid met ‘messere’ of ‘maestro’, als ‘meester’ en dus niet als 
‘heer’. Ook de bisschop zelf schrijft in de hierboven al genoemde brief over ‘meester’ (ms.) als hij Tollius 
noemt. 
230 Varotti 1967, p. 28. 
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ook niet in worden voorzien. Het feit dat Tollius Nederlander was kan ook een rol 

gespeeld hebben. Op het muzikale vlak hadden ‘i fiammingi’ een streepje voor 

vanwege de vooraanstaande rol die talloze musici uit de Lage Landen in de 

voorafgaande eeuwen in Italië hadden gespeeld; op het religieuze vlak waren ze 

sinds de Reformatie in de katholieke landen reeds bij voorbaat niet geheel zonder 

verdenking. Of Tollius overigens al eerder in zijn leven, misschien zelfs nog in 

Amersfoort, lagere wijdingen had ontvangen (die van diaken of subdiaken) is niet 

aan het licht gekomen. 

 

 

Afbeelding 7. Verzoek van het kapittel aan de bisschop van Assisi om Tollius tot priester te 
wijden (ACA, ms. 112-4, Atti Capitolari, f. 43r, zie ook bijlage I, document 28). 

 
 Blijkbaar was het uitblijven van de priesterwijding geen onoverkomelijk 

probleem, want korte tijd later volgde de vermelding van de definitieve aanstelling 

van Tollius als kapelmeester van de S. Rufino in Assisi.231 De tekst in de 

kapittelakten luidt: ‘door Heer Caesar Sperellus was voorgesteld dat het goed zou 

zijn in de kerk aan te nemen tot meester van de muziekkapel Heer Joannes Tollius 

uit de Nederlanden voor een jaar en daarna met instemming van het kapittel, met 

een salaris van vier scudi per maand’.232 

 De betalingen aan Tollius zijn vastgelegd in de boeken van de kamerling. Op 

de linker pagina schreef de kamerling wat iemand toekwam, op de rechter pagina 

bevestigde de ontvanger welke bedragen hij ook daadwerkelijk had ontvangen. De 

eerste betaling aan Tollius op 15 april 1585 is hierboven al aan de orde geweest. De 

betaling over deze periode, vanaf zijn aantreden op 27 oktober tot eind maart van 

het volgende jaar is in een keer uitgekeerd.233 Volgens de kamerling had Tollius 

recht op ‘fiorini quaranta et bolini trentadui’ (40 fiorini en 32 bolini), Tollius tekende 

voor de ontvangst van ‘scudi vinti et giulij quattro’ (twintig scudi en vier giulii).234 

                                           
231 Later, in Padua, zal de kwestie rond de priesterwijding opnieuw spelen. Daar wordt nader op dit 
punt ingegaan. 
232 ACA, ms. 112-4, Atti Capitolari, f. 43r-43v (zie bijlage I, document 29). 
233 Kennelijk liep het boekjaar, zoals impliciet in de tekst van dit archiefstuk vermeld en vermoedelijk 
in samenhang met het Paasfeest, van 1 april tot 31 maart. De hoogte van het bedrag komt bovendien 
overeen met vijf maanden en een paar dagen; zou de betaling tot 15 april hebben doorgelopen, dan zou 
Tollius 2 scudi (= 4 fiorini) meer ontvangen moeten hebben. 
234 In de marge is dit bedrag weer uitgedrukt in de rekeneenheid van fiorini en bolini, waaruit blijkt dat 
1 scudo overeenkomt met 2 fiorini en 1 giulio met 8 bolini. Deze werkwijze stelt ons in staat de vele 
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Afbeelding 8a. Vermelding van Tollius’ aanstelling als  

kapelmeester van de kathedraal in Assisi, eerste bladzijde. 

 

 

Afbeelding 8b. idem, tweede bladzijde 
(ACA, ms. 112-4, Atti Capitolari, f. 43r en f. 43r, zie ook bijlage I, document 29). 

 
 De betalingen over het volgende boekjaar vertonen een onregelmatigheid, die 

in combinatie met een feit dat uit de bisschoppelijke archieven aan het licht kwam 

te denken geeft. Als de feiten uit het ene archief met de feiten uit het andere archief 

worden gecombineerd, ontstaat er een samenhang die het toevallige te boven lijkt te 

gaan. Onderstaand wordt een scenario ontrold waarin alle feiten een logische relatie 

tot elkaar krijgen, echter zonder dat er op basis van archiefstukken ook concreet 

bewijs voor geleverd kan worden. De kwestie is deze. Uit het bisschoppelijk archief 

blijkt dat een paar jongens gevangen zijn gezet omdat ze Tollius zouden hebben 

beledigd. Terwijl uit de archieven niet blijkt wat de belediging inhield, mogen we uit 

het feit dat de jongens gevangen werden gezet afleiden dat het als een valse 

beschuldiging werd beschouwd. Ondanks verzoeken van de vader van een van de 

jongens, een jurist, en een schriftelijke verklaring van Tollius dat hij zich niet 

beledigd voelde en geen aanklacht zou indienen, werden de jongens enkele weken 

gevangen gehouden. Kennelijk wilde de bisschop eerst laten uitzoeken hoe de vork 

in de steel zat. Het feit dat Tollius aangaf dat hij zich niet beledigd voelde en geen 

aanklacht wilde indienen, zou er op kunnen duiden dat hij een diepgravend 

onderzoek liever wilde voorkomen. Op een dag worden de jongens dan toch 

vrijgelaten en als we ons alleen op de archieven van de bisschop zouden baseren 

was daarmee de kous af geweest. Uit de financiële boekhouding van de kathedraal 

valt echter te herleiden dat rond de dag dat de jongens werden vrijgelaten de 

betalingen aan Tollius zijn gestopt. Een verklaring voor dit feit zou kunnen zijn dat 

de vrijlating van de jongens ertoe geleid heeft dat Tollius werd gevangengezet. Dit 

zou het geval kunnen zijn geweest als de geuite beschuldigingen intussen 

aantoonbaar juist waren gebleken; dan zouden degenen die ze geuit hadden niet 

                                                                                                                                    
verschillende munten die Tollius ontving om te rekenen tot de rekeneenheid van fiorini en bolini. Uit de 
optellingen blijkt bovendien dat 1 fiorino bestaat uit 40 bolini (zie bijlage II). 
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schuldig zijn, terwijl degene over wie ze geuit waren klaarblijkelijk strafbaar had 

gehandeld. 

 Dat in de bisschoppelijke archieven niets vermeld staat over een 

gevangenneming van Tollius hoeft op zich niet te verbazen, ook over de 

gevangenschap van de jongens zijn we alleen geïnformeerd omdat de vader van een 

van hen ertegen ageerde. Problematischer is het feit dat in de kapittelakten 

helemaal niets is terug te vinden over de afwezigheid van de kapelmeester, over zijn 

terugkeer enkele maanden later, of over de wijze waarop hij in de tussentijd werd 

vervangen. Alleen een lacune in de betalingen aan Tollius tonen zijn afwezigheid 

aan. In de boeken van de kamerling is echter nog een aanwijzing te vinden die het 

scenario van een gevangenschap lijkt te ondersteunen. Tweemaal werd er namelijk 

namens Tollius geld opgenomen door een zekere Demafonte Alegretto. Dat zou 

alleen zin hebben als het bedrag daarna ook aan Tollius overhandigd kon worden, 

anders was het veel logischer geweest om het geld bij de kamerling in beheer te 

laten. Tollius was dus niet in staat zelf zijn geld in ontvangst te nemen, maar toch 

dicht genoeg bij om het door deze tussenpersoon aangereikt te krijgen. Dat zou het 

geval geweest zijn als hij bijvoorbeeld ziek te bed had gelegen, maar ook als hij in de 

gevangenis zou hebben gezeten. In dat laatste geval had hij zeker ook geld nodig om 

te kunnen overleven, want de gangbare praktijk was dat gevangenen in hun eigen 

onderhoud moesten voorzien. Het feit dat de afwezigheid van Tollius samenviel met 

de vrijlating van de jongens maakt het scenario van de gevangenschap het meest 

waarschijnlijk. Onderstaand volgen de details waarop dit scenario gebaseerd is. 

 Voor de betalingen over de periode 1 april 1585 tot 31 maart 1586 noteerde 

de kamerling zoals gebruikelijk op de linker bladzijde dat Tollius, conform zijn 

aanstelling, voor deze periode recht had op 8 fiorini per maand en dus op 96 fiorini 

over het gehele jaar.235 Op de rechter pagina (zie afbeelding 9) zien we dat dit bedrag 

niet in een keer is uitbetaald, niet in alle gevallen aan Tollius zelf werd overhandigd 

en uiteindelijk ook slechts tweederde van het te verwachten totaal bedroeg.236 Op 20 

juli 1585 staat in het handschrift van Tollius dat hij vijf scudi (gelijk aan 10 fiorini) 

had ontvangen. Daaronder schreef hij dat hij op 7 augustus 1585 elf scudi (22 

fiorini) had ontvangen. Op 1 september schreef hij dat hij vervolgens vier scudi (8 

fiorini) kreeg en daaronder staat nogmaals dat hij vier scudi (8 fiorini) had 

ontvangen. Bij deze laatste betaling is geen datum genoteerd, maar dat moet rond 1 

oktober zijn geweest. In de tussentijd had Tollius namelijk een bedrag van 48 fiorini 

ontvangen, zijn salaris voor zes maanden. Dat staat dus gelijk aan de vergoeding 

voor de periode van april tot en met september. Op 14 november 1585 blijkt dat er 

geld in ontvangst werd genomen door Demafonte Alegretto. Deze schreef ‘Ik, 

Demafonte Alegretto, heb ontvangen van Girolimo, de kamerling, in naam van 

M[eeste]r Giovanni vijf fiorini en twintig bolini’. Dit bedrag komt overeen met de 

vergoeding van tweederde deel van een maand. Op 5 december ontving Alegretto 

opnieuw namens Tollius twee fiorini en twintig bolini. In totaal ontving Alegretto dus 

8 fiorini, precies een maandsalaris. Blijkbaar had Tollius nog recht op salaris over 

de maand oktober en heeft hij zijn werk begin november moeten neerleggen. Dat  

                                           
235 ACA, ms. 162-15, Atti Amministrativi, vol. VI, f. 80v (zie bijlage I, document 32a). 
236 ACA, ms. 162-15, Atti Amministrativi, vol. VI, f. 81r (zie bijlage I, document 32b). 
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Afbeelding 9. Ontvangst van het salaris van Tollius 1585/86, deels in ontvangst 

genomen door Tollius zelf en deels door Demafonte Alegretto 
(ACA, ms. 162-15, Atti Amministrativi, vol. VI, f.81r, zie ook bijlage I, document 32b).  
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Alegretto niet meteen op 14 november het hele bedrag opnam waar Tollius nog 

recht op had, heeft allicht zijn oorsprong in het feit dat er in eerste instantie slechts 

een lager bedrag nodig was. Pas toen er behoefte was aan het restant heeft Alegretto 

ook dat opgehaald. Op 1 maart 1586 nam Tollius zelf weer zijn honorarium in 

ontvangst. Hij bevestigde dat hij twee scudi di paulo (met een waarde van 4 fiorini en 

10 bolini) ontvangen had, net iets meer dan de vergoeding voor een halve maand en 

blijkbaar trad hij dus halverwege februari 1586 weer in functie. Op 13 maart 

ontving hij nog een scudo di moneta (een ‘gewone’ scudo van 2 fiorini) en op de 

laatste dag van maart 1586 nog eens een scudo (2 fiorini). Het totaal van de 

vergoedingen aan Tollius over het boekjaar 1585/86 komt daarmee op slechts 64 

fiorini en 10 bolini, net iets meer dan tweederde van het oorspronkelijk toegezegde 

salaris. Waarom hij in de laatste maand slechts 4 fiorini kreeg, in plaats van de 

toegezegde 8 per maand, is onduidelijk. Tot zover de boeken van de kamerling. 

 Volgens de atti civili vroeg Giuseppe di Luigi, jurist en verdediger van zijn 

zoon Nicoló, een geestelijke, op 14 oktober 1585 aan de apostolische vicaris van 

Assisi om de vrijlating van zijn zoon, die al dagen vastgehouden werd in de 

burcht.237 Op 18 oktober ontving de vicaris dit verzoek tezamen met de gunstige 

getuigenis van don Giovanni, kapelmeester van de San Rufino. Deze don Giovanni, 

niemand anders dan Tollius, verklaarde dat hij al eerder beweerd had, zowel ten 

overstaan van de bisschop als van de vicaris, dat bovengenoemde Nicolò en zijn 

metgezellen die gevangen waren gezet in de burcht, hem op geen enkele manier – 

zoals werd beweerd – beledigd hadden en dat hij geen intentie had tegen hen een 

proces aan te spannen en dat ze dientengevolge vrijgelaten konden worden.238 Op 

30 oktober vroeg Giuseppe di Luigi opnieuw aan de vicaris om de onmiddellijke 

vrijlating van zijn zoon, mede gezien de reeds uitgesproken getuigenis van Tollius.239 

Daarmee was de zaak kennelijk nog niet afgewikkeld, want op 12 november 

herhaalde Giuseppe di Luigi zijn verzoek nogmaals. Voor dat doel bracht hij weer de 

getuigenis in van Tollius en nu ook een brief van het apostolisch legaat van Perugia 

van 9 november, waarin de onmiddellijke vrijlating van Nicolò werd geboden, omdat 

die al voldoende zijn straf had uitgezeten.240 Deze keer willigde de vicaris het 

verzoek in en gelastte de vrijlating van de jongens.241 

 Toen Tollius was teruggekeerd en het nieuwe boekjaar van de kamerling 

begon, leek alles weer als vanouds. De kamerling vermeldde in zijn atti 

amministrativi dat voor het jaar dat begonnen was op 1 april 1586 de kapelmeester 

                                           
237 ASDA, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab anno 1584”, 1584-1588, f. 36r-36v (transcriptie 
naar d’Amico 2008, p. 185, zie bijlage I, document 33). De burcht deed in deze periode dienst als 
gevangenis. 
238 ASDA, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab anno 1584”, 1584-1588, f. 37v (transcriptie 

naar d’Amico 2008, p. 186, zie bijlage I, document 34). 
239 ASDA, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab anno 1584”, 1584-1588, f. 43v (transcriptie 
naar d’Amico 2008, p. 186, zie bijlage I, document 35). 
240 ASDA, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab anno 1584”, 1584-1588, f. 46r-46v (transcriptie 
naar d’Amico 2008, p. 186-187, zie bijlage I, document 36). 
241 Speciaal voor deze kwestie bezocht ik in oktober 2014 opnieuw Assisi. Niet alleen zocht ik in de atti 
civili rond de data waarop Tollius van het toneel verdween en weer verscheen, maar ook zocht ik in de 
atti capitolari van de San Rufino, en bovendien in Perugia het Archivio Storico Diocesano, het Archivio 
Capitulare en in het Archivio di Stato (in deze stad bevindt zich het archief van apostolisch legaat van 
Perugia). In dit laatste archief zocht ik specifiek naar de brief van 9 november 1585, die in Assisi niet 
bewaard is gebleven, maar ook hier is een afschrift van deze brief niet gevonden. 
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recht had op vier scudi (8 fiorini) per maand en dus op een jaarsalaris van 96 

fiorini.242 Hiermee is Tollius opnieuw voor een jaar in dienst getreden tegen hetzelfde 

salaris dat hij voordien had ontvangen. Maar het zou allemaal anders lopen. 

 Het dienstverband van Tollius werd op 5 september 1586 plotseling 

beëindigd. Op die dag had hij een aanvaring met Francesco Alfani, kanunnik van de 

kathedraal, die zijn verwijdering eiste.243 De akten van het kapittel van de 

kathedraal vermelden dan ook dat Don Giovanni Tollio uit de Nederlanden ontbrak 

in het koor.244 Door het kapittel werd, om een toetsing te houden (‘ad scrutinium’), 

nagegaan of moest worden voorzien in een andere kapelmeester en of de 

voornoemde man (Tollius) van de lijst moest worden geschrapt en ontslagen. Er 

werd inderdaad besloten om in een nieuwe kapelmeester te voorzien. Op 12 oktober 

daaropvolgend werd Giovanni Battista Contolino, voordien organist in de S.M. 

Maggiore te Spello, als de nieuwe koorleider aangesteld.245 Uit het vervolg mogen we 

afleiden dat Tollius op 5 september niet alleen werd ontslagen, maar ook gevangen 

werd gezet op beschuldiging van ketterij.246 Het wordt echter niet duidelijk waar de 

aanvaring met Francesco Alfani precies over ging. Net als nog geen jaar eerder de 

geestelijke Nicolò en zijn companen en voor Tollius mogelijk de tweede keer, werd 

hij gevangengezet in de burcht. Deze burcht, gelegen op de top van de heuvel boven 

de stad, behoorde tot de verdedigingswerken van Assisi. In de tweede helft van de 

zestiende eeuw voldeed hij, mede door de uitvinding van het buskruit, echter niet 

meer als zodanig en deed hij dienst als gevangenis. Hij stond bekend als ‘Gran 

rocco’, tegenwoordig is er nog slechts een ruïne van over en spreekt men doorgaans 

van de ‘Rocco maggiore’. 

 Op 3 oktober 1586 werd Tollius tegen een waarborgsom van 100 ducati 

vrijgelaten op voorwaarde dat hij Assisi niet zou verlaten.247 Hij werd ook ontslagen 

uit zijn dienstverband bij de S. Rufino en had dientengevolge moeite in zijn 

levensonderhoud te voorzien. Tollius vroeg toestemming aan de apostolisch vicaris 

van Assisi, Fabrizio Mandosi, om zich met een nieuwe waarborgsom naar het 

Vaticaan te mogen begeven om voor kardinaal Savelli of een andere hoge 

vertegenwoordiger van het ‘Sant’Uffizio’ te verschijnen.248 Hij beloofde zich binnen 

zes dagen in Rome te melden en benoemde Ascanio Bonacquisti en Demafonte 

Alegretto uit Assisi als zijn borgen. Dit waren kennelijk vertrouwenspersonen; de 

laatste is dezelfde als degene die in 1585 voor Tollius zijn honorarium had geïnd. 

Op 8 oktober 1586 refereerde Tollius aan de woordenwisseling tussen hem en 

                                           
242 ACA, ms. 164-17, Atti Amministrativi, vol. II, f. 124v (zie bijlage I, document 37a). 
243 d’Amico 2008, p. 168. 
244 ACA, ms. 112-4, Atti Capitolari, f. 64r (zie bijlage I, document 40). Varotti 1967, p. 28, spreekt van 
een ‘soprano evirato’ (een castraat) die tegelijkertijd zou hebben ontbroken in het koor, maar daarvan 

is mij niets gebleken. Hij baseert dit feit kennelijk op een leesfout: hij transcribeert een passage uit de 
atti capitolari met ‘an debeat provideri de alio Magistro capellae et castrati seu licentiari dictum 
hominem’, waar zonder twijfel ‘cassari’ heeft gestaan. Ook d’Amico transcribeert deze passage onjuist: 
‘[...] debeat provideri de alio magistro cappelle et cassati [=cassari, SHG] seu licenziati [=licenziari, 
SHG] dictum hominem’ (d’Amico 2009, p. 182). 
245 Varotti 1967, p. 28. 
246 d’Amico 2008, p. 168. 
247 ASDA, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab anno 1584”, 1584-1588, f. 123r-124v (zie 
bijlage I, document 41). 
248 ASDA, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab anno 1584”, 1584-1588, f. 124v (zie bijlage I, 
document 42). 
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Francesco Alfani. Deze laatste had ten overstaan van het kapittel van de 

kanunniken van de S. Rufino een schriftelijke getuigenis tegen hem afgelegd. 

Tollius vroeg aan Mandosi of hij een kopie van deze getuigenis kon krijgen, omdat 

hij, nu hij van plan was naar Rome te gaan, zich indien nodig moest kunnen 

rechtvaardigen ten opzichte van de beweringen van Alfani. De vicaris accepteerde 

dit voorstel en liet de gevraagde kopie maken.249 

 Met het Sant’Uffizio (‘heilig bureau’) in Rome werd de Inquisitio haereticae 

pravitatis bedoeld, de inquisitie. De getuigenis van Alfani aan het kapittel is niet in 

het archief van Assisi bewaard gebleven. Evenmin is het afschrift dat Tollius 

meekreeg teruggevonden in de Vaticaanse archieven te Rome.250 Ook de archieven 

van Perugia (de huidige hoofdstad van het gebied waar Assisi onder ressorteert) en 

Spoleto (het toenmalige administratieve centrum) hebben geen informatie 

prijsgegeven over deze kwestie. De precieze aanklacht tegen Tollius blijft dus 

onduidelijk, maar hij werd klaarblijkelijk beschuldigd van ketterij.251 

 

Het verloop van de betalingen kent ook in de laatste periode dat Tollius in Assisi 

verbleef een zekere grilligheid.252 Het lijkt erop dat er bij de kamerling om geld 

gevraagd kon worden op het moment dat iemand dat nodig had. Er vanuit gaande 

dat er niet vooruit betaald werd, kon het bedrag niet hoger zijn dan hetgeen waarop 

men intussen recht had. Net als in het voorafgaande boekjaar, nam Tollius met 

enige regelmaat kleine bedragen op. Op 12 augustus was het totaal ruim 33 fiorini 

en dat komt overeen met vier maanden en iets meer dan een week, ongeveer het 

bedrag waarop hij op deze datum recht kon doen gelden. Het is verrassend dat hij 

volgens de atti amministrativi op 15 september een bedrag van vier scudi (8 fiorini) 

ontving en dit in zijn eigen handschrift bevestigde. Voor zover is af te leiden uit de 

overige archiefstukken zou hij immers van 5 september tot 3 oktober in de 

gevangenis gezeten hebben. Het bedrag komt overeen met de inkomsten die hij tot 5 

september, het einde van zijn dienstverband, zou hebben verdiend. De meest 

logische verklaring voor het feit dat hij eigenhandig tekende terwijl hij gevangen zat, 

is dat de kamerling met het geld en het kasboek naar de gevangenis is gekomen om 

de financiële relatie met Tollius aldaar af te ronden en te beëindigen. Kort na zijn 

vrijlating komt Tollius toch nog één keer in de boeken van de kamerling terug en 

wel op 7 oktober, toen hij een bedrag van vier scudi en 18 bolini overhandigd kreeg. 

Kennelijk was in de tussentijd besloten om hem, ondanks de gevangenschap en het 

formele einde van zijn dienstverband, tot begin oktober te betalen. Het totaal komt 

voor dit boekjaar op 49 fiorini en 24 bolini en dat komt overeen met 6 maanden en 

                                           
249 d’Amico 2008, p. 169. 
250 In 2011 kreeg ik - bij hoge uitzondering - toestemming om in het Vaticaan het ‘Archivio della 
Congregazione per la Dottrina della Fede’, in wat nog steeds ‘Palazzo del Sant’Uffizio’ heet, te bezoeken 
om naar de bewuste brief van Tollius te zoeken. De zoektocht leverde echter als enige resultaat op dat 
de brief vrijwel zeker niet in Rome bewaard is gebleven. Omdat de zaak in Assisi speelde, zal er in 
Rome geen archief van zijn aangelegd waarin de brief kon worden opgeslagen. Dergelijke archieven 
werden alleen aangelegd bij zaken die in Rome speelden of die speelden rond personen die voor de 
kerk van groot belang waren (aldus werd mij meegedeeld door Mons. Alejandro Cifres, de archivaris). 
251 Ook uit een gebeurtenis in Padua, die verderop wordt beschreven, blijkt dat het hier om een 
beschuldiging van ketterij ging. Ook dan komen er geen nadere details aan het licht. 
252 ACA, ms. 164-17, Atti Amministrativi, vol. II, f. 125r (zie bijlage I, document 37b). 
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ca. 6 dagen. Gerekend vanaf 1 april 1586 is Tollius dus betaald tot en met de eerste 

week van oktober.253 Vanaf 12 oktober kreeg de opvolger van Tollius betaald en die 

ontving hetzelfde maandsalaris van vier scudi. 

 Na de gevangenneming van Tollius ging het kapittel van de S. Rufino op zoek 

naar een nieuwe kapelmeester. De keus viel in eerste instantie op een zekere Heer 

Lorenzo, kapelmeester uit Foligno.254 Hij ging echter niet akkoord en het kapittel 

belastte de kanunniken Adriano Maghetto en Cesare Sperelli om in zijn plaats een 

zekere Heer Ferrero (of Ferretto) op te roepen, de bijnaam van Giambattista 

Contolini, voormalig organist van S.M. Maggiore in Spello.255 Deze bleef tot 12 april 

1587; toen werd Heer Marcantonio Contolini opnieuw benoemd tot kapelmeester.256 

Deze werd op 7 juli 1588 opgevolgd door de Fransman Don Claudio Neviros (of 

Muris).257 Ook hier zien we dus dat de functie van kapelmeester in de regel slechts 

enkele jaren door dezelfde musicus werd bekleed. In 1628 zou de bekende 

componist Giacomo Carissimi nog enige tijd de post van kapelmeester aan de S. 

Rufino in Assisi bekleden, maar ook hij verliet deze post binnen een jaar.258 

 

Rome (1586-1588) 

Tollius vertrok in 1586 vanuit Assisi naar Rome en kreeg daarvoor zes dagen de 

tijd. Kennelijk was dat een redelijke termijn om de afstand van ongeveer 200 

kilometer in af te leggen. We weten niet precies op welke datum Tollius uit Assisi 

vertrokken is, maar op 8 oktober legde hij er nog een verklaring af.259 Zijn vertrek 

zal dus kort daarna zijn geweest en zijn aankomst in Rome mogen we half oktober 

1586 veronderstellen. 

 Antonino Bertolotti schreef in Artisti Belgi ed Olandesi a Roma nei secoli xvi e 

xvii het volgende: ‘Gio. Tollio del q. Giovanni fiammingo, musico, già maestro di 

cappella in Assisi è udito a dì 8 luglio 1587 qual teste in difesa di Stefano Sermon 

francese cocchiere (Liber Invest., an. 1587, fol. 71)’.260 Op 8 juli 1587 legde Tollius 

dus een getuigenis af in een kwestie rond een Franse koetsier.261 Uit het archiefstuk 

blijkt dat de twee mannen elkaar in Assisi hebben leren kennen en gezamenlijk de 

reis naar Rome hebben gemaakt. Tollius werd ondervraagd door een 

gerechtsdienaar van het tribunaal van de gouverneur te Rome. In de onderhavige 

kwestie is alleen de getuigenis van Tollius aan het licht gekomen, de aanklacht en 

eventuele andere getuigenissen zijn niet teruggevonden en evenmin is er iets over de 

                                           
253 Aangezien een fiorino uit 40 bolini bestaat, komt het maandsalaris van 8 fiorini overeen met 320 
bolini. Per dag verdiende Tollius dus ongeveer 10 bolini. 
254 ACA, ms. 112-4, Atti Capitolari, f. 66r-67r. 
255 ACA, ms. 112-4, Atti Capitolari, f. 67r-67v. 
256 De familie Contolini leverde kennelijk veel kerkmusici. Voorafgaand aan de benoeming van Tollius 
waren we Marcantonio Contolini al tegengekomen en ook diens broer Francescantonio was enige tijd 
kapelmeester in de dom van Assisi; of Giambattista ook een broer van deze twee was, viel niet te 
achterhalen. 
257 Varotti 1967, p. 30-31. 
258 Varotti 1967, p. 31. 
259 d’Amico 2008, p. 169. 
260 Cav. A. Bertolotti, Artisti Belgi ed Oladesi a Roma nei secoli XVI e XVII – Notizie e documenti raccolti 
negli archivi Romani (Firenze 1880), p. 311. 
261 ASR, Tribunale del Governatore, Investigazione 1587, f. 70v-71v (zie bijlage I, document 44). 
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uiteindelijke veroordeling bekend. Het lijkt erop dat het om een paar schoenen gaat, 

waarvan kennelijk beweerd is dat Stefano Sermona die gestolen had. Tollius geeft 

aan dat de koetsier deze schoenen al had toen zij samen uit Assisi naar Rome 

reisden. Interessant is de ondertekening van deze getuigenis. De tekst is door een 

klerk genoteerd, maar Tollius heeft hem eigenhandig ondertekend: ‘Io Giovan Tollio 

musico affirmo quant[o] di sopra’. 

 

Afbeelding 10a. Tollius’ eigenhandige ondertekening van zijn getuigenis 
(ASR, Tribunale del Governatore, Investigazione 1587, f. 71v, zie ook bijlage I, document 44). 

 

Dit levert dus een authentieke handtekening van Tollius op. Niet minder interessant 

is de aanhef van de getuigenis. Hier staat: ‘Jo: Tollius quondam Johannis 

Flander(us) Musicus In sto. spiritu’ [Jo. Tollius, ofwel Johannes de Nederlander, 

musicus (bij) In Santo Spirito]. Hij was dus ook in Rome weer als musicus actief en 

wel in de kerk bij het ‘Ospedale di Santo Spirito in Sassia’.262 

 

Afbeelding 10b. Aanhef van Tollius’ getuigenis met de vermelding ‘Musicus In Santo Spiritu’ 

(ASR, Tribunale del Governatore, Investigazione 1587, f. 70v, zie ook bijlage I, document 44). 

 

 De archieven van de kerk waar Tollius in Rome gewerkt heeft zijn over deze 

periode verloren gegaan.263 Een inventaris, gemaakt op 21 november 1582, levert 

echter inzicht in het boekenbezit van de kerk en daarmee van de muziek waarmee 

                                           
262 Ook wel ‘in Saxia’ gespeld. Dit oudste ziekenhuis ter wereld en de naastgelegen kerk zijn nog altijd 
aanwezig in het hartje van Rome, op een steenworp afstand van het Sint Pietersplein. Het ziekenhuis 
viel onder de orde van Santo Spirito, een regel die bestond uit 105 korte hoofdstukken waarvan er vele 
gebaseerd zijn op de verplichtingen van andere religieuze ordes, hier in feite geschikt gemaakt voor 
gebruik in het ziekenhuis en doortrokken met discipline en onbaatzuchtigheid. Twee vijftiende-eeuwse 
exemplaren van de regel zijn bewaard gebleven, één in het Archivio di Stato di Roma en één in het 
archief van het hospitaal in Dijon. 
263 Antonio Allegra, ‘La Cappella Musicale di S. Spirito in Saxia di Roma, appunti storici (1551-1737)’, 
in: Note d’Archivio per la Storia Musicale Anno XVII (1940), p. 26-38; hier p. 28. Er is alleen informatie 
beschikbaar over de periode tot 1578 en vanaf 1595. 
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Tollius in Rome vertrouwd zal zijn geweest.264 Deze maakt melding van zesenveertig 

muziekboeken, zowel gedrukte werken als handschriften, van Josquin (Iusqueno), 

Morales, Costanzo Porta, Costanzo Festa en anderen. In deze dagen was broeder 

Paolo Papini de kapelmeester in de kerk, en misschien was hij nog in deze functie 

actief toen Tollius vier jaar later in Rome arriveerde. De inventaris maakt ook nog 

melding van de inhoud van de kamer van deze kapelmeester en noemt naast ‘diversi 

libri di musica’ (zonder deze verder te specificeren) ook nog ‘quattro di musica da 

processione; un istromento; sette viole’.265 Ook in de kamers van enkele andere 

broeders werden instrumenten aangetroffen: in de kamer van broeder Santoli ‘un 

cimbalo pinto rosso; una viola napolitana con la sua cassa’; in de kamer van 

broeder Martio Spica ‘un cimbalo con il suo piede; 266 un violino’; in de kamer van 

broeder Francesco Sermoneta ‘una viola’ en in de kamer van Orazio Malviccio ‘un 

liuto’.267 Ook deze broeders zouden nog collega’s van Tollius in het koor kunnen zijn 

geweest. De laatst genoemde is te identificeren met Orazio Malvezzi die in 1590 

toetrad tot de pauselijke kapel.268 

 

In de tijd dat Tollius in Rome verbleef, werkte Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 

1525-1594) als koorleider van de Cappella Giulia in de Sint-Pieterskerk in Rome. 

Deze functie vervulde hij van 1571 tot aan zijn dood. Het ligt voor de hand dat 

Tollius in de jaren die hij in Rome doorbracht de kans zal hebben gegrepen om deze 

grootmeester van de muziek – en net als bij Orlando di Lasso was de roem al tijdens 

het leven van de componist enorm – te ontmoeten of hem tenminste te kunnen 

horen als hij aan het werk was. 

 Voor het bestaan van een ‘Romeinse school’, met Palestrina als leraar van de 

volgende generatie componisten, is geen overtuigend bewijs in de archieven te 

vinden. Dankzij Palestrina’s dominante positie in het Romeinse muziekleven hebben 

echter vele jongere musici, die indertijd in of nabij Rome actief waren, onder zijn 

invloed gestaan. Onder hen waren feitelijke leerlingen van Palestrina, zoals Annibale 

Stabile (ca. 1535-1595), Giovanni Andrea Dragoni (ca. 1540-1598), Francesco 

Soriano (1548/49-1621), Felice Anerio (ca. 1560-1614) en zijn broer Giovanni 

Francesco Anerio (ca. 1567-1630); daarnaast een groep musici waarvan het 

leraarschap van Palestrina nooit is aangetoond, met o.a. Annibale Zoilo (ca. 1537-

1592), Giovanni Maria Nanino (1543-1607) en Tomàs Luis de Victoria (1548-1611); 

en tenslotte een groep waarvan dat vrijwel zeker niet het geval is geweest, met Luca 

Marenzio (1553/54-1599), Paolo Quagliati (ca. 1555-1628), Ruggiero Giovanelli (ca. 

1560-1625) en Giovanni Bernardino Nanino (ca. 1560-1618) als belangrijkste 

                                           
264 AASR, Ospedale di Santo Spirito, Istromenti, vol. 29, f. 27v-28r; Patrizia Melella, ‘Vita musicale e 
arte organaria a Santo Spirito in Sassia nel Cinquecento: note e documenti’, in: La musica a Roma 
attraverso le fonti d’archivio, Atti del Convegno internazionale Roma 4-7 giugno 1992 (Lucca 1994), p. 
507-519 (voortaan: Melella 1994), p. 518. 
265 ASR, Ospedale di Santo Spirito, Istromenti, vol. 29, f. 53r; Melella 1994, p. 518-519. 
266 Met ‘un cimbalo con il suo piede’ is een klavecimbel met aangehangen pedaal bedoeld. Deze werden 
doorgaans door organisten gebruikt om thuis te kunnen oefenen. Broeder Martio Spica was dus 
mogelijk als organist aan de kerk verbonden. 
267 ASR, Ospedale di Santo Spirito, Istromenti, vol. 29, f. 54v-57v; Melella 1994, p. 519. 
268 Melella 1994, p. 519; Enrico Celani, ‘I cantori della Cappella Pontificia nei secoli XVI-XVIII’, in: 
Rivista Italiana di Musicologia 14 (1907): p. 83-104 en p. 752-790, hier: p. 762. 
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vertegenwoordigers. In hoeverre Tollius contacten onderhield met deze groep 

Romeinse componisten is niet meer te achterhalen.269 

 De gegevens over de periode dat Tollius in Rome verbleef zijn schaars. Hij 

werd er in oktober 1586 vanuit Assisi naartoe gestuurd, hij was er nog in juli 1587 

om een getuigenis af te leggen ten gunste van de Franse koetsier en had er een 

betrekking als musicus. We mogen aannemen dat zijn verblijf er voortduurde tot hij 

begin 1588 naar Padua trok. De post van kapelmeester heeft Tollius in Rome in 

ieder geval niet vervuld in de periode tot juli 1587, want dan zou dat in de 

beschrijving van zijn functie bij de getuigenis zijn gemeld. Na zijn vertrek uit Assisi 

heeft Tollius voor zover bekend nooit meer het leiderschap van een koor op zich 

genomen. Hij functioneerde sindsdien uitsluitend als zanger en componist. 

 

Padua (1588-1601) 

Wat St. Franciscus is voor Assisi, dat is St. Antonius voor Padua; ook hier was 

Tollius niet in de basiliek, maar in de kathedraal aangesteld. Op 17 mei 1588 werd 

Gianni Tolle benoemd tot ‘cantor tenorista’ van de domkapel in Padua.270 Hij zou 

ruim dertien jaar op deze post blijven, verreweg de langste aanstelling in zijn 

carrière als musicus. 

 

Afbeelding 11. Aanstelling van Tollius als tenorista in het koor van de kathedraal te Padua 

(ASDP, Atti Capitolari, 1586-1590 (25), f. 153r, zie ook bijlage I, document 45). 

 

De archieven van het domkoor in Padua gaan veel verder terug dan die van Rieti en 

Assisi, namelijk tot diep in de veertiende eeuw.271 Vermoedelijk hangt dit feit samen 

met de betekenis die Padua al sinds de middeleeuwen had als universiteitsstad.272 

Toch is de professionalisering van het domkoor in Padua betrekkelijk laat tot stand 

gekomen. Uit de archieven in Padua blijkt dat pas vanaf 1575 de koorleden betaald 

                                           
269 Lewis Lockwood/Noel O’Regan/Jessie Ann Owens, ‘Palestrina [Prenestino, etc.], Giovanni Pierluigi 
da [‘Giannetto’]’, in: Grove Music Online (geraadpleegd op 17 februari 2016), §10, ‘Pupils and Roman 
contemporaries’. 
270 ASDP, Acta capitularia (25), f. 153r (zie bijlage I, document 45). N.B. Kongsted 2008, p. 352, stelt 
dat Tollius was aangesteld in de ‘Basilica di Santa Giustina’, maar dat is onjuist; hij werkte in de 
‘Cattedrale di Santa Maria Assunta’. 
271 Zie Casimiri 1941, p. 1-4. 
272 In 1222 kreeg Padua, als tweede stad in Italië (na Bologna), zijn universiteit. De universiteit van 
Padua groeide uit tot het centrum van humanistisch onderzoek. 
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werden.273 Op 7 maart van dat jaar werd in een pauselijke bul vastgelegd hoe het 

koor moest worden samengesteld en welk honorarium de zangers voor hun werk 

werd toebedeeld. Het koor moest bestaan uit 9 zangers: 3 alten, 3 tenoren en 3 

bassen.274 Over de invulling van de partij van de cantus wordt in de pauselijke bul 

niet gesproken, maar uit andere documenten blijkt dat deze partij, zoals 

gebruikelijk, werd gezongen door jongens.275 Een vrijgekomen plaats in het koor, 

door het overlijden of terugtreden van een van de zangers, moest aan een nieuwe 

zanger worden toegewezen op grond van de resultaten van een concours, te houden 

ten overstaan van de bisschop of zijn vicaris en de leden van het kapittel. De uitslag 

van deze concoursen werd bepaald aan de hand van de muzikale kennis, de 

kwaliteit van de stem en de vocale bekwaamheid van de kandidaten. De kandidaten 

moesten bovendien priester zijn,276 ongetwijfeld vanwege de extra verplichtingen die 

voortvloeiden uit de kapelanie waaruit de aanstelling in het koor werd gefinancierd. 

De toegelaten zangers kregen op grond van de pauselijke bul een honorarium van 

440 ducati per jaar. Dit bedrag werd door de bisschop, op grond van een 

beschikking van het kapittel van 1 mei 1575, aangevuld met 100 ducati voor 

zangers die niet in een convent woonden en dus zelf voor kost en inwoning moesten 

opdraaien.277 Het honorarium van de zangers werd gefinancierd uit de opbrengsten 

van verschillende altaren.278 

 Toch bleek het door de paus ingestelde systeem in de praktijk niet altijd goed 

te werken. Door de lange tijd die doorgaans verstreek tussen de dood of het vertrek 

van een zanger en de benoeming van zijn opvolger, was het koor regelmatig 

onderbezet. Ook plichtsverzuim kwam regelmatig voor en leidde tot een onderbezet 

koor.279 Daarom werden geregeld extra zangers ingehuurd, die rechtstreeks door het 

kapittel werden betaald. Sommige van deze extra zangers kregen kennelijk een 

aanstelling voor onbepaalde tijd, dat moet althans met Tollius het geval geweest 

zijn. Hij trad in 1588 aan toen er geen vacature was en deed pas mee aan het derde 

concours dat plaatsvond na zijn indiensttreding; hij won dit concours, maar zag 

uiteindelijk af van de benoeming op deze post. Deze benoeming en de daarop 

volgende terugtrekking worden verderop nader besproken. Tollius bleef ook na deze 

datum actief in het koor, kennelijk nog altijd als ‘extra’ lid en deze constructie gold 

voor meer zangers. De betalingen aan deze extra zangers zijn terug te vinden in de 

kasboeken; de betalingen aan de zangers op grond van de altaren zijn door mij niet 

                                           
273 In de voorafgaande periode was (door middel van de pauselijke bul van Eugenius IV uit 1439) 
alleen vastgelegd dat de kapelmeester een professioneel musicus moest zijn. Over de zangers (en de 
onderwijzers van de grammatica) was alleen vastgelegd dat ze moesten bestaan uit ‘viri graves, etatis 
mature, et maxime scolasticus non minoris triginta annorum’. Zie hierover: Dilva Princivalli, ‘La scuola 
di grammatica e di canto della commissaria galliera di tribano tra rinascimento ed etàmoderna’ in: 

Scuola di Dottorato di Ricerca in Storia e Critica dei Beni Artistici, Musicali e dello Spettacolo, Ciclo xxii 
(Padua 2010), (voortaan: Princivalli 2010), p. 47. 
274 Casimiri 1941, p. 127 en Princivalli 2010, p. 46. 
275 In 1576 was er sprake van dat er jongens moesten worden ingehuurd; de jongens van het 
seminarie voldeden namelijk niet omdat ze de baard al in de keel hadden (ASDP, Acta capitularia (22), 
f. 9); zie ook Casimiri 1941, p. 128 en Casimiri 1942, p. 65. 
276 Casimiri 1941, p. 127. 
277 Casimiri 1941, p. 127. 
278 Dit blijkt uit de vermeldingen van de concoursen in de archieven, door mij gecheckt voor de jaren 
dat Tollius in Padua verbleef, aan de hand van het register op de ‘atti capitolari’ (ASDP: O.R., Tom. II, 
ab an. 1500-ad an. 1599; Tom. III, ab an. 1600-ad an. 1650). 
279 Casimiri 1941, p. 128. 
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teruggevonden, maar de betaling voor de huisvesting van de vaste zangers die 

kennelijk geen onderdak bij hun orde konden vinden zijn wel weer in de kasboeken 

van het domkapittel bewaard gebleven. 

 Het salaris van de extra zangers was aanzienlijk lager dan dat van de officiële 

koorleden. Kregen de laatstgenoemden 440 ducati per jaar, Tollius zou volgens zijn 

aanstelling £ 26 per maand verdienen, ongeveer gelijk aan 50 ducati per jaar. Dit 

verschil in salaris reflecteert ongetwijfeld het verschil in verplichtingen: de vaste 

zangers moesten naast hun taken in het koor ook taken verrichten die voortvloeiden 

uit de kapelanie. Vanwege het veelvuldige plichtsverzuim van de vast aangestelde 

zangers, deed het domkapittel in 1594 een voorstel aan de paus om de betaling 

anders te organiseren. Elke zanger zou een vast inkomen van 40 ducati per jaar 

ontvangen en de rest moest worden uitbetaald op basis van de feitelijke 

aanwezigheid in het koor.280 Het is niet duidelijk of dit voorstel ook daadwerkelijk 

aan de paus is voorgelegd. In ieder geval is de situatie sindsdien niet verbeterd, 

want op 12 mei 1597 werd gerapporteerd dat het een wanorde was in het domkoor. 

Twee kanunniken werden belast met de taak om orde op zaken te stellen. Ook hun 

bemoeienis had weinig effect: op 8 oktober 1599 werd door het domkapittel besloten 

een overzicht aan de paus te sturen van alle boetes en straffen die wegens 

plichtsverzuim aan de koorleden waren opgelegd, met het verzoek dit alles te 

bevestigen zodat het geëffectueerd kon worden.281 Kort na 1600 trokken veel 

koorleden uit Padua weg, wellicht vanwege een salarisverlaging die aan de 

koorleden was opgelegd. Dit besluit werd op 3 november 1598 genomen, bij de 

aanstelling van een nieuwe kapelmeester, toen bleek dat veel zangers meer 

verdienden dan wat deze kapelmeester zou krijgen.282 Deze salarisverlaging had 

alleen betrekking op de vaste zangers van het koor, de extra zangers bleven buiten 

schot. Desondanks heeft ook Tollius niet lang na dit besluit Padua verlaten. 

 

Na zijn indiensttreding in het kathedrale koor kwam Tollius te functioneren onder 

Giovan Battista Mosto, die op 7 november 1580 als koorleider van de kathedraal 

van Padua was aangesteld.283 Tollius kreeg volgens de akte van zijn aanstelling een 

salaris van £ 26 per maand.284 De betalingen over 1588 en over 1592 zijn in de 

archieven van de dom niet bewaard gebleven, maar in de overige jaren vinden we 

Tollius steeds in de registers met de betalingen terug.285 Op 2 januari 1589 werd in 

de kapittelvergadering voorgesteld om het jaarsalaris van Tollius met 10 ducati te 

verhogen tot 60 ducati per jaar.286 Zeventien kanunniken stemden voor en één 

                                           
280 Casimiri 1941, p. 128. 
281 Casimiri 1941, p. 129. 
282 ASDP, Acta capitularia (29), f. 106r. 
283 Casimiri 1941, p. 113-114. Mosto leefde van ca. 1550-1598. Hij publiceerde bij verschillende 
Venetiaanse drukkers drie bundels met 5-stemmige madrigalen (1578, 1584 en 1588), één bundel met 
5-stemmige motetten (1590) en een bundel 6-stemmige madrigalen (1595). Deze laatste bundel werd 
herdukt bij Phalèse in Antwerpen (1600). Zie ook Denis Arnold/Tiziana Morsanuto, ‘Mosto, Giovanni 
Battista’, in: Grove Music Online (geraadpleegd op 8 september 2015), passim. 
284 ASDP, Acta capitularia (25), f. 153r (zie bijlage I, document 45). Voor de waarde van de lira (£), zie 
bijlage II. 
285 ASDP, Canipe, zie bijlage I, documenten 49 (1589), 51 (1590), 56 (1591), 61 (1593), 64 (1594), 66 
(1595), 70 (1596), 77 (1597), 82 (1598), 83 (1599), 84 (1600) en 86 (1601). 
286 ASDP, Acta capitularia (25), f. 196v (zie bijlage I, document 46). 
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stemde tegen. Bij de eerste verifieerbare betaling (1589) kreeg Tollius een bedrag 

van £ 372 en dat is inderdaad meer dan de (12 x £ 26 =) £ 312 die hij volgens zijn 

aanstelling per jaar zou krijgen.287 

 De registers met de financiële huishouding van de kathedraal – de ‘canipe’ – 

bevatten alle betalingen die namens de kathedraal werden gedaan, waaronder de 

betalingen aan de ‘extra’ zangers. Bestudering van de honoraria van deze zangers in 

de jaren dat Tollius in de kathedraal van Padua actief was maakt twee dingen 

duidelijk: Tollius verdiende alle jaren ruim meer dan de andere ‘extra’ zangers en 

het aantal van deze zangers neemt in de loop der jaren gestaag af. In 1589 waren 

er, met Tollius meegerekend, negen zangers met een honorarium van de kathedraal; 

in 1590 en 1591 waren het er nog zes; in 1593 nog slechts vier; in 1594 waren het 

er weer zes; in 1595 en 1596 vijf; in 1597 drie en in de jaren 1598 tot 1601 waren 

het er nog slechts twee. Al deze jaren was Bartolomeo Sorte naast Tollius als 

koorzanger actief;288 hij verdiende in de jaren tot 1591 het op twee na hoogste 

salaris, in de jaren vanaf 1593 kwam hij direct na Tollius. Alleen in 1601, het jaar 

waarin hij vermoedelijk stierf, staat zijn naam nog wel in de boeken vermeld, maar 

er is dan geen bedrag meer achter zijn naam ingevuld.289 De honoraria van de 

musici liepen sterk uiteen, zonder dat duidelijk wordt wat daar de achterliggende 

reden voor is geweest; het feit dat er met enige regelmaat, maar onafhankelijk van 

elkaar, een loonsverhoging aan de musici werd toegekend, zou erop kunnen duiden 

dat hun ervaring en verdienste als musicus er een rol bij speelde. Ter illustratie van 

de verschillen in de honorering volgen hier de honoraria over 1589: Tollius kreeg 60 

ducati per jaar; de contralto Nogerra kreeg 48 ducati; Bartolomeo Sorte kreeg in dat 

jaar op 14 augustus een loonsverhoging waarmee zijn salaris op 40 ducati per jaar 

werd gesteld; van Giulio Borghesiam werd het honorarium op 30 oktober eveneens 

verhoogd tot 40 ducati per jaar; van de priester Fra Michiele werd op 23 oktober het 

jaarsalaris verhoogd tot 36 ducati; Mattio Micheletti tenslotte verdiende met 30 

ducati per jaar slechts de helft van het honorarium van Tollius.290 

 

Korte tijd na zijn indiensttreding, op 15 maart 1589, kwam Tollius voor de eerste 

keer in deze nieuwe omgeving in botsing met zijn werkgever. In de 

kapittelvergadering werd besproken dat aan Tollius moest worden opgedragen om 

voor het kapittel te verschijnen om een reprimande te krijgen vanwege het feit dat 

hij de dag ervoor onwelvoeglijke woorden (‘parole inconvenienti’) geuit had jegens de 

                                           
287 Voor de relatie tussen de ducato en de lira, zie bijlage II. 
288 Van hem zijn vier muziekuitgaven bekend, alle bij Gardano in Venetië verschenen, in de jaren 
1573, 1579, 1593 en 1597 (RISM-A/I: S 3990 t/m S 3993). Hij komt bovendien met een vijfstemmig 

madrigaal voor in de bundel van 1598 waar ook een werk van Tollius in staat (RISM-B/I: 15987). Zie 
ook Pier Paolo Scattolin, ‘Sorte, Bartolomeo’, in: Grove Music online (geraadpleegd op 29 oktober 2014), 
(voortaan: Scattolin 2014). 
289 Scattolin 2014 stelt: ‘but he seems to have left his appointment after the chapter’s decision to 
reduce the salaries of the more highly paid members of the cappella’. Dit lijkt mij onjuist, want de 
salarisverlaging was alleen van toepassing op de vaste zangers en niet op de extra zangers zoals Sorte 
en Tollius. Het ontbreken van een uitbetaling aan Sorte in de kasboeken van 1601 wijst er m.i. op dat 
hij in de loop van het boekjaar is overleden en dat kennelijk niemand zich aandiende die op basis van 
erfrecht aanspraak kon maken op het nog onuitbetaalde salaris. 
290 Er zijn nog drie andere zangers genoemd in dit jaar, maar hun honorarium gold slechts voor een 
deel van de periode en is daarom niet in deze vergelijking opgenomen. 
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kapelmeester. Enkele kanunniken beweerden dat Tollius al gestraft was en wilden 

hem daarom niet opnieuw ter verantwoording roepen. Er werd echter vastgesteld 

dat Tollius had toegegeven al eens beschuldigd te zijn geweest van ketterij, maar 

daarvan was vrijgesproken. Er werd besloten dat hij niet meer in de kapel mocht 

zingen totdat duidelijk zou zijn hoe de vork in de steel stak. Twee kanunniken 

kregen de opdracht een brief te schrijven aan de bisschop van Assisi om een en 

ander te verifiëren.291 Ruim een maand later, op 19 april 1589, kwam het antwoord 

van bisschop Brugnatelli:292 

Aan de zeer magnifieke en zeer eerwaarde Heren als Broeders, de Heren Girolamo 
Michiele en Camillo Borromeo, kanunniken van Padua. 
Zeer magnifieke en zeer eerwaarde Heren als broeders; als ik het schrijven van U.E., 
verzonden op de 17e van de afgelopen maand en ontvangen op de 16e van deze maand, 
eerder had ontvangen, dan had ik ook eerder geantwoord. Nu antwoord ik u, in waarheid, 
dat meester Giovanni Tollio uit Amersfoort kapelmeester is geweest aan mijn kerk, en 
naar waarheid dat hij valselijk is beschuldigd van ketterij, en daarvan vrijgesproken is, en 
dat een groot deel van de getuigen tegen hem die onderzocht zijn, zijn bestraft, en voor zo 

ver ik hem heb meegemaakt, heb ik hem gekend als een goed katholiek. En als ik U.E. in 
iets anders kan dienen, bied ik mij prompt aan om dat te doen, als God het gelieft. Uit 
Rome, op 19 april 1589. Aan U.E. als Broeder, G. Brugnatelli, bisschop van Assisi. 
 

 

Afbeelding 12. De brief van bisschop Brugnatelli van Assisi 
(ASDP, Atti Capitolari, 1586-1590 (25), f. 234r, zie ook bijlage I, document 48). 

                                           
291 ASDP, Acta capitularia (25), f. 213v-214v (zie bijlage I, document 47). 
292 ASDP, Acta capitularia (25), f. 234r (zie bijlage I, document 48). De brief is later met de katernen 
van de kapittelakten meegebonden en daarbij om de buitenzijde van een katern gevouwen; de 
adreszijde van de brief is daarom te vinden op f. 241v. 
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Tollius werd aldus gerehabiliteerd en pakte zijn functie als zanger in de kapel weer 

op. Kort daarna vertrok Mosto als kapelmeester, op 1 mei 1589 trad Costanzo Porta 

aan als de nieuwe leider van het domkoor.293 

 

In 1590 verscheen de eerste bundel met motetten van Tollius in druk. De uitgave 

kwam bij Angelo Gardano in Venetië van de persen en droeg de merkwaardige titel 

Motecta de dignitate et moribus sacerdotum (motetten over de waardigheid en de 

zeden van priesters).294 De titel lijkt geïnspireerd op de aan Ambrosius 

toegeschreven publicatie De dignitate sacerdotale.295 De bundel is opgedragen aan 

bisschop Brugnatelli van Assisi en in de opdracht gaat Tollius in op de situatie in 

Assisi. Kennelijk is de bundel tegelijkertijd een hommage aan de vroegere werkgever 

(die hem toen al, en onlangs dus weer, in bescherming had genomen) als een 

aanklacht jegens de kanunniken die hem beschuldigd hadden. In deze opdracht 

worden ook de twee mannen die borg stonden toen Tollius naar Rome vertrok met 

name genoemd. Hieronder de integrale vertaling van deze opdracht. 

Een allerhartelijkste groet aan de zeer eerwaarde, in Christus de Heer, Heer Joan. 
Brugnatelli, bisschop van Assisi, Joannes Tollius uit Amersfoort in de Nederlanden. 
 
Het is al vier jaar geleden, of daaromtrent, eerwaarde bisschop, dat u, die ik als een van 
de beste stervelingen onder de hemel en, vrees ik, als eerste heb leren kennen, voor zover 
ik me tenminste kan herinneren, altijd mijn eerbied voor u hebt ervaren en altijd 
welwillend bent gebleven ten opzichte van mij. Want uw genegenheid voor mij is altijd zo 
groot geweest, en zo groot waren de weldaden die u mij bewees, dat als ik de wens zou 
opvatten die op te sommen, ik niet het welsprekende talent van het brieven schrijven zou 
hebben, ook al was die wens nog zo sterk aanwezig, vooral in de tijd dat u uw 
bereidwillige liefde voor mij getoond hebt, toen ik in Assisi kapelmeester was in de 
kathedraal van San Rufino. Toen ik door enkele kwaadaardige jaloerse mensen 
beschuldigd werd en ten onrechte in de gevangenis gegooid was, bent u, die met uw 
vriendelijkheid alle zedenmeesters met witte paarden, zoals dat heet, vooruitsnelt en een 
zeer grote beschermer bent van onschuldigen en daarentegen een bittere vijand van valse 
aanklagers, samen met de hoogverheven Affranio Bon’Acquisti en Dem[af]onte Alegretto 
die grote verdiensten heeft gehad voor de staat, beiden goede en edele burgers van Assisi, 
in de storm van die ellende voor mij een milde bries geweest en hebt u mij van die zorgen 
waaronder ik onrechtvaardig gebukt ging, bevrijd. Van die dag af doet het mij veel verdriet 
en dat zal het in de toekomst blijven doen, dat ik uw vele en grote weldaden niet met een 
steviger wederdienst kan compenseren. Maar toen ik deze motetten van mij over de 
waardigheid en goede zeden van de Priesters aan de drukpers wilde toevertrouwen, was ik 

van mening dat ik deze aan niemand beter kon opdragen dan aan u, omdat ik, ook al kan 
ik u niet genoegdoening geven zover ik wil, dat toch wil doen zover ik kan. Aanvaard 
daarom dit kleine geschenk van mij, Eerbiedwaardige bisschop, niet om mij van mijn 
verplichte beloning te bevrijden, maar om een bond te sluiten, en ik wil niet dat dit kleine 
geschenk er is om dank te brengen, maar om daarvan te getuigen. 
Uw toegenegen en nederige dienaar Johannes Tollius uit Amersfoort.296  

                                           
293 Casimiri 1941, p. 114-115. Costanzo Porta (1528/29-1601) was een frater. Er is een portret van 
hem bewaard gebleven (tegenwoordig in het bezit van ‘Musei Civici agli Eremitani’ in Padua). Porta was 

in zijn tijd geliefd als componist en leraar; hij heeft een omvangrijk oeuvre van motetten en madrigalen 
nagelaten. Zie ook Lilian P. Pruett, ‘Porta, Costanzo’ in: Grove Music online (geraadpleegd op 19 april 
2012). Kongsted 2008, p. 254-255, veronderstelt dat Mosto vertrok omdat hij zich niet kon vinden in 
de rehabilitatie van Tollius, maar daar is geen bewijs voor. 
294 Deze uitgave werd lange tijd als verloren beschouwd en is niet opgenomen in RISM. Het stemboek 
van de bassus bevindt zich momenteel in Vilnius, in de Nationale bibliotheek van Litouwen (signatuur: 
MkGsn17/37). Zie ook Kongsted 2009, passim en Cornelius Hasselblatt, Handbuch deutscher 
historischen Buchbestände in Europa, Bd. 7.2 (Hildesheim 1998), p. 197. 
295 Kongsted 2009, p. 96. 
296 Joannes Tollius, Motectorum de dignitatis et moribus sacerdotum (Venetië 1590), opdracht (vertaling 
Jan Bloemendal, voor de transcriptie van de originele tekst: zie bijlage I, document 50). 
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Afbeelding 13. Opdrachtpagina Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum (Gardano 1590). 

(uniek exemplaar Nationale bibliotheek van Litouwen, Vilnius).  

Op de inhoud van deze motettenbundel wordt nader ingegaan in deel II. Hier kan 

worden volstaan met de mededeling dat de teksten (hoofdzakelijk bijbelteksten) 

gaan over de taken van priesters ten opzichte van de gelovigen. Hoogst 

waarschijnlijk heeft bisschop Brugnatelli als tegenprestatie voor de eervolle 

opdracht een financiële bijdrage geleverd aan deze uitgave, maar daarvan heb ik in 

de archieven van Assisi niets terug kunnen vinden. 

 Op 26 september 1590 moest Tollius opnieuw in de kapittelvergadering 

verantwoording komen afleggen over zijn gedrag.297 De aanleiding was de 

onbeschaamdheid en arrogantie die Tollius op verschillende manieren had getoond 

en er werd hem een boete van 4 ducati opgelegd (bijna een maandsalaris; het geld 

moest volgens de kapittelakten besteed worden aan vrome activiteiten). Er werd 

                                           
297 ASDP, Acta capitularia (25), f. 377v-378r (zie bijlage I, document 53). 
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tevens bepaald dat een nieuwe aanklacht niet meer tot een reprimande zou leiden, 

maar dat men dan zou overgaan tot inhouding van zijn salaris. 

 In 1591 verschenen twee bundels met vijfstemmige motetten van Tollius, ook 

nu gedrukt bij Angelo Gardano in Venetië. De opdrachten zijn ondertekend op 

respectivelijk 15 juni en 6 juli. De eerste van deze twee bundels droeg Tollius op 

aan de Amersfoortse musici (zie afbeelding 3, p. 43), die hij bedankte voor het feit 

dat ze hem al in zijn jonge jaren benoemd hadden tot kapelmeester van de O.L.V.-

kapel in zijn geboortestad.298 De tweede bundel droeg hij op aan Aloisius Cornelius, 

de bisschop van Padua.299 In deze opdracht bedankte Tollius de bisschop voor het 

feit dat hij hem uit de ellende had gehaald en hem rehabiliteerde. De vertaling van 

deze opdracht luidt als volgt. 

Aan de zeer aanzienlijke en eerwaarde Heer Aloysius Cornelius Antistes,300 
hoogeerwaarde bisschop van Padua, gegroet door Joannes Tollius 

 
Standvastige soldaten, die hun best doen de zaken vastberaden aan te pakken, branden 
van verlangen om het oog van hun Leider als getuige van hun moed te hebben, als het 
moment van de veldslag onontkoombaar is. Hoe vastberadener zij immers inspanningen 
en gevaren trotseren, des te meer hopen zij dat hun daden bevallen aan hun heerser en 
bij allen gunstiger overkomen. In dit leven zijn wij allen soldaten en bent u, 

hoogeerwaarde Antistes, onze onbetwiste leider en heerser. 
De allerbesten spannen zich naar vermogen in, hun geestkracht en moed aan u te 
bewijzen. Dit overdenkend kwam er een krachtig verlangen bij mij op aan u ook een 
proeve van mijn krijgskunde te laten zien. Met dit voor ogen bied ik u dit werkje aan, 
waarvan ik steeds heb gehoopt dat het u vooral zou bevallen doordat het nog beter past 
bij de gewichtigheid van uw levenswandel. Ik weet immers dat u het belangrijker vindt dat 
werken op dit vakgebied zijn samengesteld ter meerdere eer en glorie van de Almachtige 
dan ter streling van de oren der mensen. 
Maar ook al zou u niet degene zijn aan wie ik alles verschuldigd ben, namelijk mijn 
Onoverwinnelijke Leider, dan nog zouden uw grenzeloze weldaden jegens mij er voor 
zorgen dat ik u met voorsprong zou verkiezen boven alle mensen. Ik ben immers nog niet 
vergeten uit welke benarde omstandigheden uw rechtvaardigheid en goedertierenheid mij 
hebben bevrijd, na mijn bevrijding hebben gerehabiliteerd en na mijn rehabilitatie tot 
aanzien hebben gebracht. Ook al ben ik vanuit mijn nederige positie minder in staat deze 
weldaden te beantwoorden, toch zal ik nooit ophouden er aan te denken en u door mijn 
woorden onsterfelijke dank te betuigen. Het ga u goed. 
 
Padua, 6 juli 1591, Uw allernederigste en meest toegewijde dienaar, Joannes Tollius uit 
Amersfoort.301 
 

                                           
298 Zie hoofdstuk 1, p. 42-46 (voor de transcriptie zie bijlage I, document 57). 
299 Aloisius Cornelius [Italiaans: Alvise Corner of Cornaro], was bisschop van Padua van 4 oktober 

1590 tot 20 oktober 1593. Hij was voordien reeds hulpbisschop in Padua, naast zijn oom Frederico 
Corner, en heeft kennelijk in die hoedanigheid een rol gespeeld bij de benoeming van Tollius in Padua. 
Hij overleed op 36-jarige leeftijd op 20 oktober 1593 en werd begraven in het koor van de kathedraal 
van Padua, naast zijn oom. Zie: Serie cronologica dei Vescovi di Padova alla sanità di nostro Signore Pio 
Papa VI (Padova 1786), beschikbaar via google: books.google.nl/books?id=DIwTemAwUksC&printsec= 
frontcover&dq=vescovi+padova&hl=nl&sa=X&ei=GbRcVPWGD9avacbWgvAE&ved=0CCIQ6AEwAA#v=o
nepage&q&f=false (geraadpleegd op 10 oktober 2015, voortaan: Serie cronologica 1786), p. CXL. 
300 Antistes, samengesteld uit ‘anti’ (= voor) en ‘sto’ (= ik sta) dus met de betekenis ‘voorstander’, was 
een niet ongebruikelijke benaming voor de hoogste leider in een kerk. 
301 Joannes Tollius, Motectorum cinque vocum liber secundus (Venetië 1591), opdracht (vertaling Jan 
Bloemendal, voor de transcriptie van de originele tekst: zie bijlage I, document 58). 
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Afbeelding 14. Opdrachtpagina Motectorum quinque vocum liber secundus (Gardano 1591). 

(uniek exemplaar, Universiteitsbibliotheek, Kassel) 

De wat cryptische tekst ‘Ik ben immers nog niet vergeten uit welke benarde 

omstandigheden uw rechtvaardigheid en goedertierenheid mij hebben bevrijd, na 

mijn bevrijding hebben gerehabiliteerd en na mijn rehabilitatie tot aanzien hebben 

gebracht’ kan alleen betrekking hebben op de aanstelling van Tollius als zanger in 

het kathedrale koor van Padua. Kennelijk projecteerde Tollius de rol van de 

bisschop op de hele periode vanaf zijn gevangenschap in Assisi en de rehabilitatie 

door bisschop Brugnatelli. 

 Ook in dit geval ligt het voor de hand dat de bisschop een financiële bijdrage 

heeft geleverd aan de kosten die met de druk van deze uitgave samenhingen. En 

ook nu is er niets over teruggevonden in de archieven van Padua. In twee andere 

gevallen is wel in de archieven vastgelegd dat muziekuitgaven aan het kapittel 

werden gepresenteerd.302 Het ging om de bundel Vespertina omnium solemnitatum 

Psalmodia (Venetië, Angelo Gardano 1593)303 van Bartolomeo Sorte en om een niet 

nader gespecificeerde bundel met ‘compositioni musicali’ uit 1596 van Oliviero 

Ballis (vice-kapelmeester van de domkapel).304 

                                           
302 Deze gegevens zijn ontleend aan het register op de kapittelakten. 
303 RISM-A/I: S 3992. 
304 RISM kent slechts drie uitgaven van Oliviero Ballis, maar geen uitgave uit 1596. Er zijn alleen 
uitgaven bekend uit 1607 en 1609, de laatste herdrukt in 1612. 
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Op 3 september 1591 werd in de kapittelvergadering vastgesteld dat, door het 

vertrek van priester Augustinus de Trivisanis, een formele post was vrijgekomen in 

het koor van de kathedraal. Deze post werd gefinancierd met de opbrengsten van 

het altaar van St. Sebastiaan. Op basis van de bovengenoemde pauselijke bul uit 

1575 moest zo snel mogelijk een concours worden uitgeschreven waarvoor zangers 

zich konden opgeven. Kandidaten moesten zich binnen zes dagen, gerekend vanaf 

de dag dat het edict op de kerkdeuren was geaffichieerd, voor het concours 

aanmelden.305 Op 6 september meldde Tollius zich aan. Hij had twee concurrenten 

in de strijd: op 4 september had Augustinus Vergotius zich al aangemeld en op 10 

september voegde Antonius Sagianus zich daar nog bij.306 

 Waarschijnlijk heeft het concours plaatsgehad op zondag 16 september, 

maar dat wordt niet helemaal duidelijk uit de archieven. In ieder geval verscheen op 

maandag 17 september Costanzo Porta, de kapelmeester, in de 

kapittelvergadering.307 Hij verklaarde dat Joannes Tollius een welluidende stem had 

en zeker was in de zang en de beste van de kandidaten was (‘Joannem Tollium 

vocem sonoram et sicurum in cantu, peroptime esse’). Antonio Sagiano was naar 

zijn mening ook zeker in het zingen, maar minder dan de genoemde Tollio (‘securum 

sed inferiorem dicti Tollij esse voce’); vanwege zijn jeugdige leeftijd echter, was de 

verwachting dat zijn stem zich goed zou ontwikkelen en dat de uitvoering van 

spraak, zang en muziek op den duur perfect zou zijn. Over Vergozio verklaarde hij 

dat deze het minst zeker was in de zang. Nadat de kapelmeester zijn verslag had 

gedaan verliet hij de vergadering en vervolgens werd er door de kanunniken nog 

uitvoerig overlegd, waarna het oordeel over de drie zangers in stemming werden 

gebracht. Tollius kwam overtuigend als winnaar uit de bus: van de twintig leden 

van het kapittel hadden er 13 voor Tollius gestemd, 7 voor Sagianus en geen enkele 

voor Vergotius.308 

 

Afbeelding 15. De uitslag van het concours voor zangers te Padua, 

met voor Tollius 13 stemmen voor en 7 tegen 
(ASDP, Atti Capitolari, 1590-1592 (26), f. 116r, zie ook bijlage I, document 59c). 

 

 Op 21 september verscheen Tollius echter in de kapittelvergadering om, 

onder dankbetuiging voor het positieve oordeel, kenbaar te maken dat hij van de 

benoeming afzag. Dit wekt enige verbazing, maar een feit is dat Tollius geen priester 

                                           
305 ASDP, Acta capitularia (26), f. 110v (zie bijlage I, document 59a). Op basis van de pauselijke bul uit 
1575 stond het concours open voor alle deelnemers en moest het niet alleen worden aangekondigd op 
de deuren van de kathedraal, maar ook op die van de basiliek van St. Antonius en op de deuren van 
alle parochiekerken in Padua (Princivalli 2010, p. 47). 
306 ASDP, Acta capitularia (26), f. 111r (zie bijlage I, document 59b). 
307 ASDP, Acta capitularia (26), f. 115r (zie bijlage I, document 59c). 
308 ASDP, Acta capitularia (26), f. 116r (zie bijlage I, document 59c). 
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was terwijl dit vanwege verplichtingen die uit de kapelanie voortvloeiden – en nog 

eens benadrukt in de pauselijke bul van 1575 – wel een vereiste was om voor de 

functie in aanmerking te kunnen komen. Dat Tollius zich desondanks voor het 

concours had aangemeld was misschien in de ijdele hoop tussen de mazen van het 

net te kunnen doorzwemmen, de benoeming zou immers een enorme verbetering 

van zijn honorering met zich meebrengen: van 60 ducati naar 440 ducati per jaar. 

Het verbaast echter vooral dat de kanunniken hem tot het concours hebben 

toegelaten en hem hebben benoemd, terwijl ze ervan op de hoogte hadden kunnen 

zijn dat hij geen priester was. Uit de akten van de kathedraal is namelijk zonder 

meer duidelijk dat het bekend was dat Tollius geen priester was, aangezien hij 

nergens met de term ‘reverendus’ wordt aangeduid. Al met al lijkt het erop dat de 

scheidslijn tussen priesters, overige clerici en eventuele leken in het koor niet al te 

scherp was getrokken en dat men zich er niet voortdurend van bewust was dat 

Tollius geen priester was.309 Kennelijk was het net uiteindelijk toch te fijnmazig, 

koos Tollius eieren voor zijn geld en trok zich terug. Welk feit hem hiertoe precies  

heeft bewogen zullen we wel nooit meer te weten komen. Volgens de kapittelakten 

gaf Tollius als motivatie dat het kapittel nu iemand anders kon aanstellen die meer 

geletterd was (‘ut Dominationes suae reverendae possint providere de alio magis 

idoneo circa literaturam’).310 Met deze formulering zal wel zijn gedoeld op de vorm 

van geletterdheid die noodzakelijk was voor de priesterlijke waardigheid; Tollius 

wilde het kapittel nu in staat stellen iemand te zoeken met de vereiste kennis op dit 

gebied. Hoe het ook zij, de kapittelvergadering van 21 september 1591 werd 

afgesloten met de constatering dat, nu Tollius zich had teruggetrokken, een nieuw 

concours moest worden uitgeschreven. Waarom niet voor de jeugdige Antonio 

Sagiano, die als veelbelovend uit de bus kwam, werd gekozen is onduidelijk en erg 

snel kwam dat nieuwe concours er ook al niet: het duurde tot 12 december 1592, 

nog bijna anderhalf jaar, voordat dit concours werd georganiseerd.311 Horatio 

Rossetti, Massimian Zapesco en Bellin Barcoto meldden zich toen als kandidaten en 

deze sessie werd gewonnen door de eerstgenoemde van de drie. Op 17 december 

trad Rossetti in zijn nieuwe functie aan.312 In tegenstelling tot Tollius was Rossetti 

wel een priester. In de kasboeken van de kathedraal staat hij als een van de weinige 

zangers steeds vermeld vanwege een bedrag dat hij voor huisvesting ontving, zodat 

duidelijk is dat hij geen onderdak had bij een of andere orde. Het feit dat Tollius en 

Rossetti voor dezelfde functie in het koor opteerden, duidt erop dat ze ook dezelfde 

stemsoort hadden. Dit feit zou enkele jaren later de basis vormen voor een conflict 

tussen de twee, maar daarover straks meer. 

 Het salaris van Tollius werd op 1 mei 1593 opnieuw verhoogd, nu met 15 

ducati per jaar.313 Op 12 oktober 1594 kreeg Tollius toestemming van het 

domkapittel om Padua te verlaten tot aan Pasen van het volgende jaar.314 Het is 

                                           
309 De kans is overigens aanwezig dat Tollius wel al lagere wijdingen had ontvangen, zoals hierboven 
beschreven toen hij in Amersfoort een vicarie kreeg. 
310 ASDP, Acta capitularia (26), f. 129r-130r (zie bijlage I, document 60). Het woord ‘Dominationes’ is 
moeilijk leesbaar en de transcriptie is niet helemaal zeker, maar er zal iets van een aanspreektitel 
hebben gestaan. 
311 ASDP, Acta capitularia (27), f. 81r. 
312 ASDP, Acta capitularia (27), f. 81r-85r. 
313 ASDP, Acta capitularia (27), f. 114v (zie bijlage I, document 62). 
314 ASDP, Acta Capitolaria, 1594-1596 (28), f. 10v (zie bijlage I, document 65). 
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onbekend waar Tollius heen gegaan is; het verlof was lang genoeg voor een reis naar 

Nederland, maar er is verder niets over deze reis aan het licht gekomen.315 

Waarheen hij ook gegaan is, hij kwam niet binnen de gestelde termijn terug en op 

22 mei 1595 werd vanwege zijn afwezigheid bepaald dat zijn salaris moest worden 

ingehouden.316 Tollius miste daardoor het moment dat Costanzo Porta, op 11 april 

1595, zijn taak als kapelmeester neergelegde. Hij werd tijdelijk vervangen door de 

vice-kapelmeester Oliviero Ballis.317 Op 9 december van dat jaar keerde Giovan 

Battista Mosto weer terug in de functie van kapelmeester.318 Wanneer Tollius 

precies terugkeerde in Padua en zijn taken als koorzanger weer oppakte is uit de 

archieven niet te herleiden en van een daadwerkelijke inhouding van salaris is op 

grond van de beschikbare gegevens ook niets gebleken. De nieuwe kapelmeester 

verliet zijn post in Padua op 10 maart 1596 en ging naar Gyulafehérvar 

(tegenwoordig bekend als Alba Iulia in Transylvanië) om zorg te dragen voor de 

familiebezittingen.319 Oliviero Ballis werd weer naar voren geschoven als 

kapelmeester ad interim. Mosto overleed echter op de terugreis in juni 1596 en zou 

dus niet meer in zijn functie als kapelmeester terugkeren. Ballis bleef aan als 

tijdelijke kapelmeester totdat op 3 november 1598 een opvolger van Mosto werd 

benoemd. 

 In 1597 verschenen bij Commelin in Heidelberg twee bundels met werken 

van Tollius. De ene bundel bevat driestemmige motetten, dit blijkt een omwerking 

en uitbreiding te zijn van de bundel uit 1590.320 De bundel heeft een andere titel 

gekregen, namelijk Moduli trium vocum, en is nu opgedragen aan bisschop Marcus 

Cornelius, de nieuwe bisschop van Padua.321 Opnieuw is er in de archieven van 

Padua niets teruggevonden omtrent een bijdrage van de bisschop aan deze uitgave. 

De andere uitgave, met de titel Madrigali a sei voci, bevat zesstemmige madrigalen 

en is opgedragen aan het Amsterdams muziekcollege.322 Tegelijkertijd werd door 

Commelin nog een derde bundel uitgegeven, met vijftig vijfstemmige composities 

van Orlandus Lassus (waarbij de editor teksten van het Geneefs Psalter onder de 

noten heeft geplaatst) en nog twintig andere psalmcomposities voor vijf en zes 

stemmen (waaronder twee anonieme composities die vroege versies van Sweelincks 

psalmzettingen blijken te zijn). Ook deze derde bundel is opgedragen aan het 

Amsterdams muziekcollege.323 Samen vormen deze bundels als het ware een 

                                           
315 Zowel zijn moeder als zijn broer Matheus overleden korte tijd later (begraven op resp. 15-09-1595 
en 16-12-1595), maar toen was Tollius al weer terug in Padua. Mogelijk zijn tijdens deze reis de 
voorbereidingen getroffen voor de uitgaven van 1597 (zie onder), waarbij het Amsterdams 
muziekcollege een rol gespeeld heeft. 
316 ASDP, Acta capitularia (28), f. 46v-47r (zie bijlage I, document 67). 
317 Ballis was alle jaren dat Tollius in Padua werkte actief als vaste zanger in de domkapel. Hij trad er 
in dienst op 5 mei 1577 en solliciteerde er in 1580 naar de post van kapelmeester. Hij werd echter niet 
in deze functie benoemd, maar bleef aan als zanger. Hij verliet Padua in 1601, vrijwel gelijktijdig met 

Tollius, en werd kapelmeester in de kathedraal van Ceneda, alwaar hij aanbleef tot zijn dood in 1616. 
Zie ook Leland Earl Bartholomew/Franco Colussi, ‘Ballis, Oliviero’, in: Grove Music Online 
(geraadpleegd op 26 november 2014). 
318 Casimiri 1941, p. 114-117. 
319 Denis Arnold/Tiziana Morsanuto, ‘Mosto, Giovanni Battista’. 
320 Voor de bespreking van deze twee bundels en de vergelijking van de inhoud, zie deel II. 
321 Zie bijlage I, document 75. Marcus Cornelius [Italiaans: Marco Corner of Cornaro] was bisschop 
van Padua van 12 december 1594 tot 11 juni 1625. Hij was een neef van zijn voorganger Alvise 
Corner. Zie: Serie cronologica 1786, p. CXLI-CXLII (zie ook voetnoot 299). 
322 Zie bijlage I, document 76. 
323 Zie over deze derde bundel Groot 2016, passim. 
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drieluik van de meest gangbare muziekgenres die in de huiskamers van welgestelde 

burgers werden beoefend: protestantse psalmzettingen, katholieke motetten en 

wereldlijke madrigalen.324 Het lijkt erop dat het initiatief tot de publicatie van deze 

muziekbundels in Amsterdam genomen was. Een Nederlandstalig kerstlied dat de 

bundel met driestemmige motetten afsluit lijkt speciaal toegevoegd om de 

Nederlandse markt te bedienen. Het gaat vermoedelijk terug tot de periode dat 

Tollius nog in Amersfoort vertoefde en had mogelijk een relatie met de cantilenae 

van Latijnse school.325 

 

Bij 20 januari 1598 staat in de kapittelakten dat er de avond tevoren, tijdens de 

viering van de vespers voor St. Sebastiaan, een scheldpartij had plaatsgevonden 

tussen de zangers Horatio Rossetti en Joannes Tollius (consequent in deze akten ‘il 

fiammengo’ genoemd, onderstaand vertaald met ‘de Nederlander’). Uit de 

kapittelakten valt af te leiden dat enkele koorzangers in de kerk aan het repeteren 

waren, terwijl elders in de kerk de viering werd gehouden.326 De ruzie heeft nogal 

wat stof doen opwaaien, vooral ook omdat er kerkgangers bij aanwezig waren. 

Enkele zangers werden opgeroepen om in het kapittel verslag uit te komen brengen 

van de gebeurtenissen. De verslagen vertellen niet alleen wat er tussen de twee 

zangers heeft plaatsgevonden, maar tussen de regels door krijgen we ook enig zicht 

op de werkwijze van het koor tijdens deze repetitie. Omdat daarover maar weinig 

bekend is, geven deze akten op dit punt een onverwachte blik in de keuken. Alle 

getuigenissen worden hieronder dan ook in vertaling integraal weergegeven.327 

 De eerste getuigenis is van Alessandro Florian, kapelaan in de kathedraal. 

Hij liet het volgende optekenen. “Gisteren in de kathedraal, toen de vespers 

gezongen werden, gebeurde het – voor zover ik begrepen heb – dat Horatio 

Cologna328 het boek [kennelijk een koorboek, SHG] wegnam uit de handen van de 

Nederlander. Om die reden is het, begreep ik, dat er beledigingen werden geuit 

tussen hen, maar ik weet niet wie er begonnen is en dit is wat ik gehoord heb. Ik 

denk dat ik Horatio tegen de Nederlander hoorde zeggen Je bent een beest en geen 

man (‘per quanto mi pare bestiassa e no masculo’) en vertrek van hier (‘vi in fuori de 

qua’). En onmiddellijk antwoordde de Nederlander Je bent zelf een beest (‘se tu sei 

una Bestiassa’). Mij werd gevraagd of ze op schandelijke wijze elkaar hebben 

uitgescholden tegenover de aanwezigen en ik antwoordde: de Nederlander sprak 

nauwelijks, maar de andere verhief zijn stem scheldend en verklarend waarom hij 

het boek had afgepakt, namelijk omdat de Nederlander het boek nooit vasthield op 

een dusdanige wijze dat ook hij eruit lezen kon. Mij werd gevraagd of Horatio de 

                                           
324 Zie ook Rasch 1999, p. 202. 
325 De bundels, en daarmee ook het kerstlied, worden nader besproken in deel II. 
326 Kongsted 2008, p. 358, meldt dat de twee zangers op de orgelgalerij stonden en dat ze het 
Magnificat zongen. Deze informatie heb ik in de archiefteksten niet kunnen terugvinden. 
327 ASDP, Acta capitularia (29), f. 71v-73r (zie bijlage I, documenten 79a en 79b). 
328 De man is verder bekend als Horatio Rossetti, maar was klaarblijkelijk uit een plaats met de naam 
Cologna (er zijn er meerdere, de bekendste ligt in Zwitserland, tegen de Oostenrijkse grens) of 
misschien zelfs uit Keulen (Cologne) afkomstig. Hij is niet te verwarren met Horatio Colombani, die 
tussen 1591 en 1595 als kapelmeester in de basiliek van St. Antonius te Padua werkzaam was. Zie 
Lilian P. Pruett, ‘Colombani [Columbano], Oratio’, in: Grove Music Online (geraadpleegd op 26 
november 2014). 
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Nederlander bedreigd had door hem te beledigen, ik antwoordde dat hij volgens mij 

alleen met stemverheffing had gesproken, maar dat ik verder niets had gehoord 

omdat ik stond te wachten om mijn partij te kunnen gaan zingen. Aldus mijn 

getuigenis”.329 

 

 

Afbeelding 16. Het begin van de getuigenissen m.b.t. de perikelen rond het koorboek tussen 
Tollius en Rossetti (Padova, Archivio Capitolare della Cattedrale, Atti Capitolari, 1597-1600 

(29), f. 71v, zie ook bijlage I, document 79a). 
 

 Een tweede getuigenis werd opgetekend uit de mond van Bartolomeo Sorte. 

Hij stelde het volgende. “Ik hoorde niet anders dan dit, namelijk dat de Nederlander 

en priester Horatio aan het schelden en het schreeuwen waren en dat ze 

onbeschaafd tegen elkaar waren, met woorden als beest (‘bestiassa’) en bedrog 

(‘imbroglio’) en jij een beest! ik een beest! (‘bestia ti, bestia mi’). Mij werd gevraagd of 

ik gehoord had dat priester Horatio de Nederlander had bedreigd. Ik antwoordde dat 

ik de priester heb horen zeggen dat de Nederlander de kerk moest verlaten. Mij 

werd gevraagd of ze luid schreeuwden, op een manier die bij de assistenten ergernis 

kon wekken. Ik zei ja en dat iedereen geërgerd was”.330 

                                           
329 ASDP, Acta capitularia (29), f. 71v (zie bijlage I, document 79a). 
330 ASDP, Acta capitularia (29), f. 72r (zie bijlage I, document 79a). 
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 De derde getuige was de kapelaan Ottavio Soragnus. “Ik heb verklaard dat 

gisteravond, toen de vespers gezongen werden, ik gehoord heb dat het geschreeuw 

tussen priester Horatio en de Nederlander kwam omdat Horatio het boek uit zijn 

handen had genomen en op de lessenaar gezet. En omdat ik veraf mijn eigen partij 

aan het zingen was, kon ik de woorden die zij spraken niet verstaan, alleen dat 

vanochtend de Nederlander zei dat priester Horatio de zoon was van een smeerlap 

(‘sbiro’) en priester Horatio zei tegen mij dat hij de Nederlander had gezegd zulke 

woorden niet te gebruiken tenzij ze buiten de kerk waren en hij had geantwoord dat 

als hij ‘een schild had’ (d.w.z.: zich vijandig opstelde)331 hij onmiddellijk buiten de 

kerk moest gaan. Mij werd gevraagd of het geschreeuw ergerniswekkend was, want 

er waren veel getuigen”.332 

 Een vierde en laatste getuigenis werd opgetekend uit de mond van 

Alessandro Cremonini, zanger-kapelaan van de kathedraal. Hij stelde het volgende. 

“Gisteravond, tijdens de vespers, toen ik aan het zingen was, hoorde ik lawaai 

tussen de Nederlander en priester Horatio als gevolg van het boek dat priester 

Horatio volgens mij vasthield en dat de Nederlander hem afpakte [sic, de anderen 

getuigden het tegenovergestelde]. Wat ik verstond tussen hen was sterf aan de 

cholera (‘mori de Colera’), maar ik hoorde verder niets omdat ik stond te wachten 

om mijn partij te zingen en ik hoorde niet de beledigingen die ze tegen elkaar 

zeiden”.333 

 Kennelijk waren er op de avond dat de ruzie ontstond verschillende zangers 

verspreid over de kerk aan het zingen. Enkele zangers waren kennelijk betrokken 

bij de viering op het altaar van St. Sebastiaan, terwijl anderen blijkbaar aan het 

repeteren waren. Sommigen stonden te wachten tot ze aan de beurt zouden zijn om 

hun partij te zingen en anderen waren op plekken die ver uit elkaar lagen aan het 

werk, kennelijk om elkaar bij het zingen niet te storen. Tollius en Horatio Rossetti, 

beiden van de stemsoort tenor, waren klaarblijkelijk samen uit één koorboek aan 

het repeteren. Waar de kapelmeester zich bevond is niet duidelijk; mogelijk leidde 

hij het koor bij de viering, maar het is ook voorstelbaar dat hij zich door de kerk 

bewoog om links en rechts adviezen te geven bij de repetities. 

 Op de volgende dag, woensdag 21 januari, deed het kapittel uitspraak in de 

zaak tussen kapelaan Horatio Rossetti en de zanger Giovanni Tollio. Vanwege de 

onbeschaamdheden en wanorde in de kapel op de avond van St. Sebastiaan kregen 

beide zangers een boete van 5 ducati en er werd besloten dat beide zangers niet 

naar de kerk hoefden te komen voor betalingen of verplichtingen zolang deze boete 

niet betaald was. In overeenstemming met dit besluit konden de beide zangers ook 

niet naar de kerk komen voordat ze het onderling hadden bijgelegd. Aangezien 

Rossetti plichten had in de kerk, zou hij elke maand dat hij niet in de kerk kon 

komen 5 scudi moeten betalen aan de priester die was uitgekozen door de bisschop 

om zijn werk over te nemen; de Nederlander zou zijn salaris niet ontvangen totdat 

ze het bijgelegd zouden hebben.334 De strijdbijl werd kennelijk ter plekke begraven, 

                                           
331 Waarschijnlijk wordt hier gerefereerd aan de uitdrukking ‘alzata de scudi’, zich vijandig opstellen. 
332 ASDP, Acta capitularia (29), f. 72r (zie bijlage I, document 79a). 
333 ASDP, Acta capitularia (29), f. 72r (zie bijlage I, document 79a). 
334 ASDP, Acta capitularia (29), f. 72v (zie bijlage I, document 79a). 
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want op 21 januari werd in kapittel besloten dat Rossetti en Tollius de tijd kregen 

om hun boete te voldoen.335 

 In 1598 verschenen de laatste twee werken die van Tollius zijn overgeleverd 

in druk. De bundel Laudi d’Amore, Madrigali a cinque voci de diversi Eccellenti 

Musici di Padova, waarvan de opdracht ondertekend is op 15 februari, verscheen bij 

Ricciardo Amadino in Venetië.336 Hierin bevindt zich het vijfstemmige madrigaal ‘Chi 

non ha forza o cuore’ van Tollius. Onder de andere auteurs vinden we ook directe 

collega’s en oud-collega’s uit het domkoor, zoals Costanzo Porta, Bortolomeo Sorte, 

Rinaldo Coronetta, Bartolomeo Faveretto, Luigi Pace en Oliviero Balis. Daarnaast is 

ook de bekende componist Lodovico Viadana met een madrigaal vertegenwoordigd, 

kennelijk was hij dus op dat moment actief in Padua.337 Korte tijd later verscheen 

de bundel Madrigali de diversi a quattro voci bij dezelfde uitgever, de opdracht is 

gedateerd op 14 maart 1598.338 Opnieuw is er één werk van Tollius in opgenomen, 

de titel van dit madrigaal luidt ‘Pargoletta che scherzi’. Deze bundel was 

samengesteld door Giovanni Maria Radino, organist van de San Giovanni in 

Verdara te Padua, en bevat ook hoofdzakelijk werken van lokale meesters. We 

komen voor een deel dezelfde componisten tegen, waaronder opnieuw een aantal 

directe collega’s van Tollius uit het domkoor.339 

 Of Tollius na 1598 nog gecomponeerd heeft is niet bekend. Zijn composities 

zouden in ieder geval niet meer in druk verschijnen en ook in handschrift zijn er 

geen nieuwe werken van hem overgeleverd. Op 3 november trad Lelio Bertani da 

Brescia aan als de nieuwe leider van het domkoor.340 Hiermee kwam er een einde 

                                           
335 ASDP, Acta capitularia (29), f. 73r (zie bijlage I, document 79b). 
336 Voor de transcriptie van de opdracht, zie bijlage I, document 80. 
337 Mogelijk was Viadana een leerling van Costanzo Porta, maar dat is niet met zekerheid te 
achterhalen. Hij was kapelmeester van de kathedraal in Mantua van op z’n laatst januari 1594 tot 
waarschijnlijk 1597; vanaf 1602 was hij als kapelmeester actief in het klooster van San Luca te 
Cremona. Zie Federico Mompellio, ‘Viadana [Grossi da Viadana], Lodovico’, in: Grove Music Online 
(geraadpleegd op 26 november 2014). In de tussenliggende tijd zou hij zich mogelijk te Padua en te 
Rome hebben opgehouden. Zijn aanwezigheid in de onderhavige madrigaalbundel, die expliciet werken 
van Paduaanse musici bevat, kan gezien worden als een bevestiging van de aanname over zijn verblijf 
in Padua. 
338 Voor de transcriptie van de opdracht, zie bijlage I, document 81. 
339 Directe collega’s van Tollius uit het domkoor, die met hem voorkomen in de twee verzamelbundels 
van 1598, waren Costanzo Porta, Lelio Bertani, Oliviero Ballis, Bortolameo Sorte en Bartolomeo 
Faveretto; collega’s die op andere posten in Padua actief waren (voornamelijk in de basiliek van Sint 
Antonius) waren Lodovico Balbi, Oratio Colombano (niet te verwarren met Oratio Rossetti, de man 
waarmee Tollius een aanvaring had en die ook wel als Horatio Cologna te boek stond), Tomaso Boldon, 
Ama Dio Freddi, Luigi Pace, Rinaldo Coronetta en de samensteller van de bundel met vierstemmige 
madrigalen, de organist Giovanni Maria Radino. Enkele componisten uit de bundel met vierstemmige 
madrigalen hebben voor zover bekend niet in Padua gewerkt, het zijn Massimiano Gabbiani, Baldisera 
Donato, Vincenzo Bertolussi, Andrea Rota, Antonio Tonello en ook de samensteller van de bundel met 
vijfstemmige madrigalen Girolamo Boni (niet te verwarren met Guillaume Boni, een Franse tijdgenoot). 

Van een laatste groep auteurs is niet bekend waar ze actief waren: Girolamo Filippo, Placido 
Gambautti, Gio: Antonio Massinoni, D. Massimiano en D. Raffaelo. Er is ook nog één anonieme 
compositie in de bundel vijfstemmige madrigalen opgenomen. Van Lodovico Viadana, tenslotte, blijft 
zijn aanwezigheid in Padua onzeker, maar het feit dat zijn compositie is opgenomen in de bundel met 
vijfstemmige madrigalen, de bundel waarin expliciet vermeld staat dat de auteurs uit Padua afkomstig 
waren, is aanleiding zijn fysieke aanwezigheid in Padua te veronderstellen (zie ook voetnoot 337). 
340 Casimiri 1941, p. 117. Lelio Bertani (1553/4-1612) was een bekend componist. Zijn muziek is 
opgenomen in diverse verzamelbundels. Daarnaast verschenen er twee bundels met madrigalen van 
hem, een voor vijf stemmen (1584) en een voor zes stemmen (1585). Deze laatste bundel werd in 1607 
nog herdrukt. Zie Anthony Newcomb, ‘Bertani, Lelio’, in: Grove Music Online (geraadpleegd op 19 april 
2012). 
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aan de lange periode dat Oliviero Ballis de rol van kapelmeester op zich had 

genomen, hij voegde zich weer binnen de gelederen van de koorzangers. Bertani 

bleef tot 1604 op zijn post en was daarmee de laatste kapelmeester die Tollius in 

Padua zou meemaken. Op de dag dat Lelio Bertani door het kapittel als nieuwe 

kapelmeester werd benoemd, werd in de kapittelvergadering ook gesproken over de 

salarissen van de zangers. Het voorstel werd gedaan om de salarissen van enkele 

goed betaalde zangers terug te brengen, omdat deze zangers meer verdienden dan 

de kapelmeester.341 Dit zal betrekking hebben gehad op de salarissen van de vaste 

zangers, maar omdat de betalingen die vanuit de opbrengsten van de altaren 

werden gedaan niet bewaard zijn gebleven, is het effect van dit besluit niet te 

verfiëren. De ‘extra’ zangers, toen alleen nog Tollius en Sorte, verdienden aanzienlijk 

minder en zullen buiten schot zijn gebleven. Hun salarissen zijn in de jaren die 

volgden in ieder geval niet lager geworden.342 

 

De Nederlandse geleerde Eric van der Putte (Erycius Puteanus) heeft Tollius in de 

periode dat beide mannen in Padua verbleven leren kennen. Dit blijkt uit een brief 

van Puteanus aan zijn collega Lorenzo Pignorio in Padua, waarin hij schrijft: ‘Groet 

namens mij ook Joannes Tollius, een man met een voortreffelijk karakter en op het 

gebied der muziek, een kunst die ik bemin, uitnemend’.343 De auteur van de brief 

werd in 1574 in Venlo geboren en vertoefde, nadat hij in Leuven de universiteit had 

doorlopen, in de periode tussen 1595 en 1601 in Padua en Milaan. 

 Tollius komt na de ruzie met Rossetti niet meer voor in de kapittelakten van 

de kathedrale kerk van Padua. Zelfs zijn vertrek is niet in de archieven terug te 

vinden, alleen de betalingen lopen nog door tot in 1601. Het boekjaar in Padua liep 

van 1 mei tot eind april.344 Op grond van de betaling in 1601 zou te berekenen zijn 

geweest tot wanneer Tollius in dienst gebleven was van de kathedraal in Padua, 

ware het niet dat een fout van de penningmeester hier roet in het eten gooit. Er 

moeten derhalve twee berekeningen volgen. In de linker kolom, met het bedrag waar 

Tollius recht op zou hebben, staat een bedrag van £ 28.345 Ten opzichte van zijn 

jaarsalaris in 1600 (£ 465) zou dat gelijk staan aan de vergoeding voor ongeveer drie 

weken. Tollius zal dan rond 21 april 1601 zijn functie in de kathedraal hebben 

neergelegd. In de rechter kolom, met het bedrag dat aan Tollius is uitgekeerd, staat 

echter £ 248.346 Dat zou gelijk staan aan zes maanden en een tiental dagen. Tollius 

zou dan tot en met de gehele maand oktober en daarna nog de eerste dagen van 

november betaald zijn. Dit laatste strookt met de mededeling in Kopenhagen dat hij 

                                           
341 ASDP, Acta capitularia (29), f. 106r. 
342 Scattolin 2014 schrijft over Sorte: ‘(...) he seems to have left his appointment after the chapter’s 

decision to reduce the salaries of the more highly paid members of the cappella’. Ik denk dat dit een 
misverstand is. Vermoedelijk is Sorte in 1601 gestorven toen hij nog als zanger in Padua actief was. 
343 Erycius Puteanus, Eryci Puteani Epistolarum promulsis.: Ad clariss. v. Iustum Lipsium 
historiographum regium.; Item Panegyricus, præsidi senatuique mediol. dictus. (Francofurti, typis 
Wechelianis, apud Claudium Marnium & heredes Ioan. Aubrii, 1601), p. 136 (zie bijlage I, document 
85). 
344 Dit staat niet alle jaren in de ‘canipe’ vermeld, maar in diverse jaargangen staat dit er wel. Zo valt 
in 1591 te lezen: ‘M.D.XCI, Capitolo delle destibutioni per l’anno presente cominciando a primo Maio 
et finitte a l’ultimo Aprile’. 
345 ASDP, Canipe, 1601, f. 45v, linker kolom (zie bijlage I, document 86a). 
346 ASDP, Canipe, 1601, f. 45v, rechter kolom (zie bijlage I, document 86b). 
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op 10 november in dienst is getreden van Christiaan IV. Een argument dat hij op 

die dag nog in Padua aanwezig was leveren de archieven van Kopenhagen, waarop 

in het volgende hoofdstuk wordt ingegaan. Al met al lijkt mij het bedrag van £ 248 

dan ook het correcte. 

 
 

Afbeelding 17. De laatste betaling aan Tollius in Padua, met het verschil tussen de linker 
kolom met £ 28 en de rechter kolom met £ 248 (ASDP, Canipe 1600-1604 (30), f. 45v, 

zie ook bijlage I, document 86a en 86b). 
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Hoofdstuk 3 
Kopenhagen (ca. 1600-ca. 1620) 

 
Kopenhagen (1601-1603) 

Op 28 december 1601 staat Johannes Tollius vermeld in de kasboeken van het hof 

van de Deense koning Christiaan IV te Kopenhagen: naast het bedrag staat dat hij 

het geld ontving op grond van zijn aanstellingsbrief van 10 november 1601. Er staat 

ook dat hij jaarlijks een bedrag van 300 daalders zou ontvangen en één koorkleed 

zoals gebruikelijk en dat hij mocht kiezen of hij het geld aan het einde van het jaar 

wilde ontvangen, of elk half jaar, of 15 daalders per maand en de rest aan het einde 

van het jaar.347 Vervolgens lezen we dat hij maandelijks 15 daalders zal ontvangen 

(klaarblijkelijk zijn keuze) en dan wordt berekend dat dit voor deze eerste betaling 

neerkomt op 24½ daalder: ‘van 10 november tot het einde van de desbetreffende 

maand, dat is 28 december, dus 1 maand en 19 dagen, à 15 daalders per 

maand’.348 

 

Afbeelding 18. Opmerking naast de eerste betaling aan Tollius als zanger in de hofkapel 
van Christiaan IV van Denemarken (RAK, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, 

Udgiftsbilag til rentemesterregnskabet, Nr. 259: D.c. Hoffet m.m. 1601, f. 133r, zie ook 

bijlage I, document 87). 

 

 Het feit dat Tollius op 28 december voor de eerste keer betaald werd, met 

terugwerkende kracht tot 10 november daaraan voorafgaand, duidt erop dat hij op 

28 november, bij de uitbetaling van de honoraria aan de zangers over de 

voorafgaande maand, nog niet in Kopenhagen aanwezig was. De formulering ‘op 

basis van zijn aanstellingsbrief van 10 november 1601’ doet derhalve vermoeden dat 

deze overeenkomst nog in Padua tot stand is gekomen en dat Tollius toen nog naar 

Kopenhagen moest vertrekken. Dit strookt met de gegevens in Padua, ervan 

                                           
347 RAK, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til rentemesterregnskabet, Nr. 
259: D.c. Hoffet m.m. 1601, f. 133r (zie bijlage I, document 87). 
348 De betalingen aan Tollius zijn maandelijks terug te vinden in de kasboeken, zie bijlage I, 
documenten 87-100; voor de waarde van de Deense daalder, zie bijlage II. 
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uitgaande dat het bedrag van £ 248 als betaling over 1601 correct is geweest.349 

Tollius is dan in ongeveer anderhalve maand van Padua naar Kopenhagen gereisd. 

Een afstand van ongeveer 1500 kilometer kan alleen onder de gunstigste 

omstandigheden in zo’n korte tijd zijn afgelegd.350 

 

Zoals kort na het midden van de zestiende eeuw hertog Albrecht V van Beieren zijn 

hofkapel op Europees niveau wilde brengen en daartoe vooral Nederlandse zangers 

aantrok, zo trachtte koning Christiaan IV van Denemarken en Noorwegen dat aan 

het eind van dezelfde eeuw ook te bereiken. Orlandus Lassus trad in 1556 in 

München aan als zanger en werd in 1562 gepromoveerd tot kapelmeester; met een 

musicus van het formaat van Lassus groeide het Beierse hof uit tot een van de 

meest vooraanstaande centra van de meerstemmige muziek in het Europa van de 

tweede helft van de zestiende eeuw.351 Er zijn duidelijke parallellen tussen de 

situatie in Kopenhagen en die in München. Op een aantal momenten in de eerste 

decennia van de zeventiende eeuw heeft de Deense hofkapel de koppositie in de 

Europese muziekwereld ingenomen. Na de dood van Christiaan IV in 1648 werd de 

bevoorrechte positie die de muziek aan het hof innam onder zijn opvolgers echter 

niet voortgezet. In de Deense muziekgeschiedenis neemt de periode van Christiaan 

IV daarom een prominente en tegelijkertijd geïsoleerde plaats in. In deze periode 

bood Denemarken de beoefenaars van de toonkunst een gastvrij onthaal en dat 

oefende op de muzikale beroemdheden van die dagen een zekere 

aantrekkingskracht uit.352 

 De Deense hofkapel bestond uit drie groepen, die elk hun eigen rol vervulden. 

De zangers opereerden voornamelijk in de kerk, waar in de liturgie aanvankelijk de 

oude vocale meerstemmigheid nog volledig de overhand had. De instrumentalisten 

traden voornamelijk op aan tafel en bij feesten. De trompetters fungeerden soms als 

herauten en koeriers, begeleidden de koning op zijn reizen en deden krijgsdienst. Ze 

konden bij speciale gelegenheden, zoals bij een bruiloft of bij vorstenbezoek, ook 

ingezet worden bij de kerkmuziek of toegevoegd worden aan de instrumentalisten.353 

De rol die de muziek speelde bij de kronin g van Christiaan IV in 1596 (sinds de 

dood van zijn vader in 1588 was de regering waargenomen door regenten) was een 

                                           
349 Als we het bedrag van £ 28 als laatste betaling in Padua voor juist aannemen, dan zou Tollius al 
begin mei uit Padua vertrokken zijn en een half jaar over de reis hebben gedaan. Dat is op zich een 
reële tijd voor deze reis als hij op eigen kracht had moeten reizen. De vraag rijst dan waarom zijn 

aanstelling op 10 november was ingegaan, terwijl hij op dat moment nog niet in Kopenhagen aanwezig 
was. Het is onwaarschijnlijk dat de aanstelling ergens onderweg, tussen Padua en Kopenhagen, 
overeengekomen is. 
350 Dat het überhaupt mogelijk is blijkt o.a. uit de vermelding van een reis van Marco Ottobon, die in 
de winter van 1590 in 39 dagen van Venetië naar Danzig is gereisd (een vergelijkbare reis als die van 
Tollius). Zie hierover Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of 
Philip II, Vol. I. (London 1972), p. 203. Zie in dit verband ook Kongsted 2008, p. 559 (hij veronderstelt 
dat de reis indertijd ongeveer een maand in beslag genomen zal hebben). 
351 Zie Freedman 2001; P. Bergquist (ed.), Orlando di Lasso Studies (Cambridge 1999); Ignace Bossuyt, 
De Vlaamse polyfonie (Leuven 1994). 
352 Ole Kongsted (translation: James Manley), ‘Danish music in the 16th and 17th centuries’, in: 
www.dacapo-records.dk/danmus17.html (25-04-2001) (voortaan: Kongsted 2001), passim; zie ook 
Hammerich 1892, p. 1; Elling 1893, p. 62; Röntgen 1894, p. 205-206 en Kongsted 2008, p. 360. 
353 Elling 1893, p. 63. 
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voorbode van de waarde die de nieuwe koning aan muziek hechtte.354 Het lukte hem 

om in de eerste periode van zijn regering een kapel van Europees topniveau te 

formeren. Zijn aandacht ging in de eerste plaats uit naar de instrumentalisten. Zij 

waren tot dan toe het zwakst vertegenwoordigd, maar representeerden bovendien 

een moderne stroming in de muziek: de overgang van de veelstemmige vocale 

muziek naar de instrumentaal begeleidde monodische stijl.355 

 Maar ook in de vocale kapel werden vernieuwingen doorgevoerd. In de 

periode van de troonsbestijging verdienden de zangers 58 daalders per jaar en de 

aanstelling in het koor kan voor de zangers daarom in deze periode slechts een 

nevenactiviteit zijn geweest.356 Tot de eerste tekenen van een verdere investering in 

de muzikale kapel behoort de verhoging van de beloningen in 1597. Onder de twaalf 

volwassen zangers werden er zes uitgekozen die een soort elitekorps moesten 

vormen. Ze hadden dagelijks dienst en moesten de koning overal volgen. Elk van 

deze zes zangers kreeg voortaan een honorarium van 100 daalders per jaar.357 

 Tegelijkertijd werd in het buitenland actief gezocht naar bekwame musici. 

Reizen naar de Nederlanden en naar Praag om zangers te engageren zijn bekend in 

de jaren 1598 en 1600. De nieuw geworven zangers kregen salarissen aangeboden 

tot wel 200 daalders per jaar. Instrumentalisten konden nog veel meer verdienen. 

Onder de in het buitenland aangetrokken instrumentalisten vinden we de beroemde 

componist en luitist John Dowland. Hij trad in 1598 tegen een jaarsalaris van 500 

daalders – een tot dan toe ongehoord hoog bedrag, dat gelijkstond aan het 

honorarium van hoge staatsbeambten – in Kopenhagen in dienst. Hij kreeg bovenop 

zijn enorme salaris soms ook nog extra vergoedingen, zoals een fraaie som van 600 

daalders in het jaar 1600. Hij bleef acht jaar in dienst van het Deense hof.358 

 Dowland werd in 1601 naar Engeland gestuurd om instrumenten aan te 

schaffen voor de koning.359 De periode dat hij afwezig was is niet duidelijk terug te 

vinden, maar de reis duurde in ieder geval niet tot in 1602 en waarschijnlijk was hij 

in december 1601, toen Tollius aan het hof arriveerde, dus al weer terug. Over de 

relatie tussen Tollius en Dowland is niets bekend, maar dat ze elkaar in deze 

periode hebben ontmoet is evident. Misschien had Dowland al tijdens zijn 

aanstelling aan het hof van Hessen-Kassel kennis gemaakt met de muziek van 

Tollius, want beide bundels met vijfstemmige motetten van Tollius werden door 

landgraaf Maurits van Hessen-Kassel (1572-1632, bijgenaamd ‘de geleerde’) 

aangeschaft in de periode dat Dowland aldaar werkzaam was (zie verder deel II). 

 

Het is bekend dat Christiaan IV zo bedreven was in de muziek, dat hij persoonlijk 

een stem in het koor of een partij in het orkest voor zijn rekening kon nemen. Hij 

                                           
354 De grote rol die de muziek bij de kroning speelde wordt uitvoerig besproken bij zowel Hammerich 
1892, als bij Elling 1893. 
355 Elling 1893, p. 70. 
356 Elling 1893, p. 64. 
357 Elling 1893, p. 65. 
358 Elling 1893, p. 71-72. 
359 Hammerich 1892, p. 21-23 en Elling 1893, p. 70. 



94 
 

stelde soms ook zelf de nieuwe musici op de proef.360 Om de kwaliteit van zijn 

muziekkapel te verbeteren, stuurde de koning – net als vele andere machthebbers – 

zijn musici naar het buitenland voor verdere educatie, vooral naar Italië.361 Als 

eersten gingen twee zangers, Wilhelm Egbertsen en Andreas Aagesen, samen met de 

organist Melchior Borchgrevinck en diens leerlingen Hans Nielsen en Mogens 

Pedersøn, in het voorjaar van 1599 naar Venetië. Ze keerden een jaar later terug. 

De educatie leverde deze musici bij terugkomst aan het hof een loonsverhoging op, 

voor Melchior Borchgrevinck – die later de post van kapelmeester op zich zou 

nemen – zelfs tot een bedrag van 320 daalders per jaar. Deze eerste reis had 

kennelijk aan zijn doel beantwoord, want in de eerste regeringsperiode werd een 

dergelijke studiereis naar Venetië regelmatig herhaald.362 

 Het kapelmeesterschap werd in Kopenhagen al vóór de troonsbestijging van 

Christiaan IV door Nederlanders ingenomen en dat zou lange tijd zo blijven. In 

1587, na de dood van vermoedelijk in Antwerpen geboren Arnoldus de Fine,363 werd 

de Nederlander Bonaventura Borchgrevinck (waarschijnlijk de vader van de 

bovengenoemde Melchior) aangesteld. Zijn leiderschap was van korte duur, want 

nog in hetzelfde jaar vertrok hij alweer.364 In 1590 trad Gregorius Trehou uit 

Henegouwen als kapelmeester aan.365 Onder zijn leiding zou de kapel zijn eerste 

periode van bloei beleven.366 Trehou is in 1611 afgetreden; Melchior Borchgrevinck 

zou in 1618 de leiding van de muzikale kapel overnemen, hoe het in de tussentijd 

geregeld was is niet aan het licht gekomen. De kapel heeft onder Melchior 

Borchgrevinck opnieuw een periode van grote luister bereikt. Zij was een van de 

grootste en best uitgeruste kapellen van de toenmalige tijd: ze kon wedijveren met 

de beroemdste, overvleugelde de meeste, en werd in grootte slechts door de 

Münchener hofkapel overtroffen.367 

 De enorme kosten, die de bijdrage van Christiaan IV aan de Dertigjarige 

Oorlog (vanaf 1625) met zich meebracht, deden het muzikale leven aan het hof 

echter geen goed. De bezuinigingen die nodig waren brachten de hofkapel terug tot 

een onaanzienlijke groep met een marginale bezetting. Zodra de middelen het echter 

toelieten, werd de hofkapel weer in oude glorie hersteld. Na de dood van Melchior 

Borchgrevinck zou voor het eerst weer een kapelmeester aantreden die niet van 

Nederlandse afkomst was. Niemand minder dan Heinrich Schütz zou vanaf 1634 de 

post overnemen en de hofkapel naar weer een nieuwe glansrijke periode voeren.368 

                                           
360 Röntgen 1894, p. 206-207. 
361 Kongsted 2001, alinea 10; Kongsted 2008, p. 360. 
362 Elling 1893, p. 74. 
363 Ole Kongsted, ‘Fine [Van Eynde, Von Ende], Arnoldus de’, in: Grove Music Online (geraadpleegd op 

17 februari 2016). 
364 John Bergsagel, ‘Melchior Borchgrevinck’, in: Grove Music online (geraadpleegd op 1 augustus 
2012) meldt over Bonaventura Borchgrevinck dat hij na een half jaar zijn post in Kopenhagen heeft 
verlaten. Hammerich 1892, p. 8 spreekt van ‘Afgang’ (Deens voor vertrek). Elling 1893, p. 65 spreekt 
echter van ‘anstatt des 1587 verstorbenen Bonaventura Borchgrevinck’. Uit Ernst Zulauf, Beiträge zur 

Geschichte der Landgräflich-Hessischen Hofkapelle zu Cassel bis auf die Zeit Moritz des Gelehrten 
(Ph.D.-diss. Kassel 1902), p. 44-45, blijkt dat hij in 1593 in dienst was van graaf Simon VI van Lippe. 
365 Kongsted 2001, alinea 9; Kongsted 2008, p. 360. 
366 Kongsted 2001, alinea 10. 
367 Kongsted 2001, alinea 9-10; Elling 1893, p. 77. 
368 Elling 1893, p. 82. 
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De aanstellingsbrief waarvan bij de eerste betaling aan Tollius gerept wordt, is in 

het Deense archief niet bewaard gebleven. Het origineel was natuurlijk aan Tollius 

zelf ter hand gesteld, maar ook een afschrift is niet boven water gekomen.369 De 

betalingen aan Tollius zijn in de Deense archieven wel bewaard gebleven.370 Naast 

de andere dienaren van het hof, komen de musici in aparte categorieën voor, 

doorgaans in de volgorde ‘Trometer’ (trompetters), ‘Capellmester’, ‘Sangere’, 

‘Instrumentister’.371 Door deze indeling ontstaat een tamelijk helder beeld van de 

samenstelling van de kapel in de periode dat Tollius er werkte. 

 De kapelmeester in deze periode was de reeds genoemde Gregorius Trehou 

(Trehoffus, Trehouve),372 die aangesteld was van 1 maart 1590 tot 10 april 1611. Hij 

was rond 1540 in Antoing in Henegouwen geboren en vervulde voor zijn vertrek 

naar Kopenhagen diverse functies in achtereenvolgens Gent, Brugge en 

Antwerpen.373 Aan het Deense hof kreeg hij een maandelijkse vergoeding van 16 

daalders voor zichzelf en daarbovenop nog 32 daalders voor het voedsel van acht 

koorknapen. Het is op grond hiervan aannemelijk dat de koorknapen kost en 

inwoning hadden in het huis van de kapelmeester. Naast de maandelijkse 

vergoeding kreeg de kapelmeester jaarlijks nog een bedrag van 200 daalders en 

daar bovenop nog 24 daalders voor de huur van zijn huis. Zijn jaarsalaris bedroeg, 

afgezien van de vergoeding voor het voedsel van de koorknapen, dus in totaal 416 

daalders. In 1598 ondernam Trehou een reis naar de Nederlanden om zangers te 

engageren. Over een soortgelijke reis van hem naar Italië, alwaar hij Tollius had 

kunnen ontmoeten, is niets bekend. 

 Na de kapelmeester staan in de boeken van de penningmeester de zangers 

genoemd, in volgorde van de hoogte van de honorering. Tollius wordt steeds als 

eerste genoemd, want hij verdiende van alle zangers het meest (zie afbeelding 19). 

Uit de betalingslijsten blijkt dat het koor ten tijde van Tollius’ aanwezigheid aldaar 

bestond uit acht koorknapen, dertien volwassen zangers en een (meezingende) 

kapelmeester. De hofkapel bestond in totaal dus uit 22 zangers. Binnen de 

gelederen van het koor vonden slechts enkele mutaties plaats in de loop van het 

                                           
369 Ik bezocht Kopenhagen in juni 2012 en heb daar in het rijksarchief de beschikbare documenten uit 
Tollius’ tijd bekeken. Tijdens dit bezoek, en op een later tijdstip via e-mail, heb ik contact gehad met 

prof. Michael Gelting, archivaris bij het rijksarchief van Denemarken. Hij bevestigde in een e-mail van 
02-07-2012 de afwezigheid van de aanstellingsbrief of een afschrift daarvan in de Deense archieven. 
Zie ook C. F. Bricka/J. A. Fridericia/Johanne Skovgaard (eds.), Kong Christian den Fjerdes 
egenhændige Breve, 8 vols (Kopenhagen 1887-1947; R1969-1970). 
370 De betalingen aan dienaren van het hof zijn terug te vinden in de ‘Regnskaber 1559-1660, 
Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til rentemesterregnskabet’. Inv. nr. 259 bevat de betalingen van 
het jaar 1601 (beginnend met de periode 3 mei tot 1 juni 1601, in dit archiefstuk de eerste maand 

genoemd, en eindigend met de periode 29 maart tot 27 april 1602, in het archiefstuk de twaalfde 
maand genoemd); Inv. nr. 260 bevat de betalingen in 1602 en 1603 (beginend met de periode 28 april 
tot 27 mei 1602, de eerste maand genoemd). Samen dus de gehele periode omvattend dat Tollius aan 
het hof was aangesteld. 
371 De spelling van deze woorden wisselt uiteraard per geval. 
372 Hammerich 1892, p. 218, nr. 18. 
373 John Bergsagel/Ole Kongsted, ‘Trehou [Treschault, Trechoven, Trechovius, Trechoffuet], Gregorius’, 
in: Grove Music online (geraadpleegd op 10 juli 2012). Trehou is de auteur van drie Latijnse motetten, 
een achtstemmige mis, acht Franse psalmmotetten en drie motetten met Italiaanse teksten. Eén motet 
is opgenomen in een gedrukte uitgave (RISM-B/I: 15684), de rest is in handschrift overgeleverd. De 
mis en een van de handschriftelijke motetten zijn niet compleet bewaard gebleven. 
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jaar dat Tollius er actief was. Veel van de zangers met wie Tollius samenwerkte 

waren in de jaren direct voorafgaand aan zijn aantreden begonnen. Slechts vier 

zangers en de kapelmeester waren vóór 1600 al actief in de Deense hofkapel.374 

 

 

Afbeelding 19. Betaling aan de zangers van de hofkapel te Kopenhagen op 27-01-1602 
(RAK, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 

rentemesterregnskabet, Nr. 259: D.c. Hoffet m.m. 1601, f. 152v, zie bijlage I, document 88). 

 

Hoe de benoeming van Tollius in Kopenhagen precies tot stand is gekomen is niet 

meer te achterhalen. Met Pasen 1599 zijn de tenor Annders Offursenn en de altus 

Wilhelm Egberti, zoals we gezien hebben, in het gezelschap van de instrumentalist 

Melchior Borchgrevinck en twee van zijn leerlingen, naar Italië gereisd. Het is echter 

niet waarschijnlijk dat zij Tollius al tijdens die reis een contract hebben 

aangeboden. Offursenn en Borchgrevinck waren namelijk al ruim vóór 10 november 

                                           
374 Hammerich 1892, p. 217-220. 
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1601 terug in Kopenhagen.375 Van Wilhelm Egberti is niets meer bekend sinds hij in 

1599 naar Italië vertrok. Als hij niet onderweg is overleden of heeft afgehaakt, is hij 

mogelijk in Italië gebleven en dan zou hij verantwoordelijk kunnen zijn geweest voor 

de aanstelling van Tollius. Erg waarschijnlijk is dit echter niet.376 De vele reizen die 

vanuit Kopenhagen naar Venetië werden ondernomen en de contacten die het 

Deense hof onderhield met Italiaanse musici zullen wellicht hebben bijgedragen aan 

de benoeming van Tollius in Denemarken. Hierbij kan ook Erycius Puteanus een rol 

gespeeld hebben, de man die Tollius in Padua had leren kennen. Deze Nederlandse 

wetenschapper stond in nauwe betrekking tot Denemarken, zowel door 

familieverwantschap als door een intensieve briefwisseling.377 De vele Deense 

studenten die in de jaren ’90 van de zestiende eeuw in Padua studeerden kunnen 

op hun beurt een rol gespeeld hebben bij het contact dat uiteindelijk tussen Tollius 

en het Deense hof tot stand kwam. Wellicht is de benoeming van Tollius ook een 

gevolg van het feit dat de missie van het jaar 1600 naar Praag om zangers te werven 

onvoldoende resultaat had opgeleverd. Degene die werd uitgestuurd om vier zangers 

te engageren, vond er slechts twee. Tollius was de eerste buitenlander die nadien 

werd aangesteld.378 

 Opvallend in dit verband is ook dat Tollius niet voor iemand in de plaats is 

gekomen. Kennelijk was zijn benoeming vooral ingegeven door het feit dat hij de 

status van het koor kon verhogen. Zijn Nederlandse afkomst, maar ook het feit dat 

hij al geruime tijd in Italië actief was en er zijn muziek gepubliceerd had, kan een 

rol gespeeld hebben. Christiaan IV heeft er herhaaldelijk blijk van gegeven graag 

Italiaanse musici aan zijn hofkapel te verbinden.379 De wens om een zanger van 

statuur aan te stellen verklaart ook de hoogte van Tollius’ honorarium, met een 

jaarsalaris van 300 daalders immers anderhalf keer zoveel als de bestbetaalde 

zangers van dat moment. In vergelijking met de andere zangers die tegelijkertijd aan 

het hof verbonden waren, neemt Tollius inderdaad een voorname positie in. Alleen 

van hem en van de kapelmeester is een muzikale carrière bekend die aan hun 

aanstelling aan het hof voorafging en alleen zij hadden een aantal publicaties van 

hun composities reeds op hun naam staan (en op basis van de thans bekende 

gegevens overtrof Tollius de kapelmeester op dit laatste punt in ruime mate). Van de 

andere zangers die in deze tijd in de Deense hofkapel actief waren, zijn alleen nog 

enkele korte composities bekend van Nicolaus Gistow, maar die dateren van later 

tijd (1606 en 1609).380 Of Tollius zelf ook nog muziek heeft gecomponeerd in de 

periode dat hij in Kopenhagen actief was, is onduidelijk. De muziekarchieven van 

                                           
375 Angul Hammerich, ‘Niederländische Musiker in Dänemark im 16.-17. Jahrhundert’, in: 
Gedenkboek aangeboden aan Dr. D.F. Scheurleer op zijn 70sten verjaardag (’s-Gravenhage 1925), p. 135-
142, hier: p. 140. 
376 Zie voor een andere interpretatie van deze gegevens: Kongsted 2008, p. 559-560. 
377 Röntgen 1894, p. 215. 
378 Kongsted 1988, p. xi. 
379 Bjarke Moe, ‘Italian Music at the Danish Court during the Reign of Christian IV: Presenting a 
picture of cultural transformation’, in: Danish Yearbook of Musicology, Vol. 38 (Aarhus 2011), p. 15-
32. Zie ook Heinrich W. Schwab, ‘Italianità in Danimarka. Zur Rezeption des Madrigals am Hofe 
Christians IV’, in: Robert Bohn (ed.). Europa in Scandinavia. Kulturelle und soziale Dialoge in der 
frühen Neuzeit (Frankfurt 1994); Susan Gail Lewis, Collecting ‘Italia’ abroad: Anthologies of Italian 
Madrigals in the Print World of Northern Europe, (Ph.D. diss., Princeton University, 2001);  en Susan 
Lewis Hammond, ‘Italian Music and Christian IV’s Urban Agenda for Copenhagen’, in: Scandinavian 
Studies, 77/3 (2005), p. 365-382. 
380 John Bergsagel, ‘Gistou [Gostow], Nicolas’, in: Grove Music online (geraadpleegd op 10 juli 2012). 



98 
 

het hof zijn bij de paleisbrand van 1794 verloren gegaan.381 Mogelijk hebben daar 

ook handschriften van Tollius bij gezeten. 

 

Afbeelding 20. Laatste betaling aan Tollius in Kopenhagen (RAK, Regnskaber 1559-1660, 
Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til rentemesterregnskabet, Nr. 260: D.c. Hoffet m.m. 

1602-1603, f. 168v, zie ook bijlage I, document 100). 

 

 Bij de betalingen van 22 januari 1603 vinden we bij Tollius de opmerking dat 

hij zijn salaris ontvangt voor 26 dagen: ‘vanaf 24 december 1602, toen deze maand 

begon, tot 18 januari 1603, toen hij werd vrijgesteld uit de dienst van Zijne 

Koninklijke Majesteit’.382 De laatste werkdag van Tollius als zanger van de hofkapel 

in Kopenhagen was dus 18 januari 1603; zijn salaris kreeg hij tegelijkertijd met de 

andere zangers op 22 januari, maar het werd naar rato teruggebracht tot 13 

daalders. Het is niet duidelijk waarom aan Tollius vrijstelling is verleend. Net zomin 

als van de aanstellingsbrief is er een afschrift van deze vrijstelling in het Deense 

                                           
381 Kongsted 2001, alinea 18. 
382 RAK, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til rentemesterregnskabet, Nr. 
260: D.c. Hoffet m.m. 1602-1603, f. 168v (zie bijlage I, document 100). 
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archief bewaard gebleven. Was dit ontslag op zijn eigen verzoek, of werd er op zijn 

vertrek aangedrongen?383 We kunnen er slechts naar gissen. Deze laatste betaling 

aan Tollius is de laatste concrete aanwijzing die we hebben over zijn activiteiten en 

zijn verblijfplaats. Het is evident dat hij niet kort na zijn vertrek uit de hofkapel is 

overleden, maar de gegevens die ons over de volgende decennia ter beschikking 

staan zijn allerminst eenduidig. 

 Dat Tollius een aanstelling accepteerde aan het Lutherse hof van Christiaan 

IV hoeft op zich niet te verbazen. Velen accepteerden het motto ‘cuius regio, eius 

religio’ (vrij vertaald als ‘wiens gebied, diens gebed’), waarbij het in beginsel aan de 

machthebber was om de religie te bepalen.384 Slechts voor mensen die streng in de 

leer stonden zal het een probleem geweest zijn dat ze in Denemarken waren 

afgesneden van de katholieke sacramenten, kennelijk vormde dit aspect voor Tollius 

geen onoverkomelijk bezwaar. En hij was niet de enige, hetzelfde gold ook een groot 

aantal van zijn collega musici aan het Deense hof.385 Een aantal van hen kreeg na 

afloop van de dienstbetrekking zelfs een prebende in een van de Deense kerken, dat 

was ook het geval met de eveneens katholieke Trehou die een prebende kreeg in de 

kathedraal van Roskilde.386 Een dergelijke regeling was voor de koning vooral een 

manier om geld ter beschikking te stellen, hij kon, als hoofd van de kerk, de 

hulpbronnen van de kerk inzetten om zijn gunstelingen te belonen zonder dat daar 

specifieke kerkelijke taken tegenover stonden.387 Opvallend is dat dit systeem ook 

na de Reformatie overeind kon blijven en klaarblijkelijk niet gehinderd werd door 

confessionele scheidslijnen. Of Tollius ook een dergelijke prebende heeft gekregen 

bij zijn vertrek uit de hofkapel is niet bekend, maar er is wel degelijk een 

mogelijkheid dat hij nadien in of nabij Kopenhagen is blijven wonen. 

 

Amersfoort of Kopenhagen (1603-ca. 1620) 

Mogelijk heeft Tollius de dienst van de Deense koning verlaten omdat hij de 

inkomsten niet meer nodig had. Deze veronderstelling is gebaseerd op het feit dat 

hij vanaf 1607 in Amersfoort regelmatig in de archieven voorkomt als crediteur, 

waarbij hij geld (bedragen van honderd of tweehonderd gulden) uitleende tegen een 

jaarlijkse rente en met een huis als onderpand. Of hij voor het verstrekken van de 

                                           
383 N.B. Ik heb de maandelijkse betalingen aan Tollius allemaal teruggevonden, maar nergens de 
uitbetaling van de resterende 120 daalders kunnen terugvinden die Tollius als aanvulling op zijn 
maandsalaris waren toegezegd. Aangezien ik ook deze aanvullende betalingen aan de andere zangers 
niet heb teruggevonden, moeten we aannemen dat de desbetreffende archiefstukken verloren zijn 
gegaan. Er is daarom geen reden om een conflict te veronderstellen over de uitbetaling van het 
resterende bedrag. 
384 Benjamin J. Kaplan, Divided by Faith. Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early 
Modern Europe (Cambridge, Mass./London 2007), p. 99-124. 
385 Kongsted 1988, p. X, zie ook Rasch 1999, p. 202-203. 
386 Kongsted 1988, p. X. In het onderhavige artikel meldt Kongsted dat Trehou als katholiek priester 
een prebende kreeg in een Lutherse kerk. Mogelijk was Trehou echter overgegaan tot het 
protestantisme (in het artikel over Trehou in New Grove online, waar Kongsted aan meewerkte, wordt 
dat verondersteld). Het is moeilijk vast te stellen, feit is alleen dat Trehou een aantal composities heeft 
nagelaten met de Psalmvertalingen van Marot en De Bèze en gesteld op de melodieën van het Geneefs 
psalter en dat hij vele jaren werkte aan het Lutherse hof van Christiaan IV. Dat hij de katholieke kerk 
de rug zou hebben toegedraaid is daarmee echter niet gezegd. 
387 Kongsted 1988, p. X. 
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leningen ook fysiek naar Amersfoort was gekomen is onduidelijk, maar dat was in 

ieder geval niet noodzakelijk. Het toont echter onomstotelijk aan dat hij niet in of 

kort na 1603 is overleden, zoals voorheen de veronderstelling was, en bovendien 

laat het zien dat hij kapitaalkrachtig was. 

 De eerste keer dat Tollius weer in de Amersfoortse archieven terug te vinden 

is, hangt samen met de aflossing van een lening waarvan hij de rente genoot. Het 

gaat om de reeds in hoofdstuk 1 besproken lening, vermoedelijk met geld uit de 

erfenis van zijn ouders. Rudolf had deze lening mede namens zijn broers en zussen 

verstrekt en meldde later dat de rente niet hem, maar zijn broer Jan toekwam. Op 1 

april 1607 werd de schuld voldaan, waarbij Johan van Vanevelt optrad namens Jan 

Tholl.388 

 

Afbeelding 21. De eerste vermelding in de zeventiende eeuw van Tollius in de Amersfoortse 
archieven: rentebrief van 17 augustus 1596, met in de marge de opmerking dat op 

1 april 1607 de lening inclusief de rente is voldaan aan Johan van Vanevelt, procuratie 
hebbende van Jan Tholl (AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-11, geen 

foliering, zie ook bijlage I, document 73). 

 

 In veel van de latere kwesties werd Tollius vertegenwoordigd door de notaris 

Jan van Ingen, een vriend van de familie die ook in het eerste hoofdstuk al even 

genoemd is.389 Het feit dat hij genoodzaakt was een notaris in te schakelen, duidt 

erop dat hij niet fysiek in staat was zelf zijn zaken te behartigen. Dit feit levert een 

van de aanwijzingen dat hij niet in Amersfoort, maar mogelijk in Kopenhagen 

verbleef. Een andere aanwijzing is geleverd door een Utrechts archiefstuk uit 1629.  

                                           
388 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-11, geen foliering (zie bijlage I, document 73). 
389 Het archief van notaris Jan van Ingen is grotendeels bewaard gebleven, maar zaken die Tollius 
aangaan heb ik er niet in kunnen vinden. 
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Afbeelding 22. Judith deelt in de erfenis van Tollius (AE, Stadsbestuur Amersfoort, BNR 

0001, Inv. nr. 21, f 327v, zie ook bijlage I, document 109). 

 

Uit deze notariële akte blijkt dat een neef van Tollius uit Kopenhagen naar Utrecht 

is gekomen om zich door enkele andere nabestaanden te laten uitkopen inzake de 

goederen die deze neef nog van de componist in beheer had.390 De neef wordt burger 

van Kopenhagen genoemd, maar over zijn verblijf aldaar en de reden daartoe weten 

we niets. Ook is er over Tollius aldaar niets terug te vinden omdat de archieven van 

                                           
390 HUA, Notariële akten, toegangsnr. 34-4, Inv. nr. U009a014, akte nrs. 128 en 132 (zie bijlage I, 
documenten 115 en 116). 
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de stad tijdens de grote brand van 1728 verloren zijn gegaan.391 Een definitief 

antwoord op deze vraag is daarom niet meer te verkrijgen. Bij de vermeldingen van 

Tollius in de Amersfoortse archieven uit 1608 en 1610 is er geen sprake van een 

vertegenwoordiger.392 Aangezien er in de Amersfoortse transportregisters niet 

getekend werd bij het aangaan van de leningen, is onduidelijk wie er bij aanwezig 

waren. Mogelijk werd Tollius ook bij deze leningen vertegenwoordigd door een 

notaris zonder dat daarvan melding werd gemaakt, maar het zou ook kunnen dat 

hij zelf aanwezig was en dus (al dan niet tijdelijk) weer in Amersfoort verbleef. Er 

zijn akten uit 1608, 1610 (drie stuks), 1612, 1618, 1619, 1628 (twee stuks) en 1643 

teruggevonden.393 Alles bij elkaar gaat het om een aanzienlijk bedrag, dat ten 

minste 800 gulden beliep. In de akte van 1643 is sprake van ‘d’erffgenamen van 

Meester Johan Tol musicus’; hij was toen uiteraard al overleden.394 In 1628 schreef 

men over ‘Meester Jan Toll Musicus ofte t’recht vandijen hebbende’.395 Deze 

formulering lijkt erop te duiden dat Tollius op dat moment nog in leven zou zijn 

geweest, maar dat blijkt toch niet het geval. Op 13 april 1620 trad namelijk een 

zekere Peter Janssen Puijner op voor zichzelf en als voogd van Judith 

Herbertsdochter, zijn vrouw.396 Deze Judith, zo blijkt uit de akte, was de enige 

erfgename van Mechteld van Toll, haar moeder. Deze laatste is ongetwijfeld dezelfde 

als Mechtildis, de zuster van de componist, die we in het eerste hoofdstuk zijn 

tegengekomen bij de verdeling van de nalatenschap van Beatrix in 1590.397 In de 

onderhavige akte uit 1620 is sprake van de verdeling van de goederen van ‘meester 

Jan Toll musicus’. We moeten hieruit concluderen dat Tollius vóór 13 april 1620 

was overleden. 

 Bij een akte van 17 mei 1610 staat in de marge dat op 20 oktober 1619 Jan 

van Ingen, in zijn kwaliteit als administrateur van de goederen van Tollius, 

verklaarde dat de schuld voldaan was.398 De formulering duidt erop dat de 

componist op 20 oktober 1619 nog in leven was, anders zou er melding van 

gemaakt zijn dat Van Ingen optrad namens de erfgenamen. Uit de archiefstukken 

die op tafel zijn gekomen valt dus af te leiden dat Tollius is overleden tussen 20 

oktober 1619 en 13 april 1620. 

 

Op 13 april 1620 werden volgens de bovengenoemde akte diverse obligaties en 

rentebrieven overgedragen aan derden. Het gaat om een totaal van 650 gulden, een 

                                           
391 Deze constatering is gedaan op grond van mailwisseling met prof. Michael H. Gelting (Rijksarchief 
Kopenhagen). 
392 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-13 (zie bijlage I, documenten 101 en 103 t/m 

105). 
393 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-13, ongefolieerd (zie bijlage I, documenten 
101, 103, 104 en 105); Inv. nr. 436-14, f. 44r-44v (zie bijlage I, document 106); Inv. nr. 436-15, 
ongefolieerd (zie bijlage I, document 107); Inv. nr. 21, f. 201v (zie bijlage I, document 108); Inv. nr. 436-
16, ongefolieerd (zie bijlage I, documenten 113 en 114) en Inv. nr. 436-19, ongefolieerd (zie bijlage I, 
document 117). 
394 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-19, ongefolieerd (zie bijlage I, document 117). 
395 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-16 ongefolieerd (zie bijlage I documenten 113 
en 114). 
396 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0001, Inv. nr. 21, f. 327v (zie bijlage I, document 109). 
397 Zie bijlage I, document 52. 
398 AE, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-13 ongefolieerd (zie bijlage I, document 104). 
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aanzienlijk bedrag. De formulering dat ‘alle d’voorsegde obligatien ende plechten 

sijns comparants [=Peter Puijners] huijsffrou, als eenige erffgename van Mechtelt 

van Toll haer moeder, bij deijlonge [= verdeling] vanden goederen van Meester Jan 

Toll musicus onder anderen te loote gevallen [= toegevallen]’ zijn, maakt duidelijk 

dat deze som in zijn geheel het erfdeel van Judith omvat. Het gaat hierbij dus om de 

nalatenschap van Tollius, en wel om het deel van zijn zuster Mechteld. Er is geen 

reden om te veronderstellen dat de nakomelingen van de andere broers en zussen 

buitengesloten waren, ook zij zullen hun deel hebben ontvangen. De zinsnede 

‘onder anderen’ in de bovenaangehaalde tekst impliceert dat ook. Net als Mechteld, 

waren voor zover bekend de broers Ghijsbert, Matheus en Rudolf in 1620 al niet 

meer in leven, maar hadden zij op dat moment nog wel levende nakomelingen. 

Beatrix had geen nakomelingen toen haar erfenis in 1590 werd verdeeld en ook de 

beide jong overleden zussen van de componist zullen geen nakomelingen hebben 

gehad. De akte van 1620 maakt duidelijk dat Judith in ieder geval de enige 

erfgenaam van Mechteld was en verdere broers of zussen van de componist zijn niet 

aan het licht gekomen. 

 De kinderen van Ghijsbert zijn, zoals we verderop zullen zien, waarschijnlijk 

niet gekend in deze verdeling van de erfenis. Misschien zijn ook de kinderen van 

Rudolf buiten beeld gebleven omdat zij intussen niet meer in Amersfoort woonden 

(voor zover bekend was het hele gezin naar Brussel verhuisd). Wie in ieder geval wel 

in aanmerking zouden zijn gekomen, waren de kinderen van Matheus, van wie we 

weten dat ze rond deze tijd nog in Amersfoort verbleven. In dat geval zouden de 

Amersfoortse bezittingen van Tollius in 1620 dus tweemaal (als naast Judith alleen 

de kinderen van Matheus erin gekend waren) of zelfs driemaal (als ook de kinderen 

van Rudolf erin gekend waren) de waarde van Judiths erfdeel gehad hebben. Dan 

bedroeg de totale waarde van de Amersfoortse goederen van Tollius dus 1.300 of 

zelfs 1.950 gulden. 

 De archieven van notaris Claes Verduyn uit Utrecht openbaren echter dat er 

nog meer erfgenamen waren. Op 11 mei 1629 kwam, zoals gezegd, een neef van de 

componist met de naam Johan van Toll, als burger van Kopenhagen, naar Utrecht 

om zich te laten uitkopen door zijn broer meester Diderick van Toll, inzake de 

erfenis van hun oom.399 Het gaat hier dus om kinderen van Ghijsbert van Toll. In 

deze akte is onomstotelijk duidelijk dat Tollius is overleden, er staat namelijk ‘door 

doode ende afflijvicheijt van Mr. Johan van Toll in zijn leven musicus geboortich 

van Amersfoort’. De neef uit Kopenhagen was op weg naar Utrecht eerst nog langs 

Amersfoort gegaan om daar ‘copie authentycque’ te halen van de nagelaten 

goederen van de voornoemde overledene en van eventuele verdelingen daarvan. 

Helaas is deze akte niet bij het testament gevoegd en evenmin is een afschrift 

daarvan in Amersfoort teruggevonden. 

                                           
399 HUA, Notariële akten, toegangsnr. 34-4, Inv. nr. U009a014, akte nr. 128 (zie bijlage I, document 
115). In dit archiefstuk is bij de datum aangegeven ‘older stile’. In deze periode waren twee 
tijdrekeningen naast elkaar in gebruik, de juliaanse en de gregoriaanse kalender. De oude stijl liep tien 
dagen achter op de nieuwe. In veel archiefstukken is niet aangegeven of de datum in oude dan wel 
nieuwe stijl is weergegeven. Het is voor het begrip van de levensomstandigheden van Tollius van weinig 
belang en daarom verder niet uitgediept. 
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Afbeelding 23. Eerste bladzijde van de notariële akten met de Utrechtse verdeling van de 
erfenis van Tollius (HUA, Notariële akten, toegansnr. 34-4, Inv. nr. U009a014, akte nr. 128, 

f. 1r, zie ook bijlage I, document 115). 

 

 Twee dagen later, op 13 mei 1629, kocht meester Diderick van Toll ook zijn 

andere verwanten uit, waarvan opnieuw een akte is opgemaakt door notaris Claes 

Verduyn.400 We mogen hieruit opmaken dat Diderick het vruchtgebruik van de 

goederen behield, waarbij hij als tegenprestatie een contant bedrag aan zijn 

verwanten overhandigde. Het gaat naast Diderick en Johan, de broer uit 

                                           
400 HUA, Notariële akten, toegangsnr. 34-4, Inv. nr. U009a014, akte nr. 132 (zie bijlage I, document 
116). 
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Kopenhagen, nog om de kinderen van hun reeds overleden zuster Trijntje. Johan 

kreeg een bedrag van 150 gulden, de drie kinderen van Trijntje elk een bedrag van 

50 gulden. Tezamen met het aandeel van Diderick beliep dit deel van de erfenis dus 

in totaal ongeveer 450 gulden. Kennelijk was de verdeling van de nalatenschap van 

Tollius in 1620 niet compleet of niet geheel naar ieders wens verlopen en moest er  

in 1629 nog iets worden rechtgezet. Het feit dat alleen de nakomelingen van 

Ghijsbert bij deze notariële handelingen betrokken waren, impliceert dat de 

kinderen van Ghijsbert in 1620 (al dan niet volgens afspraak) buiten de verdeling 

waren gebleven. De totale nalatenschap van Tollius kan aldus becijferd worden op 

een bedrag van 1.750 of zelfs 2.400 gulden, een aanzienlijk vermogen.401 De 

financiële situatie in de laatste levensjaren van de componist kan onmogelijk alleen 

het gevolg zijn geweest van zijn hoge jaarsalaris aan het Deense hof, want daartoe 

was dit salaris uiteindelijk toch te gering en de looptijd van zijn aanstelling te 

kort.402 Een belangrijk deel van Tollius’ welstand zal gebaseerd zijn geweest op de 

gelden die reeds in de familie aanwezig waren en waarover hij kennelijk kon 

beschikken.403 

 Het feit dat de neef Johan van Toll als burger van Kopenhagen naar Utrecht 

kwam en daar zaken presenteerde die de erfenis van de componist aangingen, toont 

aan dat hij zich in Kopenhagen over de nalatenschap van zijn oom had ontfermd. 

Het ligt voor de hand dat hij nog tijdens het leven van de componist naar hem is 

toegetrokken en daarmee is het aannemelijk dat de componist, na het beëindigen 

van zijn dienstverband in de hofkapel, in of nabij Kopenhagen was blijven wonen. 

Opvallend is dat de neef bij het ondertekenen van de aktes niet in staat was een 

handtekening te plaatsen. Hij ondertekende met een kruis, waarbij de notaris 

noteerde ‘Dit is gegeven bij Johann Tholl comparant voornoempt’.404 Wellicht heeft 

de neef zich primair naar Kopenhagen begeven om zijn oom in diens ouderdom bij 

te staan en bleef hij ook na diens dood zijn goederen beheren totdat hij zich in 1629 

door zijn broer liet uitkopen. Het feit dat hij niet zelf kon tekenen is verrassend, 

want bij iemand die een zelfstandig bestaan in Kopenhagen opbouwde en de 

goederen van zijn oom beheerde ligt analfabetisme niet voor de hand. Dat hij niet 

eigenhandig kon ondertekenen zal dus waarschijnlijk een andere oorzaak dan 

analfabetisme gehad hebben. 

 

‘Homo famae sinisterioris’ 

Puteanus noemde Tollius rond 1600, zoals hierboven reeds genoemd, een man met 

een voortreffelijk karakter. Na Tollius’ dood verscheen er een tweede eigentijdse 

waarneming over de mens en de musicus, deze keer van de hand van de bekende 

wetenschapper Arnoldus Buchelius. Buchelius heeft echter een heel ander oordeel 

                                           
401 Ter vergelijking: een meestertimmerman verdiende rond 1620 ongeveer 250 gulden per jaar 
(Noordergraaf 1980, p. 139). 
402 Voor een overzicht van de bedragen die Tollius in de loop van zijn carrière ontving, zie bijlage II. 
403 Voor een overzicht van de investeringen van Tollius in Amersfoorts onroerend goed, zie bijlage III. 
404 HUA, Notariële akten, toegangsnr. 34-4, Inv. nr. U009a014, akte nr. 128 (zie bijlage I, document 
115). 
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over de mens achter de musicus. In zijn Vitae eruditorum Belgicorum schrijft hij 

namelijk het volgende: ‘Johannes Tollius uit Amersfoort, een uitstekend musicus, 

maar een man van tamelijk bedenkelijke faam, broer van de arts Rudolf; van hem 

bestaan Moduli trium vocum è ss. biblijs plerique desumpti [uitgegeven] door 

Comelinus, 1597. Een groot deel van zijn leven bracht hij door bij de Italianen, in 

Venetië en Padua, waar hij, naar ik meen, ook is gestorven’.405 

 

Afbeelding 24. Buchelius over Tollius (UBU, Hs 838: Arnoldus Buchelius,  
Vitae Eruditorum Belgicorum, f. 271v, zie ook bijlage I, document 112). 

 

 Buchelius’ aanname dat Tollius in Padua is gestorven blijkt niet te kloppen 

en ook heeft Tollius voor zover bekend nooit in Venetië gewoond (wel maakte Padua 

in deze periode deel uit van de Republiek Venetië, dat kan hier wellicht bedoeld 

zijn). Na dit fragment volgt een passage over Schuyt en Sweelinck, waarin Buchelius 

stelt dat hun muziek zich in de ‘Bibl. Tr.’ bevindt, de ‘Bibliotheca Trajectina’ of 

Stadsbibliotheek van Utrecht.406 Het is niet duidelijk of dit fragment met dat over 

Tollius een geheel vormt, er is in ieder geval geen witregel opengelaten zoals anders 

tussen de verschillende lemmata en ook was Sweelinck al eerder door Buchelius 

besproken. Uit een bewaard gebleven catalogus uit 1608 van de Bibliotheca 

Trajectina blijkt dat naast muziek van Schuyt, Sweelinck en vele anderen ook de 

bundel Moduli trium vocum van Tollius inderdaad in deze bibliotheek aanwezig was 

(onder ‘Libri Musici’ worden in totaal 109 muziekwerken in deze catalogus 

genoemd).407 

                                           
405 Buchelius, Vitae, f. 271v (zie bijlage I, document 112). Omdat Buchelius in het vervolg van dit 
lemma bij Sweelinck diens sterfdatum noemde, is duidelijk dat de passage over Tollius na 1621 moet 
zijn geschreven. 
406 Deze stadsbibliotheek vormde de basis voor de huidige Universiteitsbibliohteek van Utrecht. 
407 De catalogus is digitaal beschikbaar via http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-
13827&lan=nl#page//54/82/91/54829121101232878501427510320959209189.jpg/mode/1up  
(geraadpleegd op 16 maart 2012). De lijst met muziekwerken is ook afgedrukt in J.J. Dodt v. Fl., 
‘Compositien, die in 1608 in de Utrechtsche openlijke boekerij voorhanden waren’, in: Nederlandsch 

http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-13827&lan=nl#page//54/82/91/54829121101232878501427510320959209189.jpg/mode/1up
http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-13827&lan=nl#page//54/82/91/54829121101232878501427510320959209189.jpg/mode/1up
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Zijn de twee beroemde tijdgenoten van Tollius eensgezind in de beoordeling van zijn 

kwaliteit als musicus, ze zijn tegenstrijdig over de persoon zelf. De opmerkingen van 

de beide auteurs moeten echter wel in een context geplaatst worden. Puteanus zal 

zich bewust geweest zijn dat zijn brieven een tamelijk openbaar karakter hadden. 

Dat gold in zijn algemeenheid in de zestiende eeuw,408 maar wordt hier nog eens 

gedemonstreerd door het feit dat de brief binnen een jaar al werd gepubliceerd. 

Puteanus zal zijn oordeel over Tollius dus geschreven hebben in de wetenschap dat 

ook anderen dit zouden lezen, niet alleen de geadresseerde. Dat hij onwaarheid 

heeft gesproken is daarmee niet gezegd, maar dat hij positiever is geweest dan 

hetgeen hij werkelijk vond is niet ondenkbaar. Het feit dat hij het karakter expliciet 

noemde, kan zijn ingegeven door het feit dat de algemene teneur een andere mening 

was toegedaan waar Puteanus zich openlijk tegen wilde kanten. 

 Puteanus zal Tollius persoonlijk hebben gekend, maar voor Buchelius is dat 

zeer de vraag. Op diverse momenten in hun levens kunnen hun wegen elkaar 

gekruist hebben. Buchelius was afkomstig uit een Utrechtse familie, terwijl Tollius 

uit Amersfoort afkomstig was. Buchelius bezocht Italië in de tijd dat Tollius er 

vertoefde. Op 21 oktober 1587 bevond hij zich in Padua,409 maar toen was Tollius 

daar nog niet aangekomen. Op 9 november van hetzelfde jaar bereikte Buchelius 

Rome en bracht er de winter door. Tollius was op dat moment ook in Rome 

aanwezig. Het is bekend dat Buchelius in Rome contact had met verschillende 

Nederlanders, maar dat Tollius daar ook toe behoorde is niet gebleken.410 De kans 

dat ze elkaar hier zijn tegengekomen is evenwel niet uit te sluiten. 

 De teksten van Buchelius moeten in ieder geval ook bezien worden in het 

licht van de overstap die hij in de loop van zijn leven gemaakt heeft naar het 

protestantisme. Hoewel hij (soms warme) contacten onderhield met mensen die de 

katholieke religie bleven aanhangen, lijkt hij toch een zekere aversie te hebben 

gehad jegens mensen die de ‘Spaanse partij’ toegedaan waren. Judith Pollmann, de 

biograaf van Buchelius, spreekt in dit verband over de tweedeling tussen Buchelius’ 

publieke en persoonlijke houding ten aanzien van andersdenkenden.411 De overgang 

naar het protestantisme verliep voor Buchelius – zoals voor zo vele anderen – 

overigens geleidelijk.412 Na een katholieke jeugd werd hij eerst sympathisant, toen 

lidmaat van de gereformeerde kerk en tenslotte ook ouderling. Aangezien in het 

fragment dat direct op dat over Tollius volgt de sterfdatum van Sweelinck wordt 

genoemd, 16 oktober 1621, zal Buchelius de passage over Tollius niet vóór die 

                                                                                                                                    
Muzikaal Tijdschrift, jaargang 1843, nr. 11, p. 98; nr. 13, p. 114, nr. 15, p. 130; nr. 17, p. 146 en nr. 
21, p. 178, hier: p. 98, 114, 130, 146 en 178. De muziekboeken zijn klaarblijkelijk al vóór 1670 weer 
uit de Utrechtse stadsbibliotheek verwijderd, want in de catalogus van dat jaar komen ze niet meer 

voor (D. Grosheide, A.D.A. Monna en P.N.G. Pesch, Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht, deel I: 
de eerste drie eeuwen (Utrecht 1986), p. 52). N.B. Het getal van 88 muziekwerken waarvan in deze 
publicatie sprake is berust op een telfout. Zie ook J.C.M. van Riemsdijk, Het Stads-muziekcollegie te 

Utrecht (Collegium musicum ultrajectinum) 1631-1881: eene bijdrage tot de geschiedenis der toonkunst 
in Nederland (Utrecht 1881) en J.F. van Someren, De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek. Haar 
geschiedenis en kunstschatten vóór 1880 (Utrecht 1909), p. 18-19 en p. 119-120, waarin Tollius’ 
uitgave Moduli trium vocum expliciet genoemd wordt. 
408 Zie hierover ook Janssen 2014, p. 108. 
409 Pollmann 2000, p. 74. 
410 Pollmann 2000, p. 74. 
411 Pollmann 2000, p. 204. 
412 Pollmann 2000, passim. 
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datum hebben geschreven. In die tijd had hij zich al volledig tot het protestantisme 

bekeerd, in juli 1622 werd hij voor het eerst benoemd tot ouderling in de 

gereformeerde kerk.413 De confessionele tegenstelling tussen de beide mannen zal 

vast en zeker het oordeel van Buchelius over Tollius hebben beïnvloed. 

 Buchelius schrijft overigens niet alleen over de componist, maar ook over 

diens broer Rudolf. En Rudolf komt er al helemaal niet goed vanaf. In Buchelius’ 

Diarium staat bij december 1597 over Rudolf het volgende: ‘Daags voor Kerstmis is 

dokter Tollius, een zeer loslippig man [of met een scherpe tong: ‘homo admodum 

dicax’] en de Spaanse partij toegedaan, wegens lasterpraat gevangengezet, maar de 

dag daarop vrijgelaten’.414 In zijn reeds aangehaalde Vitae Eruditorum Belgicorum 

schreef Buchelius over Rudolf nog dat hij medicus en filosoof was en zeer bedreven 

in de astrologie, maar dat hij als tovenaar bekendstond omdat hij zeelui, koetsiers 

en boeren (waarmee hij zich volgens Buchelius het meest placht op te houden) 

wijsmaakte dat hij vele mirakels en kunststukken had verricht. Hij noemde hem 

een groot zwetser [‘Erat certo homo vanissimae eloquentiae’]. Verder meldde 

Buchelius dat Rudolf zich in zijn boek Epitome Magici Prognostici de nova stella in 

Asterismo Casseopaeae anno 1572 visa medicus en mathematicus van de Poolse 

koning Sigismond III noemde en dat hij in 1610 te Brussel zou zijn overleden.415 

 Pollmann zegt over Buchelius dat zijn commentaren op tijdgenoten vaak een 

venijnig karakter hebben.416 Dat geldt dan in ieder geval voor Rudolf en daar levert 

Buchelius ook zijn argumenten bij. In hoeverre de mening over de componist 

gekleurd is door die over Rudolf is niet meer te achterhalen. Buchelius kon er 

blijkbaar niet omheen om van Tollius te zeggen dat hij een uitstekende componist 

was en noemde hem in één adem met Schuyt en Sweelinck. En ook Puteanus, een 

liefhebber van muziek, vond Tollius een uitmuntend musicus. 

 

 

  

                                           
413 Pollmann 2000, p. 167. 
414 Buchelius Diarium, f. 224v (zie bijlage I, document 78). Zie ook G. Brom en L.A. van Langeraad, 
Diarium van Arend van Buchell (Amsterdam 1907), p. 450. Over de discussie of met dokter Tollius 
Rudolf danwel Dirck bedoeld is, zie resp. Van Campen 1979, Dekker 1980, Van Campen 1980 en 
Dekker 1981. 
415 Buchelius, Vitae, f. 240r (zie bijlage I, document 111). Zie p. 32, voetnoot 89 voor de problematiek 
rond de feiten die uit de Amersfoortse archieven naar voren zijn gekomen over Rudolf Tol en de 
gegevens die in dit boek vermeld zijn over zijn geboorteplaats en het tijdstip van zijn reis naar Polen. 
416 Pollmann 2000, p. 24. 
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DEEL II 
WERKEN 
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Hoofdstuk 4 
De uitgaven en de dedicaties 

 
Tollius publiceerde zijn bewaard gebleven werken in het korte tijdsbestek van negen 

jaar, gelegen tussen 1590 en 1598, in de periode dat hij in Padua als koorzanger 

werkte (zie tabel 2). De publicatiedata zijn weliswaar bekend, maar we weten vrijwel 

niets over het traject dat daaraan vooraf ging. Alleen het driestemmig kerstlied is 

met tamelijk grote waarschijnlijkheid aan een vroegere fase in Tollius’ leven te 

koppelen, de periode dat hij nog in Amersfoort verbleef (waarover verderop meer); 

daarnaast zijn er in dit oeuvre enkele composities die mogelijk in Assisi zijn 

geschreven, amper vijf jaar voordat ze werden gepubliceerd, maar zeker is dat 

allerminst. Het is daarom niet zinvol gebleken om de bespreking van de werken van 

Tollius in de biografie te vervlechten en derhalve worden de composities en de 

bronnen waarin ze bewaard zijn gebleven hier in een apart deel besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De muziek van Tollius is, afgezien van één handgeschreven motet, uitsluitend in 

gedrukte bronnen overgeleverd. Voor deze drukwerken is gebruik gemaakt van losse 

notentypen, zoals dat eind zestiende eeuw gangbaar was. De uitgaven zijn alle in 

quarto, drie in staand quarto (de uitgave van 1590 en de twee verzamelbundels) en 

de rest in quarto oblong. De meeste uitgaven hebben drie katernen per stemboek, 

de uitgave met de motetten uit 1590 heeft er twee per stemboek (waarvan het 

laatste uit 6 bladen bestaat) en de uitgave met de Moduli heeft er vier. Het 

handschriftelijke motet komt ook voor in de gedrukte uitgaven. In bijlage VIII zijn 

Tabel 2. Lijst van drukken en handschriften met werk van Tollius. 

 
a. Gedrukte bundels met uitsluitend werken van Tollius: 
-  Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum Joannis Tollii. Amersfordiensis 

Belgae, ternis vocibus. Liber primus. (Venetië, Angelum Gardanum 1590). N.B. 

Alleen de bassus is bewaard gebleven, deze uitgave is niet opgenomen in RISM. 
-  Joannis Tollii Amorsfortii Belgae Liber primus Motectorum quinque vocum nuper 

editus. (Venetië, Angelum Gardanum 1591). RISM-A/I: T 911. 

-  Joannis Tollii Amorsfortii Belgae Motectorum quinque vocum Liber secundus 
nuper editus. (Venetië, Angelum Gardanum 1591). RISM-A/I: T 912. 

-  Moduli trium vocum, e sacris bibliis plerique omnes desumpti. Joanne Tollio 
Amorfortio auctore. ([Heidelberg], Commelinus 1597). RISM-A/I: T 913. 

-  Madrigali a sei voci, di Giovan Tollio d’Amorforte. ([Heidelberg], Commelinus 

1597). RISM-A/I T 914. 
 

b. Werken toegeschreven aan Tollius in verzamelbanden: 
-  Laudi d’Amore. Madrigali a cinque voci di diversi Eccellenti Musici di Padova. 

(Venetië, Ricciardo Amadino 1598), hierin: ‘Chi non ha forza o cuore’. RISM-B/I: 

15987. 
-  Madrigali de diversi a quattro voci raccolti da Gio. Maria Radino Organista in San 

Giovanni in Verdare de Padoa. (Venetië, R. Amadino. 1598), hierin: ‘Pargoletta 

che scherzi’. RISM-B/I: 15989. N.B. Alleen superius en alto zijn bewaard 
gebleven. 

 
c. Handschriften: 
-  Laudate Dominum. Ratsbücherei Lüneburg, Sammelband F. Witzendorff, 1590. 

Huidig signatuur: K.N. 144. 
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bibliografische beschrijvingen van de gedrukte bronnen opgenomen; in bijlage V is 

de inhoud per bron weergegeven. 

 

De uitgevers en de drukkers 

Tollius heeft voor zijn bewaard gebleven uitgaven met drie verschillende uitgevers 

en drukkers te maken gehad. In twee gevallen waren uitgever en drukker 

vertegenwoordigd in een en dezelfde persoon, in het andere geval waren deze taken 

over twee verschillende personen verdeeld. De eerste drie edities verschenen bij 

drukker/uitgever Angelo Gardano in Venetië. De volgende twee verschennen bij 

uitgever Jérôme Commelin in Heidelberg, ze werden gedrukt door Jean de Tournes 

in Genève. De laatste twee verschenen bij drukker/uitgever Ricciardo Amadino, 

wederom in Venetië. Onderstaand zal aannemelijk gemaakt worden dat Tollius het 

contact met de eerste muziekdrukker vermoedelijk zelf tot stand heeft gebracht, 

terwijl hij in de andere gevallen juist niet rechtstreeks met de uitgever in contact 

stond. In die gevallen heeft hij zijn materiaal vermoedelijk aangeleverd aan een 

tussenpersoon, die het heeft doorgespeeld aan de uitgever. Bij de Heidelbergse 

uitgaven liep het contact vermoedelijk via de initiatiefnemers, waarvan onderstaand 

aannemelijk wordt gemaakt dat die gezocht moeten worden binnen de kringen van 

het Amsterdams muziekcollege, en bij de twee madrigalen uit de drukken van 1598 

zal Tollius alleen in contact gestaan hebben met de respectievelijke verzorgers van 

de twee verzamelbundels. 

 Dedicaties in zestiende-eeuwse muziekdrukken zijn doorgaans gericht aan 

personen die met een financiële bijdrage de auteur in staat hebben gesteld zijn 

werken te laten drukken, of juist aan personen waarvan de auteur na de publicatie 

van zijn werk een bijdrage hoopte te verkrijgen.417 Deze (potentiële) mecenassen 

werden met zoveel lof toegezwaaid, dat enige twijfel aan de feitelijke juistheid ervan 

gerechtvaardigd is. Het zal bij Tollius niet anders geweest zijn. Bij hem vinden we 

achtereenvolgens opdrachten aan de bisschop van Assisi (1590), de Amersfoortse 

musici (1591), de zittende bisschop van Padua (1591), diens opvolger (1597) en het 

Amsterdams muziekcollege (1597). De opdrachten in de twee verzamelbundels 

(1598) zijn verzorgd door de samenstellers ervan. Girolamo Boni droeg zijn bundel 

op aan een Duitse student in Padua en Giovanni Maria Radino aan de 

machthebbers van het gebied waar hij oorspronkelijk vandaan kwam (zie onder). 

 

Angelo Gardano 

De eerste drie bewaard gebleven muziekdrukken met werken van Tollius 

verschenen bij Angelo Gardano in Venetië. In 1590 werd daar een bundel met 

driestemmige motetten gedrukt en in 1591 volgden twee bundels met vijfstemmige 

                                           
417 Richard J. Agee, The Gardano Music Printing Firms, 1569-1611 (Rochester 1998), p. 29 (voortaan: 
Agee 1998); Mary S. Lewis, ‘The Printed Music Book in Context: Observations on Some Sixteenth-
Century Editions’, in: Music Library Association Notes 46 (1990), p. 899-918, hier: p. 907 en p. 912 
(voortaan: Lewis 1990). 
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Afbeelding 25. Titelpagina Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum (Gardano 1590). 

(uniek exemplaar Nationale bibliotheek van Litouwen, Vilnius). 

 

motetten. Deze uitgever was de meest productieve muziekdrukker van zijn tijd.418 
Alles wijst erop dat Gardano zo’n hoge productiviteit heeft kunnen bereiken door de 
principes van wat wel de vanity press wordt genoemd: zolang de componist (het 
grootste deel van) de kosten voor zijn rekening nam, drukte Gardano alles wat hem 
werd aangeboden als hij daarvoor voldoende ruimte had op zijn persen.419 Noch de 
kwaliteit van de aangeboden muziek, noch de behoefte eraan bij de potentiële 
afnemers speelde een doorslaggevende rol bij het accepteren van kopij, slechts de 
wens van de componist om zijn werken in druk te laten verschijnen en de omvang 
van zijn financiële bijdrage daaraan waren doorslaggevend. Musici hadden er belang 
bij dat hun werken in druk verschenen, omdat ze er er hun status mee konden 
verhogen, vandaar de term vanity press. 

                                           
418 Agee 1998, passim. 
419 Agee 1998, p. 28-36 and 40; Mary S. Lewis, Antonio Gardano: Venetian Music Printer 1538-1569. A 
descriptive Bibliography and Historical Study (New York/London, 1988-97), p. 103-108; Lewis 1990, p. 
903 en 916-917. 
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Afbeelding 26. Titelpagina Liber primus motectorum quinque vocum (Gardano 1591). 

(uniek exemplaar, Universiteitsbibliotheek, Kassel) 

 
 

Afbeelding 27. Titelpagina Motectorum quinque vocum liber secundus (Gardano 1591). 

(uniek exemplaar, Universiteitsbibliotheek, Kassel) 
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 Omdat de verkoop van muziek van een nog onbekende componist lastig zal 

zijn geweest – immers hoe overtuigt een boekverkoper zijn klanten van de kwaliteit 

ervan en welke muziekliefhebber is in staat om op basis van een groep stemboekjes 

zelf de kwaliteit ervan vast te stellen? -, was het fenomeen van de vanity press 

bijzonder aantrekkelijk voor musici die nog aan het begin van hun carrière stonden. 

Doordat de uitgever geen financieel risico liep, kon hij zonder meer aan de 

behoeften van deze auteurs voldoen. Dit fenomeen werkte uiteraard het best bij 

uitgaven met werken van een en dezelfde componist, waarbij enerzijds alle eer naar 

deze ene auteur gaat en anderzijds de uitgever voor de financiering ook slechts met 

een partij in zee moet. Verzamelbundels, hedrukken en uitgaven met werken van 

reeds bekende componisten behoren in de regel niet tot de vanity press. 

 Aangezien de aanschaf van het benodigde papier veruit de grootste 

investering voor een nieuwe druk vertegenwoordigde,420 kon Gardano zijn auteurs 

tegemoetkomen door met kleinere oplagen te werken dan gebruikelijk. Dit feit stelde 

hem bovendien in staat meer uitgaven te produceren dan de meeste van zijn 

tijdgenoten.421 Door de lage oplagecijfers hebben veel van de uitgaven van de vanity 

press de tand des tijds maar nauwelijks kunnen doorstaan en een groter deel dan 

bij de overige drukprocessen zal geheel verloren zijn gegaan. Kenmerkend voor de 

produkten van de vanity press is dan ook dat het doorgaans gaat om (nog) 

onbekende auteurs met uitgaven waarvan slechts weinig bewaard is gebleven. De 

eerste drie uitgaven van Tollius dragen al deze kenmerken. Tollius was een nog 

onbekende componist en van deze uitgaven is slechts zeer weinig bewaard gebleven: 

van de uitgave van 1590 resteert niet meer dan één exemplaar van het stemboek 

van de bassus, van de beide uitgaven uit 1590 is slechts één complete set 

stemboeken bewaard gebleven.422 Het initiatief voor deze uitgaven is waarschijnlijk 

van Tollius zelf uitgegaan en hij zal ook (al dan niet met hulp vanuit het mecenaat) 

voor de financiering zorggedragen hebben. Zijn keuze voor Gardano als drukker, die 

de vanity press tot handelsmerk had verkozen, lag daarmee voor de hand. Tollius 

werkte in de periode dat zijn werken in druk verschenen bovendien in Padua, en 

Venetië was met een afstand van ongeveer 30 kilometer eenvoudig te bereiken. Het 

zou zelfs kunnen dat Tollius en Gardano elkaar in Padua hebben ontmoet, Gardano 

had er namelijk een tweede huis.423 

 

Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum 

De titel Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum (Motetten over de waardigheid 

en de zeden van priesters) is zonder meer verrassend. Ik heb geen andere uitgaven 

uit deze periode kunnen vinden waarbij in de titel een vergelijkbare boodschap 

                                           
420 Agee 1998, p. 37. 
421 Het feit dat binnen de principes van de vanity press een laag oplagecijfer gunstig is voor de 
financier van de uitgave, is binnen de teksten over de vanity press, voor zover ik kon nagaan, niet 
eerder onderkend. Het vormt de meest logische verklaring voor het feit dat Gardano zoveel meer kon 
drukken dan zijn tijdgenoten (volgens Agee 1998, p. 4, drukte Gardano ongeveer vier keer zoveel als de 
meeste van zijn tijdgenoten en ruim twee keer zoveel als de meest productieve daarvan). Bij een kleine 
oplagen komt de pers immers eerder vrij voor een volgende uitgave. 
422 Voor details over de bewaard gebleven exemplaren, zie bijlage VIII. 
423 Agee 1998, p. 55. 
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gebracht wordt.424 De bundel is opgedragen aan bisschop Brugnatelli van Assisi.425 

Ongetwijfeld was zijn brief aan het kapittel van de kathedraal in Padua, waarin hij 

meedeelde dat Tollius onschuldig was gebleken aan de beschuldiging van ketterij 

(zoals beschreven in hoofdstuk 2), de directe aanleiding.426 Het is niet ondenkbaar 

dat Tollius met deze bundel zijn toenmalige opponenten, leden van het kapittel van 

de kathedraal van Assisi, nog eens van repliek wilde dienen door fijntjes te wijzen 

op hun eigenlijke taak als priesters. In de opdracht gaat Tollius uitgebreid in op de 

situatie in Assisi en roemt hij de bisschop vanwege diens betrouwbaarheid en 

toewijding aan hem in de periode waarin anderen hem het leven onmogelijk 

trachtten te maken. Tevens brengt hij hulde aan zijn vrienden Affranio Bon’Acquisti 

en Demafonte Alegretto voor hun rol in deze moeilijke periode uit zijn leven. Met de 

opdracht aan bisschop Brugnatelli heeft Tollius vast en zeker een financiële bijdrage 

willen genereren, die hem in staat zou stellen deze uitgave te laten drukken. Of hij 

daarin geslaagd is blijft onduidelijk, want in de archieven van het bisschopelijk 

paleis in Assisi is er niets over teruggevonden.427 De opdracht is door Tollius niet 

gedateerd, alleen het jaartal op de titelpagina maakt duidelijk dat de bundel is 1590 

is verschenen. 

 

Liber primus Motectorum quinque vocum 

De opdracht in de eerste bundel met vijfstemmige motetten is ondertekend op 15 

juni 1591.428 Het was bij de uitgaven van Gardano gebruikelijk dat de opdracht met 

een exacte datum ondertekend werd, maar welke betekenis we daaraan kunnen 

hechten is niet duidelijk. Waarschijnlijk vertegenwoordigt deze datum niet precies 

de dag waarop de druk van de persen kwam, misschien was het de dag waarop 

Tollius de opdracht schreef of juist de dag waarop hij met Gardano tot de uitgave de 

overeenkomst bereikte. Het is ook niet uitgesloten dat er een of andere symbolische 

betekenis achter de datum schuilgaat, maar het lijkt er toch op dat de datum 

samenhangt met de chronologie waarin de uitgaven bij Gardano verschenen. 

 De opdracht aan de ‘zeer eerbiedwaardige en voortreffelijke musici van 

Amersfoort’ wekt enige verbazing. Tollius richtte zich in de opdracht tot degenen die 

hem aanvaard hadden als hun muzikale leider, toen hij als zodanig benoemd werd 

in de Onze-Lieve-Vrouwekapel in Amersfoort. Dit koor moet echter in 1579, toen 

Amersfoort zich aansloot bij de Opstand en de O.L.V.-kapel werd toegewezen aan de 

protestanten, uiteengevallen zijn.429 Terwijl deze groep als zodanig dus niet meer 

bestaan kan hebben, waren er in 1591 ongetwijfeld nog oud-leden in Amersfoort 

woonachtig. Of Tollius met de opdracht hoopte uit deze kringen nog een financiële 

bijdrage te verkrijgen, of misschien met de opdracht een afzet van zijn uitgave in 

                                           
424 Er is gezocht in de online-catalogus van RISM-A/I op woorden als ‘dignitate’, ‘moribus’, 
‘sacerdotum’, en daarbij zijn geen vergelijkbare titels aan het licht gekomen. 
425 Voor de transcriptie van de tekst, zie bijlage I, document 48; voor vertaling en foto, zie p. 78-79. 
426 Zie p. 77-79. 
427 Het is overigens niet onmogelijk dat de bisschop een bijdrage, bijvoorbeeld uit eigen middelen, heeft 
gedaan, zonder dat dit geadministreerd is. 
428 Voor de transcriptie van de tekst, zie bijlage I, document 57; voor de vertaling ervan p. 42 en de 
afbeelding 3 op p. 43. 
429 Zie hierover hoofdstuk 1, p. 47. 
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Amersfoort hoopte te realiseren is niet duidelijk. Misschien was het ook alleen zijn 

erkentelijkheid jegens zijn oud-collega’s dat hem ertoe bracht deze groep met een 

opdracht te eren. Als er rond deze uitgave direct contact is geweest met deze groep, 

dan is dat mogelijk via Matheus of Rudolf, de nog in Amersfoort wonende broers 

van Tollius, tot stand gekomen. 

 

Motectorum quinque vocum liber secundus 

De opdracht is ondertekend op 6 juli 1591, drie weken na de eerste bundel met 

vijfstemmige motetten. De korte tijdspanne tussen het verschijnen van de twee 

bundels maakt duidelijk dat de motetten (vrijwel) gelijktijdig zijn aangeboden en dat 

er geen onderscheid is te maken voor wat betreft de periode waarin de motetten zijn 

ontstaan. Welke factoren een rol hebben gespeeld bij de verdeling van de motetten 

over de twee bundels is op grond van de inhoud niet vast te stellen. Deze bundel is 

opgedragen aan bisschop Alvise Corner, de toenmalige werkgever van Tollius in 

Padua.430 Zoals besproken in hoofdstuk 2, dankte Tollius de bisschop voor het feit 

dat hij hem gerehabiliteerd had na het debacle in Assisi, waarbij hij overigens ook 

een aantal elementen van dat proces aan de bisschop toedichtte waar in 

werkelijkheid ook anderen een rol gespeeld moeten hebben.431 

 

Jérôme Commelin en Jean II de Tournes 

Terwijl de eerste drie uitgaven kort na elkaar verschenen waren, bleven daarna 

nieuwe uitgaven met muziek van Tollius geruime tijd uit. Pas in 1597 verschenen er 

weer twee bundels bij de Heidelbergse uitgever Jérôme Commelin. De achterligende 

reden voor dit hiaat is niet meer te achterhalen, wel is er meer te melden over de 

samenhang tussen de twee uitgaven van 1597. Er is, zoals bovenstaand al 

aangehaald, in datzelfde jaar nog een derde muziekuitgave bij deze uitgever 

verschenen, een bundel met vijftig composities van Lassus, waarbij de editor 

teksten uit het Geneefs psalter onder de noten heeft geplaatst, gevolgd door nog 

eens twintig andere psalmcomposities.432 Samen vormen ze als het ware een 

drieluik van de meest beoefende genres in de amateurmuziek van die tijd: 

katholieke motetten, protestantse psalmbewerkingen en wereldlijke madrigalen.433 

 Aangezien de psalmenbundel (die veruit de omvangrijkste van dit drieluik is) 

en de bundel met madrigalen zijn opgedragen aan het Amsterdams muziekcollege, 

lijkt het hier om een Amsterdams initiatief te gaan.434 De grote geografische 

spreiding van de betrokken partijen wekt daarbij enige verbazing. Tollius woonde op 

                                           
430 Voor de transcriptie van de tekst, zie bijlage I, document 58; voor vertaling en foto, zie p. 80-81. 
431 Zie p. 80-81. 
432 Cinquante Pseaumes de David, avec la Musique a cinq parties d’Orlande de Lassus. Vingt autres 
Pseaumes à cinq & six parties, par divers excellents Musiciens de nostre temps (RISM-B/I: 15976). 
433 Seiffert 1904, p. 8-9, vestigde als eerste de aandacht op de samenhang tussen deze drie uitgaven; 
Rasch 1999, p. 202, spreekt in dit verband van een drieluik. Zie ook Simon Groot, ‘The “Cinquante 
Pseaumes de David” (Heidelberg 1597): An issue of Protestant Psalms with music by Orlandus Lassus 
and others’, te verschijnen in: TVNM 2016. 
434 Groot 2016, passim. 
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Afbeelding 28. Titelpagina Moduli trium vocum (Commelin 1597). 

(Exemplaar Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel) 

 
Afbeelding 29. Titelpagina Madrigali a sei voci (Commelin 1597). 

(exemplaar Toonkunstcollectie, UB Amsterdam) 
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het moment dat deze bundels verschenen immers in Padua en had diverse 

muziekdrukkers onder handbereik (met name in Venetië, het toenmalige centrum 

van de muziekdruk), maar ook voor de Amsterdamse initiatiefnemers was uit 

geografisch oogpunt de keuze voor een uitgever in Heidelberg niet de meest voor de 

handliggende. Deze Heidelbergse uitgever, Jérôme Commelin, had bovendien nooit 

eerder muziek uitgegeven en beschikte niet over een eigen muziekfont. Hij 

schakelde op zijn beurt Jean de Tournes in, een drukker in het nog weer verderaf 

gelegen Genève. 

 Terwijl de rol van Amsterdam voor de muziekdruk in de loop van de 

zeventiende eeuw gestaag zou toenemen en deze stad in de achttiende eeuw zou 

uitgroeien tot een belangrijk centrum van de muziekuitgeverij in West-Europa, 

beschikte het in de late zestiende eeuw nog niet over een geschikte muziekdrukker. 

Pierre Phalèse en Christoffel Plantijn in het betrekkelijk dicht bij Amsterdam 

gelegen Antwerpen vielen af vanwege de perikelen rond de Opstand: Antwerpen viel 

in deze jaren onder Spaans bestuur en Amsterdam had zich twee decennia tevoren 

aangesloten bij de Opstand tegen de Spaanse koning en binnen de Spaanse 

gebieden zou nooit goedkeuring verkregen zijn voor het drukken van een bundel 

met teksten uit het Geneefs psalter. De Leidse vestiging van Plantijn (geleid door de 

Van Ravelingen) beschikte in deze periode vermoedelijk nog niet over de Plantijnse 

notentypen, de oudst bekende muziekdruk die daar verscheen dateert van 1600. 

Dat de Amsterdamse initiatiefnemers voor de uitgave van het drieluik de keuze op 

Jérôme Commelin in het verre Heidelberg lieten vallen vindt waarschijnlijk zijn 

oorsprong in het feit dat deze uitgever en drukker nauwe banden met Amsterdam 

onderhield en er regelmatig vertoefde. De relatie tussen Commelin en Amsterdam is 

ontstaan in de jaren rond 1579, toen hij er enige tijd verbleef.435 Ze werd bestendigd 

door zijn huwelijk met een Amsterdamse vrouw, hij trouwde er op 14 februari 1579 

namelijk met Ester Bonnenuict.436 Zij bezochten Amsterdam nadien nog regelmatig. 

 Commelins keuze voor een drukker uit Genève laat zich verklaren vanuit het 

feit dat hij sowieso meer uitgaf dan zijn eigen persen aankonden en over een 

uitgebreid netwerk beschikte van drukkers – ook ver buiten Heidelberg – die een 

deel van zijn uitgaven drukten.437 Om die reden kon Commelin ook zonder veel 

problemen een muziekuitgave voor zijn rekening nemen zonder zelf over een 

geschikt font te beschikken: hij hoefde slechts binnen zijn netwerk naar een 

drukker te zoeken die dat font wel had. Die drukker werd gevonden in Jean II de 

Tournes (1539-1615). Deze had al vaker voor Commelin gedrukt en beschikte over 

een fraai muziekfont. Met hetzelfde font werden, na dit drieluik, ook de eerste drie 

psalmbundels van Sweelinck gedrukt. Op basis van het feit dat in de laatste twee 

daarvan de drukker genoemd is, kon ook voor dit drieluik de feitelijke drukker 

worden vastgesteld. In de uitgaven van het drieluik zelf wordt de drukker namelijk 

niet genoemd.438 

                                           
435 Port 1938, p. 5. 
436 C.P. Burger Jr., ‘De boekverkoopers Commelin te Genève, Heidelberg, Amsterdam en Leiden’, in: 
Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen (IX) 1911, 145-176, hier: 151. 
437 Port 1938, p. 16. 
438 Groot 2016. 
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 Er is nog een extra argument dat voor de Amsterdammers een rol gespeeld 

kan hebben in hun keuze voor Commelin en De Tournes. Dit argument komt aan 

het licht als in 1608 de erfgenamen van Commelin voor de derde keer in Leiden de 

nalatenschap van de Heidelbergse drukker willen veilen. Omdat er de voorgaande 

twee keer (in 1606 en 1607) ook een deel van de recente winkelvoorraad werd 

ingebracht, maakten de Leidse boekhandelaren hier bezwaar tegen met als 

argument dat zij (de erfgenamen van Jérôme Commelin) ‘een grote menichte van 

boecken by haerluyden hebben ende dagelycx in Duytsslant, geneven ende andere 

plaatzen doen drucken al waer het drucken niet half zoo costelyck en is als in deze 

landen’.439 Kennelijk was de keuze om het drieluik in Genève te laten drukken, 

ondanks de grote afstand en de daarmee samenhangende transportkosten, ook in 

economisch opzicht dus gunstig geweest. 

 Hoe Tollius precies in het project rond dit drieluik betrokken is geraakt, valt 

niet meer te achterhalen. Mogelijk stond hij in contact met een of meer leden van 

het Amsterdams muziekcollege, contacten die terug zouden kunnen gaan tot de tijd 

dat hij Nederland nog niet had verlaten. Een andere mogelijkheid is dat hij in Padua 

met een of meer van deze mensen in contact is gekomen, misschien tijdens hun 

bezoek aan de gerenommeerde universiteitsstad. Het contact kan echter ook 

schriftelijk zijn verlopen, waarbij Erycius Puteanus misschien voor de benodigde 

contacten heeft gezorgd.440 Het is wel waarschijnlijk dat voor deze uitgaven het 

contact met Tollius via Amsterdam liep, want zowel de uitgever als de drukker 

waren overtuigde calvinisten en zullen niet snel uit eigen beweging met een 

katholiek gebleven Nederlander in Italië in zee gegaan zijn.441 

 Of de uitgave van de driestemmige motetten ook van meet af aan binnen de 

kaders van dit project was voorzien valt te betwijfelen. Het feit dat de opdracht in 

deze bundel niet is gericht aan het Amsterdams muziekcollege, maar aan de 

bisschop van Padua, doet vermoeden dat het initiatief voor deze bundel niet vanuit 

Amsterdam afkomstig was. Mogelijk heeft Tollius, toen hij vanwege zijn madrigalen 

in het project werd betrokken, een poging ondernomen om ook de motetten 

uitgegeven te krijgen. Misschien heeft de opdracht aan de bisschop een financiële 

bijdrage gegenereerd, waarmee Tollius in staat was ook deze bundel in het project te 

laten opnemen. 

 In tegenstelling tot de uitgaven van Gardano, is er bij de uitgaven van 

Commelin geen sprake geweest van vanity press. De auteur is immers niet zelf de 

initiatiefnemer geweest en er is een redelijk grote oplage van deze uitgaven gedrukt; 

er is althans beduidend meer van bewaard gebleven dan van de Gardano-uitgaven 

                                           
439 Leiden, Erfgoed Leiden en omstreken, Inventaris van het stadsarchief van Leiden, (1253) 1574-
1816 (1897), toegangsnr. 0501A, inv. no. 50 (Gerechtsdagboek F, 4 augustus 1604-14 augustus 
1609); hier geciteerd naar Bert van Selm, Een menighte treffelijcke boecken. Nederlandse 
boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw (Utrecht 1987), p. 33. 
440 Zie over Puteanus hoofdstuk 2, p. 89 en hoofdstuk 3, p. 97 en 105-108. Deze Nederlandse geleerde 
werkte in Padua, kende Tollius en onderhield contacten met velen in Europa. 
441 Zie Port 1938, p. 3 en Groot 2016, passim. 
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(zie bijlage VIII). De boeken zijn overigens ook verhandeld via de Frankfurter en 

Leipziger boekenbeurzen, zo blijkt uit de bewaard gebleven catalogi.442 

Moduli trium vocum 

De bundel Moduli trium vocum is opgedragen aan Marco Corner, bisschop te Padua 

van 12 december 1594 tot 11 juni 1625. Er is geen voorwoord, alleen een korte 

tekst in elk van de drie stemboeken, met de woorden ‘ILLUSTRISSIMO ET 

REVERENDISSIMO DOMINO, D. MARCO CORNELIO EPISCOPO PATAVINO DIGNISS[IMO] L. M. Q. 

DD. [= libens meritoque dedicat] JOANNES TOLLIUS AMORFORTIUS’.443 Marco Corner 

werd een tweetal jaren voordat de Moduli in druk verschenen tot bisschop van 

Padua gewijd. Algemeen werd aangenomen dat Tollius de motetten speciaal voor de 

wijding van deze bisschop had geschreven. Deze stelling is echter niet meer 

houdbaar sinds de driestemmige motetten uit 1590 weer boven water zijn gekomen. 

De inhoud van de Moduli bleek namelijk sterk overeen te komen met die van de 

Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum, waardoor er in feite sprake is van een 

gewijzigde herdruk. Het overgrote merendeel van de stukken was al in 1590 

gepubliceerd en is te relateren aan de situatie rond de beschuldiging van ketterij in 

Assisi. De teksten van deze composities zijn echter ook van toepassing op het 

functioneren van een bisschop en mogelijk heeft Tollius deze motetten ter 

gelegenheid van de wijding van de nieuwe bisschop opnieuw ter hand genomen. Er 

zijn ook diverse verschillen tussen de twee uitgaven, waarvan enkele nieuwe 

toevoegingen misschien wel teruggaan op de wijding van Marco Corner tot bisschop 

van Padua in 1594. De verschillen tussen de twee uitgaven komen in de volgende 

hoofdstukken aan bod. 

 De titel Moduli trium vocum, e sacris bibliis plerique omnes desumpti 

([Muziek]stukken voor drie stemmen, en vrijwel allemaal [met teksten] ontnomen 

aan de Heilige Schrift) is geen gangbare. Waarschijnlijk heeft de uitgever (al dan niet 

in overleg met Tollius), met het oog op het Nederlandse afzetgebied of vanwege zijn 

eigen religieuze voorkeur, een al te nadrukkelijke verwijzing in de titel naar de 

katholieke kerkmuziek willen vermijden. De term ‘moduli’ (letterlijk ‘brokstukken’, 

maar hier te interpreteren als ‘muziekstukken’) komt in deze vorm niet heel veel 

voor in de titels van muziekdrukken, maar de onderhavige uitgave is zeker niet de 

enige. Bij de gedrukte muziek van Lassus komt de term ‘moduli’ in deze vorm 15 

keer voor, vooral bij uitgaven van Le Roy & Ballard uit Parijs.444 Dezelfde drukker 

gebruikte de term al eerder voor uitgaven met werken van Josquin en Sermisy.445 

Du Chemin in Parijs gebruikte de term al eens in 1554 en leverde daarmee de oudst 

                                           
442 Catalogus novus omnia librorum, quinundinis autumnalibus Francofurti ad Mœnu, & Lipsiæ 1597 

(s.l., 1597). 
443 Vertaling: Aan de zeer gewaardeerde en zeer eerbiedwaardige heer, de heer Marco Corner, de zeer 
eerwaarde bisschop van Padua, graag en met volle overtuiging gewijd door Joannes Tollius uit 
Amersfoort. 
444 Bijvoorbeeld: Moduli quinis vocibus nunquam hactenus editi (Paris, Adrian Le Roy & Robert Ballard 
1571), RISM-A/I: L 843. Voor vergelijkbare titels bij Le Roy & Ballard, zie RISM-A/I: L 850 (1572), L 
858 (1573), L 886 (1576), L 904 (1577), L 909 (1578), L 975 (1587), L 985 (1588), L 986 (1588), L 987 
(1588), L 1017 (1601); bij Phalèse & Bellère, zie RISM-A/I: L 844 (1571) en bij P. Haultin, RISM-A/I: L 
887 (1576), L 888 (1576), L 889 (1576), L 890 (1576). 
445 Moduli, ex sacris literis dilecti et in 4, 5 et 6 voces distincti, liber primus (Paris, Adrian Le Roy & 
Robert Ballard 1555), RISM-A/I: J 678 en Moduli, vulgo moteta dicti, quatuor | quinque & sex vocum, 
liber primus (Paris, Adrian Le Roy & Robert Ballard 1555) RISM-A/I: S 2819. 
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traceerbare.446 Veel vaker komt het woord ‘moduli’ voor bij parodiemissen, in de 

zinsnede ‘ad imitationem moduli’ gevolgd door de naam van het geïmiteerde gezang. 

Opvallender dan de term moduli is de nadruk die er in de titel gelegd wordt op het 

feit dat de meeste teksten uit de Bijbel afkomstig zijn. Dit is feitelijk juist, maar het 

is niet zonder reden dat de aandacht erop gevestigd wordt. Voor de calvinisten was 

de Bijbel de enige bron voor hun religie en de vermelding van dit feit zal hen mild 

gestemd hebben jegens de inhoud van deze uitgave. 

 

Madrigali a sei voci 

De titel is eenvoudig en alleszeggend. Opvallend is het feit dat in de titel de term 

‘libro primo’ ontbreekt, gangbaar bij de publicaties van Tollius’ tijdgenoten (ook als 

er nooit een tweede bundel zou verschijnen). Het is daarmee niet gezegd dat het 

hem aan de ambitie ontbrak om later nog meer madrigalen te publiceren, het duidt 

er naar alle waarschijnlijkheid alleen op dat de uitgever geen ambitie had om er een 

reeks mee te maken. De opdracht is van dezelfde soort als die in de bundel Moduli 

trium vocum, hier tegelijkertijd kort en weinigzeggend: ‘INCLITO AMSTERDAMENSIUM 

MUSICORUM COLLEGIO OPTIME DE SE MERITO L. M. Q. DD. JOANNES TOLLIUS 

AMORFORTIUS’.447 De enorme stroom aan vier-, vijf- en zesstemmige madrigalen in de 

late zestiende eeuw maakt duidelijk dat er publieke belangstelling voor was. In dit 

geval geldt dat dus kennelijk ook voor de leden van het Amsterdams muziekcollege. 

 

Ricciardo Amadino 

In 1598 verschenen bij de Venetiaanse muziekdrukker Ricciardo Amadino twee 

verzamelbundels, met elk één werk van Tollius erin opgenomen. De eerste bundel, 

waarvan de opdracht is ondertekend op 15 februari, heeft de titel Laudi d’Amore. 

Madrigali a cinque voci di diversi Eccellenti Musici di Padova. De uitgave bevat 15 

vijfstemmige madrigalen en besluit met een dialogo à 7. De tweede bundel, waarvan 

de opdracht is ondertekend op 14 maart, heeft de titel Madrigali de diversi a quattro 

voci raccolti da Gio. Maria Radino Organista in San Giovanni in Verdare de Padoa. 

Deze uitgave bevat 19 vierstemmige madrigalen, met aan het slot een dialogo à 8. 

Uit de titels blijkt dat de musici die in beide bundels vertegenwoordigd zijn aan 

Padua gerelateerd waren, de plek waar ook Tollius op dat moment werkzaam was. 

 Ricciardo Amadino behoort, net als Angelo Gardano, tot de grote Venetiaanse 

muziekdrukkers van de late zestiende en de vroege zeventiende eeuw. Hij verdient 

een plaats onder de belangrijkste Venetiaanse muziekdrukkers van zijn tijd, niet 

alleen vanwege de omvang van zijn output, maar ook vanwege de vele eerste 

drukken en herdrukken van werken van leidende componisten.448 Hij vormde van 

                                           
446 Moduli undecim festorum solemnium totius anni, cum quatuor & quinque vocibus, è celeberrimis 
authoribus conditi, nùnc recèns editi (Paris,  N. du Chemin 1554), RISM-B/I: 15547. 
447 Vertaling: Aan het beroemde Amsterdams muziekgezelschap, dat van de edelste verdienstelijkheid 
is, graag en met volle overtuiging gewijd door Joannes Tollius uit Amersfoort. 
448 Thomas W. Bridges, ‘Amadino, Ricciardo’ in: Grove Music Online (geraadpleegd op 15 november 
2014). 
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1583 tot 1586 een compagnonschap met Giacomo Vincenti,449 nadien gingen beiden 

zelfstandig verder maar bleven nauw samenwerken. In zijn boek The Gardano Music 

 

 
Afbeelding 30. Titelpagina Laudi d’Amore (Amadino 1598). 

(uniek exemplaar Stadtbibliothek Leipzig) 

 
Printing Firms, 1569-1611, schreef Richard Agee in de inleiding dat de rol van de 

gebroeders Gardano als muziekdrukkers tot dan toe structureel ondergewaardeerd 

was gebleven vanwege een gebrek aan gegevens over hun output.450 Hetzelfde gaat 

op voor Amadino en Vincenti. De omvang van hun output komt, met 663 

                                           
449 Thomas W. Bridges, ‘Vincenti [Vincenci, Vincenzi], Giacomo’, in: Grove Music Online (geraadpleegd 
op 15 november 2014). De aanname van Bridges, dat Amadino in 1579 een eerste uitgave in het licht 
bracht als zelfstandig muziekdrukker en na het mislukken daarvan in 1583 de samenwerking zocht 
met Vincenti, berust op een misverstand. RISM-A/I geeft weliswaar het jaartal 1579 bij Sacrarum 
cantionum quinque vocibus, liber secundus van Francesco Stivori (RISM-A/I S 6441), maar dat is 
foutief, deze druk stamt uit 1593 (aldus bevestigd in een e-mail van Mw. Sabine Wagener d.d. 11-11-
2014 van de Murhardsche- und Landesbibliothek in Kassel, waar het enig bewaard gebleven 
exemplaar van deze uitgave wordt bewaard). 
450 Agee 1998, p. 4. 
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traceerbare muziekdrukken van Amadino en 774 van Vincenti (waarvan er 84 door 

beiden gezamenlijk zijn uitgebracht), dichter in de buurt van die van Angelo 

Gardano (925, waarvan 112 samen met zijn broer Alessandro) dan die van enige 

 
 

Afbeelding 31. Titelpagina Madrigali de diversi (Amadino 1598). 

(uniek exemplaar Nationale Bibliotheek van Oostenrijk, Wenen) 

 
andere contemporaine muziekdrukker.451 Toch blijven zij ongenoemd in Agees 

vergelijking van de output van muziekdrukkers in de tweede helft van de zestiende 

eeuw.452 

                                           
451 De aantallen van Gardano zijn op basis van Agee 1998, p. 4; die van Amadino en Vincenti zijn 
becijferd op basis van de vermeldingen van beide muziekdrukkers in RISM-A/I (de databank voor 
uitgaven met werken van één componist) en RISM-B/I (de databank voor uitgaven van 
verzamelbundels). Bij de output van Amadino geeft RISM-A/I overigens twee verschillende nummers 
aan één en dezelfde uitgave: ‘Madrigali a tre voci di Dominico Lauro et di Francesco Stivori [...] Libro 
primo’ komt zowel voor onder de werken van Lauro (RISM-A/I: [L 1118; LL 1118) als onder die van 
Stivoro (RISM-A/I: [S 6446). 
452 Agee 1998, p. 4. 
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 De productie van Amadino lijkt in een aantal opzichten op die van 

Gardano.453 Zo had ook Amadino een voorkeur voor uitgaven met uitsluitend 

werken van een en dezelfde auteur en gaf hij slechts een beperkt aantal 

verzamelbundels uit. Onder de totale output van de 663 traceerbare 

muziekuitgaven bevinden zich slechts 25 verzamelbundels.454 Van ruim driekwart 

(76,4%) van de deze output is minder dan twee complete exemplaren bewaard 

gebleven, beduidend minder dan bij de output van veel andere contemporaine 

muziekdrukkers, en dat duidt op het produceren van kleine oplagen. Deze feiten 

wijzen in de richting van de principes van de vanity press en ruim de helft van 

Amadinos output (56,7%) voldoet dan ook aan de criteria ervan: ‘single-composer-

editions’455 van tamelijk onbekende auteurs met bundels die nooit een herdruk 

beleefden. De kennelijk lage oplagecijfers zullen bovendien het grote aantal 

publicaties in zijn output mogelijk gemaakt hebben. Het lijkt er bij Amadino zelfs op 

dat hij ook bij een deel van de uitgaven die niet tot de vanity press gerekend moeten 

worden (bundels van bekende auteurs, herdrukken en verzamelbundels) met kleine 

oplagen heeft gewerkt, want ook daarvan is soms maar weinig materiaal bewaard 

gebleven. Het merendeel van Amadinos uitgaven werd in staand quarto gedrukt en 

dat was ook het geval bij de uitgaven waarin een werk van Tollius voorkomt.456 

 

Laudi d’Amore 

Onder de 25 verzamelbundels die Amadino uitgaf, zijn er dus twee waarin een werk 

van Tollius werd opgenomen. Uit de subtitel Madrigali a cinque voci di diversi 

Eccellenti Musici di Padova blijkt dat het om vijfstemmige madrigalen gaat en dat de 

auteurs afkomstig zijn uit Padua.457 De bundel is door Girolamo Boni458 verzorgd en 

opgedragen aan de illustere heer Guglielmo Adorne Borusso, een Duitse student in 

Padua.459 Voor de transcriptie van deze opdracht, zie bijlage I, document 80.  

 

Madrigali de diversi a quattro voci 

De bundel met vierstemmige madrigalen is verzorgd door Giovanni Maria Radino, 

organist van de San Giovanni in Verdare te Padua, en opgedragen aan de heren 

Giorgio Guglielmo en Carlo Jorgeri, erfgenamen van de machthebbers in de 

provincie Opper-Oostenrijk, het gebied waar Radino oorspronkelijk vandaan kwam. 

                                           
453 Dit geldt overigens ook voor Vincenti, maar die blijft hier verder buiten beschouwing omdat hij geen 
rol gespeeld heeft bij de verspreiding van de muziek van Tollius. 
454 RISM-B/I heeft een totaal van 96 vermeldingen van Amadino (deels in samenwerking met Vincenti), 

maar daarvan komen er 71 ook voor in RISM-A/I. Het betreft dan uitgaven die op de titelpagina aan 
een specifieke auteur zijn toegeschreven, terwijl de inhoud ook enkele werken van andere auteurs 
blijkt te bevatten. 
455 Er is geen bruikbaar Nederlands woord voor uitgaven met werken van slechts één componist, 
hetgeen de Duitsers ‘Einzeldruck’ noemen. Ik koos ervoor de Engelse term ‘single-composer-edition’, 
zoals die o.a. gebruikt is door Richard Agee in zijn boek over Gardano, over te nemen. 
456 Er zijn overigens ook enkele folio-edities en een klein aantal octavos bekend. 
457 In 1995 verscheen in Padua een moderne editie van deze uitgave (zie bijlage VII). 
458 Zie voor de Franse tijdgenoot Guillaume Boni: Frank Dobbins, ‘Boni [Bony], Guillaume’, in: Grove 
Music Online (geraadpleegd op 19 april 2012). 
459 Susan Lewis Hammond, The Madrigal: A Research and Information Guide (New York 2011), p. 60. 
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Voor de transcriptie van deze opdracht, zie bijlage I, document 81. Uit de subtitel 

van deze bundel, raccolti da Gio. Maria Radino Organista in San Giovanni in Verdare 

de Padoa, wordt duidelijk dat ook deze uitgave een link met Padua had. Ten dele 

vinden we in beide bundels dezelfde auteurs, de tweede bundel claimt in de titel 

echter niet de exclusieve aanwezigheid van Paduaanse meesters en in zijn 

voorwoord geeft Radino dan ook aan dat het gaat om ‘mijn uitmuntende vrienden, 

uit deze stad en uit andere plaatsen’.  

 Voor een deel zijn de auteurs in beide bundels directe collega’s van Tollius uit 

de domkapel, zoals Costanzo Porta, Lelio Bertani, Oliviero Ballis, Bortolameo Sorte 

en Bartolomeo Faveretto. Een ander deel bestaat uit collega’s die op andere plekken 

in Padua actief waren (bijvoorbeeld in de basiliek van San Antonio), zoals Lodovico 

Balbi, Lodovico Viadana,460 Oratio Colombano, Tomaso Boldon, Ama Dio Freddi, 

Francesco Sole, Luigi Pace, Rinaldo Coronetta en Giovanni Maria Radino. Verder 

zijn er enkele auteurs vertegenwoordigd die, voor zover mij bekend, niet in Padua 

actief waren of waarvan überhaupt niets bekend is: Massimiano Gabbiani, 

Baldisera Donato, Vincenzo Bertolussi, Andrea Rota, Antonio Tonello, Girolamo 

Filippo, Placido Gambautti, Gio: Antonio Massinoni, D. Massimiano en D. Raffaelo. 

Tot de groep auteurs waarover niets bekend is, moet ook Girolamo Boni gerekend 

worden. Terwijl hij aangeeft dat de inhoud van zijn bundel louter bestaat uit 

bijdragen van Paduaanse musici, is het de vraag of hij daar zelf ook toe behoorde. 

Zijn naam komt in de Paduaanse archieven niet voor en hij ondertekende het 

voorwoord (in tegenstelling tot Radino) in Venetië. Boni, de verzorger van de bundel 

Laudi d’Amore, komt niet alleen met twee stukken voor in zijn eigen uitgave, maar 

is ook met een compositie vertegenwoordigd in de uitgave die Radino verzorgde.461 

Over de intenties van de samenstellers van de twee verzamelbundels, wat hun 

gedreven heeft om de uitgaven te realiseren, worden we niet veel wijzer uit de 

teksten van de opdrachten. Duidelijk is wel dat ze beiden van de gelegenheid 

gebruik gemaakt hebben om ook eigen werk te presenteren en opvallend genoeg 

deden beiden dat met een stuk dat afwijkt van de rest van de bundel: de 

zevenstemmige en achtstemmige dialogen waarmee de bundels worden 

afgesloten.462 Ook verrassend is het feit dat deze twee bundels kort na elkaar 

verschenen zijn, terwijl er uit de omliggende decennia geen vergelijkbare bundels, 

dus met werken van specifiek Paduaanse auteurs, bekend zijn. 

 

Een handschrift in de Ratsbücherei Lüneburg 

Er is voor zover bekend slechts één werk van Tollius bewaard gebleven in een 

contemporain handschrift. Dit handschrift bevindt zich in de Ratsbücherei van 

                                           
460 Zie boven over de aanwezigheid van Viadana in Padua, p. 88, voetnoot 337. 
461 Afgezien van de drie composities in de onderhavige twee bundels, zijn van hem nog slechts twee 
andere werken bekend (eveneens opgenomen in verzamelbundels, resp. RISM-B/I: 15877 en 158910). 
462 Over de wijze waarop samenstellers van verzamelbundels eigen werk in hun uitgaven opnamen, zie 
Rudolf Rasch, ‘The Editors of the Livre Septième’, in: Music Fragments and Manuscripts in the Low 
Countries, Alta Capella, Music Printing in Antwerp and Europe in the 16th Century (Leuven 1997), p. 
279-306. 



126 
 

Lüneburg.463 Het gaat om de driestemmige canon ‘Laudate dominum’, voor twee 

hoge stemmen in de prime, met een derde stem een octaaf lager in de omkering. 

Deze canon komt zowel voor in de uitgave met driestemmige motetten van 1590, als 

in de herdruk ervan uit 1597. Een klein ritmisch detail, waarin beide versies van 

deze canon verschillen, maakt duidelijk dat voor dit handschrift gebruik is gemaakt 

van de uitgave van 1590. Ook de canoninstructie wijkt af van die uit de versie van 

1597 en zal dus overgenomen zijn uit de versie van 1590; in het enig bewaard 

gebleven stemboek van deze uitgave ontbreekt de bewuste canoninstructie echter, 

die zal dus in een van de twee ontbrekende stemboeken genoteerd zijn geweest (over 

de verschillen tussen de twee versies van de canon, verderop meer). 

 

Afbeelding 32. ‘Laudate Dominum’ (cantus met canoninstructie) 
in het handschrift uit Lüneburg. 

  

                                           
463 Zie ook Welter, Katalog der Musikalien der Ratsbücherei Lüneburg (Lippstadt 1950), p. 309. Op 8 en 
9 februari 2013 heb ik het onderhavige handschrift in Lüneburg bestudeerd. De boeken hebben in de 
huidige bibliotheek het signatuur K.N. 144. Welter noteert: ‘Tolpius, [Tollius?] Joan’, maar naar mijn 
overtuiging staat er in het handschrift geen Tolpius, maar Tolhius. Het vraagteken achter Tollius kan 
weg, want het gaat inderdaad om een van zijn composities. 
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Hoofdstuk 5 
De bewaard gebleven bronnen met muziek van Tollius 

 
Als gevolg van de lage oplagecijfers van de vanity press is er van het deel van de 

gedrukte muziek dat aan deze criteria voldoet significant minder bewaard gebleven 

dan van de overige muziekuitgaven. Het mag duidelijk zijn dat ook een groter deel 

van deze output geheel verloren zal zijn gegaan.464 In hoeverre dit laatste voor de 

werken van Tollius opgaat is niet na te gaan, er zijn geen vermeldingen van 

uitgaven waarvan geen fysieke exemplaren meer voorhanden zijn.465 Wel is er een 

tamelijk groot gat tussen de eerste drie uitgaven in 1590/91 en de eerstvolgende in 

1597. Ook was Tollius nog enkele jaren actief als musicus nadat de laatst bekende 

werken in 1598 verschenen. Het is onwaarschijnlijk dat hij in deze periodes 

helemaal niets heeft gecomponeerd, maar het is natuurlijk niet gezegd dat hij er een 

uitgave mee wilde realiseren.466 Een deel zal uitsluitend in handschrift hebben 

gecirculeerd, maar daarvan is vrijwel niets bewaard gebleven. Het is echter ook niet 

geheel uit te sluiten dat er een of meer gedrukte uitgaven zijn geweest met werken 

van Tollius waarvan geen enkel exemplaar de tand des tijds heeft kunnen 

doorstaan.467 

 Muziek werd bij de boekverkopers als bedrukte katernen aangeboden. De 

boekbinder moest er nog een bruikbaar boek van maken. Om kosten te besparen 

werden regelmatig boeken met hetzelfde formaat samengebonden in een convoluut. 

Het is niet erg waarschijnlijk dat muziek, nadat het gekocht is, langdurig in 

ongebonden toestand bewaard werd. Het is immers niet bruikbaar zolang het niet 

gebonden is en de pagina’s zijn opengesneden. Evenmin is het waarschijnlijk dat 

boeken die al gebonden waren, later uit hun band werden gehaald om alsnog 

toegevoegd te worden aan een convoluut. Dat brengt immers onnodige kosten met 

                                           
464 Tim Carter, ‘Music-Selling in Late Sixteenth-Century Florence: The Bookshop of Piero di Giulliano 
Morosi’, in: Music and Letters, Vol. 70, No. 4 (Nov. 1989), p. 483-504, becijfert (op p. 486, voetnoot 12) 
dat van 15-20% van de zestiende-eeuwse muziekdrukken geen fysieke exemplaren meer aanwezig zijn. 
465 Er zijn uitgaven uit de literatuur bekend die intussen ontraceerbaar zijn, maar dat betreft steeds 
exemplaren van drukwerken die langs andere routes wel bewaard zijn gebleven. Het gaat hierbij om 
een complete set stemboeken van de Moduli trium vocum (Heidelberg 1597) in de Stadsbibliotheek van 
Utrecht (aldaar aanwezig geweest volgens de catalogus van 1608), een complete set van de Madrigali a 
sei voci (1597) in de bibliotheek van Moritz van Hessen-Kassel en drie stemboeken van de bundel met 
vierstemmige madrigalen Madrigali de diversi (Venetië 1598) in de Gottholdcollectie van de UB 

Koningsbergen (aldaar aanwezig geweest volgens de catalogus van Mueller uit 1870). Deze verdwenen 
exemplaren zijn in de onderstaande bespreking opgenomen. 
466 Ongetwijfeld is er veel meer muziek van Tollius in handschrift geweest dan het enkele motet dat 
toevallig bewaard is gebleven. Het archief met de muziek uit de periode dat hij in Kopenhagen actief 
was, is bij een paleisbrand van 1794 geheel verloren gegaan; mogelijk hebben daar ook handschriften 
bijgezeten met werken uit deze laatste levensfase van Tollius (zie de opmerkingen daarover in 
hoofdstuk 3, p. 97-98). 
467 In de praktijk hebben de minst gebruikte boeken de beste overlevingskansen (zie Simon Groot, 
‘Makulatur mit handgeschriebener und gedruckter Musiknotation’, in: Hanns Peter Neuheuser und 
Wolfgang Schmitz (eds.), Fragment und Makulatur: Überlieferungsstörungen und Forschungsbedarf bei 
Kulturgut in Archiven und Bibliotheken, Buchwissenschaftliche Beiträge 91 (Wiesbaden 2015), p. 231-
280, hier: p. 232-233). Immers als een boek versleten is geraakt verliest het zijn objectwaarde. Zolang 
de inhoud nog informatiewaarde heeft zal men proberen het exemplaar zo goed mogelijk te behouden, 
maar als de muzikale smaak verandert en daarmee de informatiewaarde van het document verdwijnt 
zal een sterk versleten boek snel de weg naar de prullenbak vinden, of het beschikbare materiaal werd 
hergebruikt. Een boek dat niet versleten is behoudt zijn objectwaarde, ook als de informatiewaarde is 
verdwenen. Er is dan geen aanleiding om het weg te doen. Dit verschijnsel verklaart waarom zoveel 
oude muziekboeken in onze bibliotheken zo weinig sporen van intensief gebruik vertonen. 
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zich mee. Van de onderdelen van een convoluut mag dus aangenomen worden dat 

ze in de regel gelijktijdig of kort na elkaar zijn aangeschaft, ook al zit er soms 

geruime tijd tussen de verschijningsdata van deze onderdelen. 

 De samenstelling van de convoluten kan informatie verstrekken over de 

vragen waar en wanneer de muziek is gekocht en met enige regelmaat openbaart 

het convoluut ook nog door wie dat is gedaan. In het onderzoek naar de bewaard 

gebleven bronnen met muziek van Tollius is daarom veel aandacht besteed aan de 

convoluten waar de muziek oorspronkelijk onderdeel van uitmaakte. 

 

De driestemmige motetten van 1590 

Van de bundel met driestemmige motetten uit 1590 resteert alleen nog het 

stemboek van de Bassus. Tot aan de Tweede Wereldoorlog behoorde dit stemboek 

tot de ‘Bibliotheca Gottholdiana’,468 onderdeel van de Universiteitsbibliotheek van 

Koningsbergen (thans Kaliningrad). Dit stemboek was tijdens de Tweede 

Wereldoorlog zoekgeraakt, nog voordat de inhoud was onderzocht of gefotografeerd. 

Daarom moest lange tijd worden volstaan met de vermelding van Jos. Mueller in 

zijn catalogus van de muziekboeken in de Universiteitsbibliotheek van 

Koningsbergen uit 1870.469  

 In augustus 1944 is Koningsbergen bij een zwaar bombardement vrijwel 

geheel in de as gelegd en de kans dat het stemboek met muziek van Tollius de 

oorlog zou hebben overleefd leek gering. Navraag na de oorlog naar de bundel van 

Tollius, onder anderen door Frits Noske,470 leverde niets op en de uitgave werd als 

verloren beschouwd. Recente naspeuringen hebben echter tot resultaat geleid, het 

stemboek blijkt zich thans te bevinden in de Nationale Bibliotheek van Litouwen.471  

                                           
468 Friedrich August Gotthold (Berlijn 02-01-1778-Koningsbergen 25-06-1858) was een Duitse 
pedagoog, die van 1810 tot 1852 directeur was van het Koninklijke ‘Collegium Fridericianum’, het 
gymnasium in Koningsbergen. Zijn veelzijdige interesse - naar zijn eigen zeggen in combinatie met een 
zwak geheugen - bracht hem ertoe vanaf ongeveer 1825 een bibliotheek in te richten op alle gebieden 
van de wetenschap. Muziek en muziekwetenschap namen daarbij een bevoorrechte plaats in. Niet 
alleen was hij zelf een goed muzikant en muziekkenner (in het rijke amateurmuziekleven van 
Koningsbergen was hij indertijd een leidende figuur), hij had ook in deze periode van ontwakend 
historisch bewustzijn waardering voor de grote muzikale waarden uit het verleden en - zoals blijkt uit 
de in bijna alle banden eigenhandig ingeschreven opmerkingen - uitgebreide historische en 

bibliografische kennis. Aldus lukte het hem om in de periode tot 1852 een bibliotheek samen te 
stellen, die vele muzikale en theoretische hoofdwerken van de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw omvatte. Na 
zijn pensionering heeft Gotthold de collectie aan de universiteitsbibliotheek geschonken. Ook na de 
schenking heeft hij nog nieuwe items aan de collectie toegevoegd en na zijn dood werd de aankoop van 
nieuwe uitgaven mogelijk gemaakt door middel van een legaat dat hij daartoe aan de bibliotheek had 

geschonken. De collectie stond bekend als ‘Bibliotheca Gottholdiana’. Zie ook Joseph Müller-Blattau, 
‘Die musikalischen Schätze der Staats- und Universitätsbibliothek zu Königsberg i. Pr.’ in: Zeitschrift 
für Musikwissenschaft, VI, 1924, p. 215-239. 
469 Jos. Mueller, Die Musikalischen Schaetze der Koeniglichen- und Universitaets-Bibliothek zu 

Koenigsberg in Pr. aus dem nachlasse Friedrich August Gotthold’s. Nebst Mittheilungen aus dessen 
musikalischen Tagebuechern. Ein Beitrag zur Geschichte und Theorie der Tonkunst (Bonn 1870), p. 379 
(voortaan Mueller 1870). Deze catalogus vermeldt bij Tollius ook het madrigaal ‘Parcholetta che 
scherzi’, waarop hieronder nader zal worden ingegaan. 
470 Noske 1959a, p. 203. 
471 Ik bezocht de Nationale Bibliotheek te Vilnius in juni 2012 en bestudeerde er dit exemplaar. Zie ook 
Kongsted 2009 en Hasselblatt 1998. 
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  Tabel 3. Samenstelling van het convoluut uit Koningsbergen. 
 
1. MOTETTI A OTTO VOCI DEL R.D. GIOVANNI CROCE CHIOZZOTTO MAESTRO DI CAPELLA 

Della Serenissima Signoria di Venetia In San Marco. LIBRO PRIMO. Nuouamente ristampati, & 
con diligenza coretti. CON PRIVILEGIO. IN VENETIA, Appresso Giacomo Vincenti MDCXV. 

2. MOTETTI A OTTO VOCI DEL R.D. GIOVANNI CROCE CHIOZZOTTO MAESTRO DI CAPELLA 
Della Serenissima Signoria di Venetia In San Marco. LIBRO SECONDO Nuouamente ristampati, 

& con diligenza coretti. CON PRIVILEGIO. IN VENETIA, Appresso Giacomo Vincenti MDCXV. 
3. SACRAE DEI LAVDES. OCTO, ET VNA DVODECIM, DVÆ VERO SEXDECIM VOCIBUS 

CONCINENDÆ. Ac omnium istrumentorum genere accomodatę. Aditę etiam infimæ partes pro 
Organo continuato. BENEDICTO PALAVICINO CREMON. AVCTORE Nunc primum in lucem 
editæ. Venetijs, Apud Ricciardum Amadinum. 1605. 

4. CANTICA SALOMONIS OCTO VOCIBUS CONCINENDA. AUCTORE MARSILIO CASENTINO Apud 
illustrem Glemoniensem Vniuersitatem Chori Magistro. Cum sectione grauium partium pro 
Organistis, In cuius Tabula canticorum quoque ordo conspicitur. Ad Serenissimum Ferdinandum 
Archiducem Austriae. Venetijs Apud Iacobum Vincentium. MDCXV. 

5. SACRORVM CONCENTVVM FLAMINII NVCETI PARMEN. Ab Organo In Æde D. Io. Euang. 
Parmę LIBER SECVNDVS. TERNIS, QVATERNIS, QVINIS, SENIS, SEPTENIS, ET OCTONIS VOCIBVS CONCINEND. 
CVM PARTITIONE ET PRIVILEGIO. SVB SIGNO GARDANI VENETIIS M DC XVIII. APVD BARTOLOMEVM MAGNI. 

6. FELICIS ANERII ROMANI CAPPELLÆ APOSTOLICÆ COMPOSITORIS SACRI HYMNI, ET 

CANTICA, SIVE Motecta Musicis notis expressa, Quinis, Senis, Octonis vocibus canenda. LIBER 

SECVNDVS. ROMÆ, Apud Aloysium Zannettum. M D C II. SVPERIORVM PERMISSV. 
7. ORPHEI VECCHII MEDIOLANENSIS IN ECCLESIA D. MARIAE SCALEN. Reg. Duc. Musicæ, & 

Chori Magistri MOTECTORVM Sex vocibus LIBER TERTIVS. MEDIOLANI, Apud hæredem 
Simonis Tini & Io. Franciscum Bilutium. M. D. XCVIII. 

8. Liber quartus, ibid. MDCI, u. d. T. In septem Regij prophetae Psalmos vulgò poenitentiales 
Sacrarum modulationum, quae Motecta nuncupantur, & senis vocibus concinuntur. Liber 
Quartus. Ibid. MDCI. 

9. MESSE, MOTETTI, ET VN MAGNIFICAT. A SEI VOCI. DI DIVERSI ECCELL. AVTORI, Raccolti da 
Guglielmo Berti  Musico nella Ducal Chiesa di S. MARIA della Scala di Milano. Nouamente dati in 
luce. Col Basso Principale per l’Organo. [...] IN MILANO, Appresso gli heredi Agostino Tradato. 
M. DCX. Con licenza de Superiori. 

10. SACRAE CANTIONES SEX VOCIBUS CANTANDÆ. TIBVRTIO MASSAINO CREMONENSI 
Auctore. LIBER SECVNDVS. Nunc primum in lucem editę. Venetijs apud Ricciardum 

Amadinum. M. D. XCVI. 
11. SACRAE CANTIONES SEX VOCIBVS CANTANDÆ TIBVRTIO MASSAINO CREMONENSI, In 

Cathedrali Laudensi Musices Præfecto, Auctore. LIBER TERTIVS. Venetijs, Apud Ricciardum 
Amadinum. M D C I. 

12. MOTETTI CONCERTATI A CINQVE E SEI VOCI Con Dialoghi, Salmi, e Letanie della Beata 
Vergine, & con il Basso continuo per l’Organo. D’IGNATIO DONATI Maestro di Capella della 
Archiconfraternita, & Academia dello Spirito Santo di Ferrara, & dedicati a Essi Illustrissimi 
Signori Academici. OPERA SESTA Nuouamente composta, & data in luce. IN VENETIA. 
Appresso Giacomo Vincenti. MDCXVIII. 

13. DIALOGICI CONCENTVS SENIS OCTONISQ. VOCIB. CVM BASSO. AB AVGVSTINO AGAZARIO 
Armorico Intronato. Nouiter in lucem editi. OPVS DECIMVM SEXTVM. SIGNVM GARDANI 
VENETIIS M DC XVIII. Apud Bartholomeum Magni. 

14. SACRAE MELODIAE VNICA, DVABVS, TRIBVS, QVATVOR, QVINQVE, nec non & Sex vocibus 
decantandę. Vna cum Simphonijs, & Bassus ad Organum. PETRI LAPII IN BASILICA S. MARIÆ 
Gratiarum Brixiæ, Musices Moderatoris. LIBER PRIMVS. Venetijs, apud Ricciardum Amadinum. 
1614. 

15. LVCAE MARENTII MOTTECTORUM PRO FESTIS TOTIVS ANNI CVM COMMVNI SANCTORVM 
QVATERNIS VOCIBVS. LIBER PRIMVS. Nunc denuo in lucem editus. VENETIIS. Apud Angelum 
Gardanum, & Fratres. M D C V I. 

16. MOTETTI A QVATTRO VOCI DI GIOVANNI CROCE CHIOZOTTO Maestro di Capella della 
Serenissima Signoria di Venetia in San Marco. Nouamente ristampati & con diligenza corretti. 

LIBRO PRIMO. CON PRIVILEGIO. IN VENETIA Appresso Giacomo Vincenti. M. DC. XI. 
17. IOANNIS MARIAE NANINI IN CAPPELLA PONTIFICIA MVSICI Motecta, vt vulgo appellantur, 

varie & noua inuentione elaborata. Quæ Ternis & Quinis vocibus concinuntur. Venetijs Apud 
Angelum Gardanum. M. D. LXXXVI. 

18. MOTECTA DE DIGNITATE ET MORIBVS Sacerdotum Ioannes Tollij Amersfordiensis Belga 
Ternis Vocibus. LIBER PRIMVS. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXX. 
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Tollius’ uitgave was onderdeel van een convoluut met achttien bundels met 

religieuze muziek voor een divers aantal stemmen (zie tabel 3). Van het convoluut 

zijn alleen de stemboeken van de Canto en de Basso per Organo aanwezig in de 

Litouwse bibliotheek,472 de overige stemboeken heb ik niet kunnen traceren. 

Misschien zijn ze na de Tweede Wereldoorlog verspreid geraakt over verschillende 

bibliotheken van de voormalige Russische federatie, mogelijk zijn ze evenwel alsnog 

verloren gegaan.473 Twee uitgaven met driestemmige motetten, van resp. Nanino en 

Tollius, sluiten het convoluut af. Van deze uitgaven is het stemboek van de Bassus 

ingebonden bij de Basso per Organo (het stemboek dat verder vooral voor de basso-

continuo-partijen was gebruikt). De stemboeken van Canto en Tenor waren 

blijkbaar ingebonden bij twee stemboeken (Septimus en Octavus) die al ontbraken 

toen het convoluut werd beschreven door Mueller.474 Het feit dat de jongste 

onderdelen uit het jaar 1618 stammen, maakt duidelijk dat dit convoluut in of kort 

na dit jaar moet zijn samengesteld. Dat er op dat moment nog muziek uit 1590 uit 

voorraad leverbaar was duidt erop dat de verkoop niet erg gunstig was verlopen. 

Dat geldt dus voor de driestemmige motetten van Tollius, maar ook voor die van 

Nanino (die uit 1586 dateren). 

 

In het stemboek van de Basso per Organo bevindt zich een intrigerende opmerking, 

die – vermoedelijk als gevolg van ondeskundige restauratie – in het stemboek van de 

Canto niet meer is terug te vinden. Op de binnenzijde van het voorplat staat: 

Zu Ehren und Beförderung 
der Edlen Music 

hat 
Herr Salomon Wahl 

Diese Musicalische Bücher der 
Kirchen zu Welau (procurante Johann. Kronen 

Cantore Weloviens.) verehret, 
Anno 1656. Mense 

Augusto. 
 

Door deze vermelding is een voorzichtige reconstructie mogelijk van de eigenaars 

van dit convoluut vanaf het moment dat het werd aangeschaft tot op de huidige 

dag. De kans is groot dat Salomon Wahl, in of kort na 1618, zelf de koper van de in 

het convoluut opgenomen bundels is geweest. Het feit dat alle uitgaven van 

Italiaanse drukkers afkomstig zijn maakt aannemelijk dat deze aanschaf in Italië 

heeft plaatsgevonden, mogelijk in de winkels van de verschillende muziekdrukkers, 

of ineens uit de voorraad van een van hen.475 Dit zou tijdens de ‘grande tour’ van 

                                           
472 Signatuur: MkGsn17/37. 
473 Zie bijlage VIII voor de bibliografische beschrijving van de onderhavige uitgave en voor meer details 
over de samenstelling van het Koningsberger convoluut. 
474 Uit de catalogus van Mueller blijkt dat er van dit convoluut zeven stemboeken in de collectie van 
Gottholdt aanwezig waren, een deel van de uitgaven had echter een groter aantal stemboeken en 
daaruit blijkt dat het totaal oorspronkelijk uit negen stemboeken heeft bestaan. 
475 Het is bekend dat boekdrukkers onderling boeken uit hun productie ruilden, waarmee enerzijds 
een snellere afzet van de oplage werd gerealiseerd en anderzijds een breder assortiment aan potentiële 
kopers kon worden aangeboden (zie Van Selm 1987, passim). Het feit dat boekdrukkers alleen hun 
meest recente uitgaven inbrachten op de boekenbeurzen van Frankfurt en Leipzig sluit een koop 
ineens van materiaal dat zo’n grote spreiding van drukjaar heeft op deze boekenbeurzen uit. 
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Salomon Wahl (over wie ik verder niets heb kunnen vinden, maar die wellicht tot de 

familie van de schilder Johann Salomon Wahl behoorde) geweest kunnen zijn. Hij 

zal dan, als hij inderdaad in of kort na 1618 zijn educatiereis door Europa maakte, 

rond de eeuwwisseling geboren moeten zijn. In augustus 1656, toen hij kennelijk 

zelf geen belang meer stelde in de muziekboeken, schonk hij ze aan de kerk van 

Wehlau. Dit was een stad in Oost-Pruisen, niet ver van Koningsbergen 

(tegenwoordig met de naam Snamensk en onderdeel van de exclave Kaliningrad), 

vermoedelijk ook de woonplaats van Salomon Wahl. Naar alle waarschijnlijkheid 

verkeerden de boeken op het moment dat ze aan de kerk werden geschonken nog in 

goede staat en was de set nog compleet. Na 1825 zijn deze boeken klaarblijkelijk, en 

mogelijk rechtstreeks vanuit de kerk in Wehlau, in het bezit gekomen van Friedrich 

Gotthold en zijn ze door hem in zijn bibliotheek opgenomen. Samen met de rest van 

zijn bibliotheek zijn ze in 1852 overgedragen aan de universiteitsbibliotheek van 

Koningsbergen. 

 Nog voor het bombardement van augustus 1944 zijn vele kunstschatten en 

kostbare boeken uit de bibliotheken van Koningsbergen op locaties in de omgeving 

in veiligheid gebracht, kennelijk waren deze muziekboeken daar ook bij. Na de 

oorlog zijn commissies uit Polen, Litouwen en Rusland het gebied ingetrokken op 

zoek naar waardevolle materialen.476 En zodoende zijn de Canto en de Basso per 

Organo van deze muziekbundels in Vilnius terechtgekomen. 

 

De twee bundels met vijfstemmige motetten van 1591 

Van de twee bundels met vijfstemmige motetten uit 1591 is precies één complete set 

stemboeken bewaard gebleven. Ze maken beide deel uit van een convoluut dat 

bewaard wordt in de Murhardsche- und Landesbibliothek der Stadt Kassel, 

onderdeel van de Universiteitsbibliotheek aldaar.477  

 Was het convoluut waarin de 3-stemmige motetten uit 1590 waren 

opgenomen louter opgebouwd uit Italiaanse drukken, hier is het zelfs uitsluitend 

gevuld met uitgaven die bij Angelo Gardano gedrukt zijn. Het gaat om dertien 

bundels met uitsluitend vijfstemmige motetten (en enkele madrigali spirituali), 

waarvan het oudste onderdeel is gedrukt in 1578 en het jongste onderdeel in 1594 

(zie tabel 4). De bundels van Tollius behoorden in dit geval nog tot de recente 

uitgaven. In het onderhavige convoluut bevinden zich ook motetten van de hand 

van Rinaldo del Mel (nrs. 8 en 9), waarvan het liber tertius mogelijk de motetten 

bevat die Del Mel in Rieti aan het kapittel aanbood toen hij Tollius aldaar opvolgde 

(zie hierover hoofdstuk 2, p. 60). 

  De werken die samen het onderhavige convoluut vormen zijn indertijd 

aangeschaft door Moritz “der Gelehrte” (Kassel 25-05-1572-Eschwege 15-03-1632), 

                                           
476 Vadim Kurpakov (hoofd van de afdeling oude drukken van de UB in Kaliningrad en onderzoeker 
naar de sinds WOII verdwenen handschriften van Emanuel Kant), in een ongepubliceerd rapport over 
de transporten van kunstschatten uit Koningsbergen kort na WOII. Hij stuurde mij van dit rapport in 
het Russisch, een door hem zelf vervaardigde Duitse vertaling. 
477 Signatuur: 4° Mus. 21; resp. f en g. Ik bezocht de universiteitsbibliotheek van Kassel in de zomer 
van 2011, waar ik het convoluut heb bestudeerd. 
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landgraaf van Hessen-Kassel van 25 augustus 1592 tot 17 maart 1627.478 Met zijn 

aantreden kon de muziek aan het hof tot bloei komen.479 De hofkapel stond al vanaf 

1586 onder leiding van Georg Otto (1550-1618), na het aantreden van landgraaf 

Moritz werden bekende musici aangetrokken om de hofkapel te versterken. Zo was 

John Dowland van 1594 tot 1596 aan het hof in Kassel verbonden. In 1595 werd 

het ‘Collegium Mauritianum’ opgericht, een school waar vanaf 1599 ook Heinrich 

Schütz als koorknaap en leerling een plek zou krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het drieluik van 1597 

Anders dan bij de uitgaven van Gardano is bij de uitgaven van Commelin geen 

sprake van vanity-press, het initiatief is immers niet van de auteur uitgegaan (zie 

hoofdstuk 4, p. 116-119). Dit blijkt ook uit de aantallen van de bewaard gebleven 

                                           
478 Het convoluut komt voor in ‘Inventarium aller Musicalischen bücher am 14ten Februarij ao. 1613 uf 
bevelch unsers G.F. undt Herrn verferttigt’. Van de convoluten is steeds alleen de eerste uitgave in de 
catalogus opgenomen, zoals verondersteld door Ernst Zulauf, Beiträge zur Geschichte der Landgräflich-
Hessischen Hofkapelle zu Cassel bis auf die Zeit Moritz des Gelehrten (Ph.D.-diss, Kassel 1902), p. 18 
en bevestigd in een e-mail d.d. 23-12-2016 van de UB Kassel. Zie Zulauf, p. 104, nr. 82. 
479 Zie o.a. Zulauf, Beiträge; Heinz-Horst Schrey, ‘Moritz der Gelehrte’, in: Biographisch-
Bibliographisches Kirchenlexikon, Band 6 (Herzberg 1993), p. 142–143; Fritz Wolff, ‘Moritz der 
Gelehrte’, in: Neue Deutsche Biographie (Berlin 1997), Band 18, p. 136–139; Heiner Borggrefe (ed.): 
Moritz der Gelehrte. Ein Renaissancefürst in Europa (Eurasburg 1997) en Gerhard Menk (ed.): Landgraf 
Moritz der Gelehrte. Ein Kalvinist zwischen Wissenschaft und Politik (Marburg 2000). 

Tabel 4. Samenstelling van het convoluut uit Kassel. 
 
1. ANDREÆ GABRIELIS SACRAE CANTIONES (VVLGO MOTECTA APPELLATAE) Quinque 

Vocum, tum uiua Voce, tum omnis generis Instrumentis cantatu sommodissimæ. LIBER 
PRIMVS. Venetijs Apud Angelum Gardanum M D LXXXIIII. 

2. SACRÆ CANTIONES QVINQVE VOCVM IN FESTIS DVPLICIBVS MAIORIBVS Ecclesiæ Sanctæ 
Barbaræ. Venetjs (sic) Apud Angelum Gardanum M D LXXXIII. 

3. DOMINI MICHAELIS VAROTI NOVARENSIS SACRAE CANTIONES IN OMNES ANNI 

FESTIVITATES, Tum viue Voci, tum Omnibus Musices Instrumentis Aptiss. QVINQVE VOCVM. 
Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXXIIII. 

4. SACRI CANTUS QVINQVE PARIBVS Vocibus concinendi : AVCTORE TIBVRTIO MASSAINO. 
LIBER SECVNDVS. Venetijs Angelum Gardanum. 1580. 

5. LIBER SECVNDVS MOTECTORVM QVINIS SENIS OCTONISQVE VOCIBVS COMPOSITORVM 
AVCTORE STEFANO FELIS Barensi eiusdem Archiepiscopalis Ecclediæ Rectore atque Magistro. 
Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXV. 

6. IOANNIS TOLLII AMORSFORTII BELGAE LIBER PRIMVS MOTECTORVM QVINQVE VOCVM, 
Nuper editus. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXXI. 

7. IOANNIS TOLLII AMORSFORTII BELGAE MOTECTORVM QVINQVE VOCVM LIBER SECVNDVS 
Nuper editus. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXXI. 

8. LIBER PRIMVS RINALDI DEL MEL MOTTETTORVM QVAE PARTIM QVATERNIS, PARTIM 
QVINIS, PARTIM SENIS, Ac vnum Septenis, alterum vero Octonis vocibus concinuntur. Venetijs 
apud Angelum Gardanum. M D LXXXI. 

9. LIBER TERTIVS RINALDI DEL MEL MOTECTORVM PARTIM QVINIS PARTIM SENIS Vocibus 
Concinuntur. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXV. 

10. BARTHOLOMAEI LOMBARDI VIRI NOBILIS MESSANENSIS CAPPELLAE MAGISTRI, 
ILLVSTRISSIMI AC REVERENDISSIMI DOMINI Hieronymi de Rusticis Tropeæ Episcopi 
Mottectorum. Liber Secundus cum Quinque vocibus. Venetijs apud Angelum Gardanum. 1578. 

11. IACOBI ANTONII CARDILLI A MONTE SARCHIO IN ECCLESIA MAIORI ESTENSE Chori 
Magistri Sacrarum Modulationum Liber Secundus Nuper æditus. Venetijs Apud Angelum 
Gardanum. M. D. LXXXVI. 

12. IL PRIMO LIBRO DE MOTETTI ET MADRIGALI SPIRITVALI A CINQVE VOCI DI GASPARO 
COSTA BOLOGNESE Organista alla Madonna di San Celso in Milano, Nouamente composti, & 
dati in luce. In Venetia Appresso Angelo Gardano. M D LXXXI. 

13. IACOBI PEETRINI LIBER PRIMVS MOTECTORVM Quinque Vocum, nuper æditus. Venetijs 
Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXXI. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Biographisch-Bibliographisches_Kirchenlexikon
https://de.wikipedia.org/wiki/Biographisch-Bibliographisches_Kirchenlexikon
https://www.deutsche-biographie.de/gnd11858412X.html#ndbcontent
https://www.deutsche-biographie.de/gnd11858412X.html#ndbcontent
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Deutsche_Biographie
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exemplaren. Zijn van de Gardano-uitgaven slechts unica bewaard gebleven, van de 

Commelin-uitgaven is meer terug te vinden in huidige bibliotheken en archieven. De 

muziekboeken die samen het drieluik vormen, de Moduli trium vocum en de 

Madrigali a sei voci van Tollius en de Cinquante pseaumes de David van o.a. Lassus, 

zijn ook verhandeld via de Frankfurter en Leipziger Buchmessen. In de catalogus 

van 1597 zijn de volgende vermeldingen opgenomen:480 

 
-   Orlandi quinquaginta Psal. Gallicè, Heidelberg. apud Hie- 
 ronymum Commelinum, in 4. 
-  Moduli trium Vocum è sacris Biblijs desumpti, Ioan. Tol- 

 lio Amorfortio Auctore. Apud Hieron. Commelinum in 4. 
-  Madrigali à sei Voci, di Giouan Tollio d’Amorforte. Ex 
 Commeliniana typographia, in 4. 
-  Cinquante Pseaumes de Dauid, Auec la Musicque à cin- 
 que parties d’Orlande de Lassus. Vingt autres Pseaumes à 
 cinq & six parties, par diuers excellens Musiciens de nostre 

 temps. Commelinus, in 4. 
 

Opvallend is de tweevoudige vermelding van de psalmenbundel, eenmaal in het 

Latijn en eenmaal in het Frans (deze laatste geeft de titel zoals die ook op de 

bekende exemplaren van de uitgave is terug te vinden). Een onderliggende reden 

voor deze tweevoudige vermelding is niet eenvoudig te vinden, misschien heeft een 

deel van de oplage de Latijnse titel gekregen om verkoop buiten de calvinistische 

gebieden te stimuleren. De Franstalige titel wijst wel erg nadrukkelijk op de 

calvinistische inhoud van de uitgave, terwijl de muziek van de immens populaire 

Lassus ook een vlotte afname buiten de desbetreffende gebieden zou kunnen 

genereren. Als dit inderdaad het geval is geweest, moet vastgesteld worden dat er 

van de Latijnse titeluitgave geen exemplaren bewaard zijn gebleven. 

 

De bewaard gebleven exemplaren 

Van de Moduli trium vocum zijn complete exemplaren voorhanden in de Koninklijke 

Bibliotheek van België te Brussel, de Universitäts- und Stadtbibliothek te Keulen, 

de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel en de British Library te Londen; een 

incompleet exemplaar bevindt zich in de Library of Congress te Washington D.C. 

(aan dit exemplaar ontbreekt het stemboek van de tenor). 

 Van de Madrigali a sei voci zijn geen complete exemplaren meer 

bijeengebleven, maar uit het bezit van de verschillende bibliotheken is wel een 

complete set samen te stellen. De incomplete sets bevinden zich in de 

Proskebibliothek te Regensburg (waaraan het stemboek van de canto ontbreekt), de 

Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel (waaraan het stemboek van de alto 

ontbreekt), de British Library in Londen (waaraan de stemboeken van de quinto en 

de sexto ontbreken) en de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam (als onderdeel van 

de Toonkunstcollectie, met alleen het stemboek van de quinto). 

                                           
480 Catalogus novus 1597. 
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 Van de Cinquante pseaumes is slechts één complete set stemboeken bewaard 

gebleven, deze bevindt zich in de British Library in Londen. Incomplete sets 

bevinden zich in het Gemeinde Archiv van de Zwitserse plaats Zuoz (de stemboeken 

van de altus en de quintus), in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel 

(waaraan het stemboek van de altus ontbreekt), de Universiteitsbibliotheek te 

Amsterdam (Toonkunstcollectie, alleen het stemboek van de tenor) en de Library of 

Congress in Washington D.C. (de stemboeken van de cantus, tenor, bassus en 

sextus). 

 

De convoluten 

Slechts in een enkel geval zijn de muziekdrukken van het onderhavige drieluik in 

hun oorspronkelijke band behouden gebleven. Navraag bij de beheerders van de 

desbetreffende collecties heeft in enkele gevallen nuttige informatie over de 

oorspronkelijke convoluten en hun eigenaars gegenereerd. 

 a. Toonkunstcollectie te Amsterdam 

De twee stemboeken in de Toonkunstcollectie van de UB Amsterdam – de quinto van 

de Madrigali a sei voci van Tollius en de tenor van de psalmbundel – zijn al sinds 

het midden van de negentiende eeuw in deze collectie opgenomen. De stemboeken 

zijn in een negentiende-eeuwse band gebonden. Van het tenorstemboek met de 

Cinquante pseaumes481 is duidelijk dat er geen andere stemboeken in de 

Toonkunstcollectie aanwezig zijn, waarmee dit stemboek ooit in een convoluut kan 

hebben gezeten.482 

 In het geval van de Madrigali a sei voci, waarvan het stemboek van de quinto 

aanwezig is in deze collectie,483 ligt dat anders. De aankoop van dit stemboek wordt, 

tezamen met een groep vergelijkbare stemboeken, in 1865 door J.P. Heije gemeld.484 

Het stamt mogelijk uit de nalatenschap van Dr. F.C. Kist, die op 23 maart 1863 was 

overleden.485 Heije schreef op 27 februari 1865 aan A.C.G. Vermeulen (oprichter en, 

net als Heije, een van de hoofdbestuurders van de MBT): ‘’k heb te Utrecht 

(vermoedelijk uit een deel der boel van Kist) voor nog geen ƒ12,- een heele troep 

nederlandsche Brochures enz. over Muzijk gekocht, er zijn waarlijk kostelijk dingen 

onder’.486 Dit stemboek vormde waarschijnlijk een convoluut met de gelijktijdig 

aangekochte stemboeken, het ging uitsluitend om exemplaren van de quinto. De 

                                           
481 Signatuur: TK: 207-F-34. 
482 Dit is te constateren aan de hand van de afmetingen van de andere stemboeken waarvan alleen het 
stemboek van de tenor in de collectie aanwezig is: in geen enkel geval stemmen die geheel overeen met 

de afmetingen van het onderhavige stemboek. 
483 Signatuur: TK: 206-F-10. 
484 J.P. Heije, Geschiedenis en Handelingen van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst No. 8, 
XXXVIde Algemeen Verslag, 24 October, 1865. 
485 Florentius Cornelis Kist (28.01.1796-23.03.1863) was een gepromoveerd medicus die zich kort na 
zijn studie volledig aan de muziek ging wijden. Van 1841-1844 was hij mederedacteur van het 
Nederlandsch Muzikaal Tijdschrift, van 1844-1852 had hij zijn eigen muzikaal tijdschrift de Caecilia, 
dat tweemaal per maand verscheen. Hij publiceerde o.a. over Sweelinck en Lassus. 
486 Zie Alphons J.M. Asselbergs, Dr. Jan Pieter Heije of de Kunst van het Leven, Muziekhistorische 
Monografieën I (Utrecht 1966), p. 365. De beschikbare catalogi van Utrechtse veilingen in de periode 
voorafgaand aan 27 februari 1865 maken geen melding van deze muziekboeken. 
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desbetreffende stemboeken worden tegenwoordig weliswaar als losse stemboeken 

bewaard, maar het feit dat ze exact dezelfde afmetingen hebben (16 x 21 cm) 

bevestigt de aanname dat ze oorspronkelijk een convoluut gevormd hebben. De 

volgorde waarop ze in de Geschiedenis en Handelingen van 1865 bij de nieuwe 

aankopen vermeld staan, geeft mogelijk de volgorde weer waarin ze in het convoluut 

hebben gezeten.487 

 De groep bestaat uit dertien bundels met uitsluitend wereldlijke werken, in 

hoofdzaak zesstemmige madrigalen. De bundel van Tollius is in dit convoluut de 

enige die niet bij Phalèse in Antwerpen is gedrukt (in de Geschiedenis en 

Handelingen van 1865 staat overigens abusievelijk bij Tollius ook Anv. [=Anvers] 

vermeld). Omdat de Heidelbergse uitgaven – gezien de opdrachten aan het 

Amsterdams muziekcollege – primair voor de Nederlandse markt bestemd waren, 

hoeft het niet te verbazen dat deze uitgave hier gecombineerd is met andere 

muziekdrukken uit de Nederlanden. De jaartallen lopen vrij sterk uiteen, met de 

madrigalen van Tollius uit 1597 als oudste onderdeel en een bundel van Monteverdi 

uit 1639 als jongste. De overige onderdelen zijn redelijk gelijkmatig over de 

tussenliggende jaren verspreid, met het zwaartepunt in het eerste decennium van 

de zeventiende eeuw. Het feit dat de madrigalen van Tollius in 1639 kennelijk nog 

uit voorraad leverbaar waren geeft (net als bij de motetbundel van 1590) aan dat de 

verkoop niet bijzonder voorspoedig was verlopen. 

 b. Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 

De UB Keulen heeft van het drieluik alleen een complete set stemboeken van de 

Moduli trium vocum.488 De stemboeken zijn in de tweede helft van de negentiende 

eeuw gerestaureerd en maken geen deel uit van een convoluut. Dit exemplaar stamt 

uit het bezit van de Jesuitenbibliothek, als onderdeel van de Kölner 

Gymnasialbibliothek.489 In zijn voorwoord bij de catalogus van de muziekdrukken in 

de UB te Keulen stelt Willi Kahn dat de stemboeken voornamelijk bestaan uit 

                                           
487 Het convoluut bestaat uit: (1). Claudio Monteverdi, Il sesto libro de madrigali a cinque voci : con un 

dialogo a sette, con il basso continuo per potersi concertare nel clauicembano [!] et altri stromenti 
(Antwerpen, heredi di Pietro Phalesio, 1639), RISM-A/I: M 3493; (2). Luca Marenzio, Il primo, secondo, 
terzo, quarto & quinto libro de madrigali a sei voci. - Novamente rist. & in un corpo ridotti (Antwerpen, P. 
Phalèse, 1610), RISM-A/I: M 524 [= RISM-B/I: 161016]; (3). Luca Marenzio, Il sesto libro de madrigali a 

cinque voci. Novamente stampati & dati in luce (Antwerpen, P. Phalèse, 1610), RISM-A/I: M 521; Luca 
Marenzio, Il sesto, settimo, ottavo et nono libro il suo testamento de madrigali a cinque voci. Novamente 
stampati & in un corpo ridotti, cum basso continuo (Antwerpen, Heredi di Pietro Phalesio, 1632), RISM-
A/I: M 575; (5). Orlandus Lassus, La fleur des chansons d’Orlande de Lassus à quatre, cinq, six et huit 
parties (Antwerpen, Hérétiers de Pierre Phalese, 1629), RISM-A/I: L 1034; (6). Andreas Pévernage, 
Chansons d’André Pevernage à six, sept, et huict parties. (Antwerpen, P. Phalèse, 1607), RISM-A/I: P 
1677; (7). Benedetto Pallavicino, Madrigali a sei voci. Novamente stampati (Antwerpen, P. Phalèse, 
1606), RISM-A/I: P 784; (8). Pietro Philippi, Il secondo libro de madrigali a sei voci. Novamente composti 
& dato in luce (Antwerpen, P. Phalèse, 1603), RISM-A/I: P 1997; (9). Cornelis Verdonck, Madrigali a sei 

voci. Novamente posti in luce con la tavola nel fine & gli autori delle parole (Antwerpen, P. Phalèse, 
1603), RISM-A/I: V 1242; (10). Joannes Tollius, Madrigali a sei voci ([Heidelberg], Hieronymus 
Commelinus 1597), RISM-A/I: T 914; (11). Diverse auteurs, Madrigali pastorali a sei voci descritti da 
diversi et posti in musica di altri tanti autori di novo stampati (Antwerpen, P. Phalèse, 1604), RISM-B/I: 
160410; (12). Giulio Eremita, Il primo libro de madrigali a sei voci. Novamente posti in luce (Antwerpen, 
P. Phalèse, 1602), RISM-A/I: E 743 (13). Giovanni Croce, Madrigali a sei voci. Novamente ristampati 
(Antwerpen, P. Phalèse, 1618), RISM-A/I: C 4474 (zie bijlage VIII voor meer details). 
488 Signatuur: K16+A7547-1 (Cantus); K16+A7547-2 (Tenor) en K16+A7547-3 (Bassus). 
489 Dit is mij op 03-08 en 04-08-2011 via e-mail meegedeeld. Over de situatie voorafgaand aan de 
restauratie is mij niets bekend. 
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muziekdrukken met Nederlandse en Italiaanse werken en dat ze behoorden tot de 

gebruiksbibliotheek van de Keulse Jezuïeten.490 

 c. Koninklijke Bibliotheek van België 

Ook de KB te Brussel heeft van het drieluik alleen een complete set stemboeken van 

de Moduli trium vocum.491 Over dit exemplaar is alleen bekend dat het stamt uit de 

Fétis-collectie, in 1872 door de Belgische Staat aangekocht voor de Koninklijke 

Bibliotheek.492 

 d. Proskebibliothek 

In de Proskebibliothek te Regensburg bevindt zich een incomplete set van de 

Madrigali a sei voci.493 De uitgave is onderdeel van een convoluut, waaraan het 

stemboek van de cantus ontbreekt. Het convoluut bestaat uit zes uitgaven, waarvan 

drie met werken van Orlandus Lassus. Het merendeel is uitgegeven bij Gerlach in 

Nürnberg, de uitgave van Tollius verscheen bij Commelin in Heidelberg en twee 

andere zijn afkomstig van Phalèse uit Antwerpen. Afgezien van de eerste bundel, die 

motetten bevat, gaat het om bundels met madrigalen voor een divers aantal 

stemmen. De spreiding van de jaren waarin de bundels gedrukt zijn is met de 

periode 1583 tot 1597 tamelijk beperkt, de uitgave van Tollius’  madrigalen (nr. 5) 

behoort samen met Il vago Alboreto (nr. 4) tot de toen meest recente uitgaven.494 

 De stemboeken zijn gebonden in een lederen band met gestempelde 

ornamenten. Op het voorplat van elk stemboek bevindt zich (oorspronkelijk in 

bladgoud, nu verbleekt) het stadswapen van Regensburg (twee gekruiste sleutels), 

het jaartal 1598 en de aanduiding van de stemsoort (Altus, Tenor, enz.). De banden 

stammen uit het ‘Gymnasium Poeticum’, de Latijnse school van het sinds 1542 

protestantse Regensburg. De in 1505 als Ratsgymnasium opgerichte en tot 1811 

functionerende Latijnse school beschikte over een rijke muziekcollectie, die zowel 

voor het muziekonderwijs aan de leerlingen, als voor de muziek tijdens de 

evangelisch-lutherse kerkdiensten van de stad gebruikt werd. Rond het jaar 1829 

heeft Carl Proske (1794-1861, een Duitse kerkmusicus) het grootste deel van deze 

verzameling door bemiddeling van de toenmalige lutherse cantor Johann Kaspar 

Andreas Bühling (1785-1882) voor zijn privé verzameling verworven. Na zijn dood 

                                           
490 Willi Kahl, Katalog der in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln vorhandenen Musikdrucke des 
16., 17. und 18. Jahrhunderts (Köln 1958), p. I. 
491 Signatuur: FETIS 1.710 A (RP). 
492 Aldus medegedeeld in een e-mail van 13 oktober 2015. Dit exemplaar is in drie losse delen 
gebonden, met groen papier, en kaft, waarschijnlijk door François Demesmaecker, boekbinder van de 
koning, die de hele bibliotheek van Fétis gebonden heeft. 
493 Signatuur: A.R. 215-220. 
494 Het convoluut bestaat uit: (1). Orlando di Lasso, Fasciculi aliquot sacrarum cantionum cum quatuor, 

quinque, sex et octo vocibus, antea quidem separatim excusi, nunc vero auctoris consensu in unum 
corpus redacti (Nürnberg, Gerlach 1589), RISM-A/I: L 991; (2). Orlando di Lasso, Madrigali: novamente 
composti a cinque voci (Nürnberg, Catharina Gerlach 1585), RISM-A/I: L 959; (3). Orlando di Lasso, 
Madrigali: a quattro, cinque et sei voci, novamente composti (Nürnberg, Catharina Gerlach 1587), RISM-
A/I: L 981; (4). Diverse auteurs, Il Vago Alboreto di Madrigali et canzoni a quattro voci, di diversi 
eccellentissimi autori. Novamente raccolti et posti in luce (Antwerpen, P. Phalèse 1597), RISM-B/I: 
159715; (5). Joannes Tollius, Madrigali a sei voci ([Heidelberg], Hieronymus Commelinus 1597), RISM-
A/I: T 914; (6). Jean Desquesnes, Madrigali ... il primo libro a cinque voci (Antwerpen, P. Phalèse & J. 
Bellère 1594), RISM-A/I: D 1814 (voor meer details, zie bijlage VIII). 
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heeft Proske deze collectie aan de (katholieke) bisschop van Regensburg vermaakt. 

De Proskebibliothek is sindsdien in het bezit van het bisdom Regensburg en 

ondergebracht in de Bischöfliche Zentralbibliothek. Verdere handschriftelijke 

bezitskenmerken (zoals bijvoorbeeld van specifieke cantors) bevinden zich in dit 

convoluut niet.495 

 e. British Library 

In de British Library bevinden zich alle onderdelen van het drieluik, maar ze hebben 

niet tot een en hetzelfde convoluut behoord. Hoewel er geen enkele informatie 

beschikbaar is over vroegere gebruikers, is het feit dat de aankoopdata van de drie 

onderdelen uiteenlopen afdoende bewijs van het feit dat ze niet gezamenlijk zijn 

aangekocht.496 De stemboeken van de Cinquante pseaumes de David kwamen met 

de acquisitiedatum van 12 oktober 1848 als eerste in het bezit van de British 

Library.497 De set stemboeken van de Madrigali a sei voci heeft als aankoopdatum 

22 mei 1873.498 De set stemboeken van de Moduli trium vocum, tenslotte, is pas in 

de twintigste eeuw aangekocht en heeft als acquisitiedatum 16 oktober 1958.499 

 Het exemplaar van de Moduli trium vocum is zelf wel onderdeel van een 

convoluut. Dit convoluut bestaat uit drie uitgaven, met die van Tollius op de eerste 

plaats.500 Ook hier is een grote spreiding tussen de oudste (1588) en de jongste 

druk (1617). De driestemmigheid van de bundels vormt het samenbindende 

element. Net als bij de uitgaven in de Amsterdamse Toonkunstcollectie bevindt de 

Duitse uitgave van Tollius zich te midden van twee bundels die bij Phalèse in 

Antwerpen zijn gedrukt. Dit laat zich verklaren uit het feit dat ook Tollius’ 

motettenbundel primair voor de Nederlandse markt bestemd zal zijn geweest. 

 f. Herzog August Bibliothek 

De onderhavige bibliotheek bevat de nalatenschap van hertog August van 

Brunswijk-Wolfenbüttel (1579-1666). Het is waarschijnlijk dat de hertog, die een 

grote boekencollectie bezat en zelf ook boeken over schaken en cryptografie 

publiceerde,501 de muziekboeken van Tollius nieuw heeft laten aanschaffen en dus 

zelf de eerste eigenaar is geweest. Het oorspronkelijke convoluut, waarin alle drie de 

werken uit het drieluik waren opgenomen, is in de jaren zestig uiteengenomen, de 

werken worden sindsdien als losse boekjes bewaard.502 Aan de hand van de oude 

signaturen is de situatie voorafgaand aan de laatste restauratie nog grotendeels te 

achterhalen en hieruit blijkt dat de wijze waarop de boeken waren samengebonden 

                                           
495 Aldus medegedeeld door de collectiebeheerder in een e-mail van 28 oktober 2014. 
496 Aldus medegedeeld door de collectiebeheerder in e-mails van 16, 17, 21 en 30 oktober 2015. 
497 Signatuur K.2.a.4. 
498 Signatuur A.352. 
499 Signatuur K.1.d.23.(1.). 
500 Het convoluut bestaat uit: (1). Joannes Tollius, Moduli trium vocum (Heidelberg, Commelinus 1597), 
RISM-A/I: T 913; (2). Jean de Castro, Madrigali ... con doi canzoni francese a sei voci ... a tre voci 
(Antwerpen, Pierre Phalèse & Jean Bellère, 1588), RISM-A/I: C 1479; (3). Giovanni Giacomo Gastoldi, 
Balletti a tre voci, con la intavolatura del liuto, con li suoi versi per cantare (Antwerpen, Pierre Phalèse 
1617), RISM-A/I: G 540 (voor meer details, zie bijlage VIII). 
501 Hans H. Grote, Schloss Wolfenbüttel. Residenz der Herzöge zu Braunschweig und Lüneburg 
(Wolfenbüttel, 2005), voortaan: Grote 2005), passim. 
502 Aldus medegedeeld in een e-mail van 10 augustus 2011. De huidige signaturen zijn: 59.1-5 Musica 
(Cinquante pseaumes), 60.1-5 Musica (Madrigali a sei voci) en 62.1-3 Musica (Moduli trium vocum). 
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nogal chaotisch was.503 Vermoedelijk is dit het gevolg van een eerdere restauratie en 

behoorden de eerste twee onderdelen niet tot het oorspronkelijke convoluut: ze zijn 

de enige twee waarvan ook het stemboek van de altus aanwezig is en ze zijn met het 

verschijningsjaar 1580 beduidend ouder dan de andere bundels. De overige negen 

uitgaven zijn, met een regelmatige spreiding over de tussenliggende jaren, 

verschenen tussen 1591 en 1602. Van deze laatste bundels ontbreken dus de 

stemboeken van de altus. Van de uitgaven uit het drieluik zijn in dit convoluut dan 

ook alleen van de Moduli trium vocum, waartoe immers geen altpartij behoort, alle 

stemboeken aanwezig. 

 Dit convoluut bevat hoofdzakelijk uitgaven met motetten (nrs. 1 t/m 3 en 11) 

en missen (nrs. 4 en 5) van katholieke signatuur. Verder enkele bundels met 

wereldlijke madrigalen (nrs. 7 t/m 9) en bovendien de psalmenbundel uit het 

drieluik. Deze laatste bundel is in deze omgeving verrassend vanwege zijn 

protestantse achtergrond. De uitgevers van de bundels bevonden zich in Genève 

(dat geldt alleen voor de eerste twee uitgaven uit 1580), Duitsland (Frankfurt en 

Heidelberg) en Vlaanderen (Antwerpen). 

 g. Zuoz/Washington D.C. 

Het is geen toeval dat de stemboeken die zich in het Zwitserse Zuoz en in de Library 

of Congress bevinden, voor de psalmbundel uit het drieluik samen een complete set 

vormen. Het blijkt namelijk dat zij ooit een geheel hebben gevormd.504 De 

stemboeken zijn als volgt over de twee bibliotheken verdeeld: Cantus (LC) / Altus 

(GA) / Tenor (LC) / Bassus (LC) / Quintus (GA) / Sextus (LC) / Septimus (verloren 

                                           
503 Het convoluut bestaat uit: (1). Orlandi de Lassus (e.a.), Theatrum musicum Orlandi de Lassus 

aliorumque praestatissimorum musicorum selectissimas cantiones sacras, quatuor, quinque et plurium 
vocum, representans. Liber primus ([Genève], 1580), RISM-B/I: 15803; (2). Orlandi de Lassus (e.a.), 

Theatri musici selectissimas Orlandi de Lassus aliorumque praestatissimimorum musicorum Cantiones 
sacras, quatuor, quinque et plurium vocum, repraesentantis. Liber secundus. ([Genève], 1580), RISM-
B/I: 15804; (3). Jean de Castro, Cantiones sacrae, quas motetas vulgo nominant, quinque vocibus 
compositae (Frankfurt, Johann Wechel 1591), RISM-A/I: C 1480; (4). Jakob Regnard, Missae sacrae 

ad imitationem selectissimarum cantionum suavissima harmonia, a quinque, sex, & octo vocibus 
(Frankfurt, Nikolaus Stein (Wolfgang Richter) 1602), RISM-A/I: [R 734; (5). Diverse auteurs, 

Selectissimarum missarum flores, ex praestantissimis nostrae aetatis authoribus quatuor, quinque, sex 
et plurium vocum collecti: et ad  ecclesiae catholicae usum ordine decenti dispositi. Opera D. Matthiae 
Pottier cathedralis ecclesiae D. Mariae antverpiensis phonasci... (Antwerpen, P. Phalèse 1599), RISM-
B/I: 15991; (6). Orlande de Lassus (e.a.), Cinquante pseaumes de David, avec la musique a cinq parties 

d’Orlannde de Lassus. Vingt autres pseaumes à cinq & six parties, par divers excellents musiciens de 
nostre temps ([Heidelberg], Commelin 1597), RISM-B/I: 15976; (7). Joannes Tollius, Madrigali a sei voci 

([Heidelberg], Hieronymus Commelin 1597), RISM-A/I: T 914; (8). Peter Philips, Il primo libro de 
madrigali a sei voci (Antwerpen, Pierre Phalèse  1596), RISM-A/I: [P 1991; (9). Diverse auteurs, 

Paradiso musicale di madrigali et canzoni a cinque voci, di diversi eccellentissimi autori. Novamente 
raccolti da P. Phalesio et posti in luce (Antwerpen, P. Phalèse 1596), RISM-B/I: 159610; (10). Dit 
onderdeel van het convoluut kon niet worden gereconstrueerd(Aldus werd mij medegedeeld door 
Alexandra Schebesta in een e-mail van 17-10-2014); (11). Joannes Tollius, Moduli trium vocum, e 
sacris bibliis plerique omnes desumpti ([Heidelberg], Hieronymus Commelin 1597), RISM-A/I: T 913 
(voor meer details, zie bijlage VIII). 
504 Laurent Guillo, ‘Les deux recueils de musique de Zuoz/Washington (1580-1643): Sur deux témoins 
de la librairie musicale Néerlandaise au XVIIe siècle’, in: TVNM XLVI/2 (1996), p. 137-152 (voortaan: 
Guillo 1996), hier: p. 137-152. 
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gegaan) / Octave et Basse (LC).505 In tabel 5 is de samenstelling van dit convoluut 

weergegeven.506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dat het convoluut zijn oorsprong heeft binnen het Nederlandse taalgebied 

blijkt uit verschillende elementen. Zo is in alle bewaard gebleven stemboeken, zowel 

die in Zuoz als die in Washington, de volgende opmerking op een van de 

schutbladen terug te vinden: ‘Dese 8. boeken kosten ƒ 32:4:4.’507 Er zijn bovendien 

enkele handschriftelijke aantekeningen in het Nederlands terug te vinden op 

verschillende plekken in dit convoluut.508 Waarschijnlijk is het convoluut in 1707 

aangeschaft door de Heren Von Planta uit het Zwitserse Zuoz.509 In 1741 waren ze 

in ieder geval in het bezit van Balthazar Planta uit Zuoz, hij schreef zijn naam en 

het jaartal op de binnenzijde van de boekbanden en deelde mee dat hij reeds om en 

nabij veertig jaar als zanger in Zuoz werkzaam was.510 Vermoedelijk was het 

convoluut toen nog compleet, dus ook nog met het stemboek dat nu verloren is 

gegaan. 

                                           
505 GA = Gemeinde Archiv, Zuoz [geen signatuur bekend] / LC = Library of Congress, Washington D.C., 
signatuur M1490 .L55 (LC control no. 2012562309). 
506 Zie bijlage VIII voor meer details. 
507 Lees: 32 gulden, 4 stuivers en 4 penningen: een gulden bestond uit twintig stuivers, een stuiver uit 
zestien penningen. 
508 Zie Guillo 1996, p. 141-143. 
509 Hans-Peter Schreich-Stuppan, ‘Een Sweelincktraditie in Retië’, in: Het Sweelinck Monument, Deel II 
D (Amsterdam 2010), p. 56-69, hier: p. 63. 
510 Zie Guillo 1996, p. 141. De notitie is in Reto-Romaans en luidt: ‘A° 1741: Pertain a mj Balthasar 
Planta già ca 40. anno debbal Cantadur [Musicant] in Zuotz’. 

Tabel 5. Samenstelling van het convoluut uit Zuoz/Washington. 
 
1. Claude Le Jeune, Dix pseaumes mis en musique à quatre parties en forme de motetz (Paris, 

Adrian Le Roy & Robert Ballard 1580). 
2. Claude Le Jeune, Dodécacorde, contenant douze pseaumes de David, mis en musique selon les 

douze modes ... a 2. 3. 4. 5. 6. & 7. voix (La Rochelle, Hierosme Haultin 1598). 
3. Claude Le Jeune, Pseaumes en vers mesurez mis en musique, à 2. 3. 4. 5. 6. 7. & 8. parties 

(Paris, Pierre Ballard 1606). 
4. Jan Pieterszoon Sweelinck, Cinquante pseaumes de David, mis en musique à 4, 5, 6 & 7 parties 

(Amsterdam, [Commelin] 1604). 
5. Jan Pieterszoon Sweelinck, Livre second des pseaumes de David ... à 4, 5, 6, 7, 8 parties ... 

contenant XXX. pseaumes (Amsterdam, Hendrik Barentsen 1613). 
6. Jan Pieterszoon Sweelinck, Livre troisième des pseaumes de David ... à 4, 5, 6, 7, 8 parties 

(Amsterdam, Hendrik Barentsen 1614). 
7. Jan Pieterszoon Sweelinck, Livre quatriesme et conclusionnal des pseaumes de David, 

nouvellement mis en musique, à 4, 5, 6, 7, 8 parties (Haarlem, David van Horenbeeck 1621). 
8. Paschal de L’Estocart, Cent cinquante pseaumes de David ... mis en musique à quatre, cinq, six, 

sept, et huit parties (Lyon, Barthelemi Vincent 1583). 
9. Orlande de Lassus (e.a.), Cinquante pseaumes de David, avec la musique a cinq parties 

d’Orlannde de Lassus. Vingt autres pseaumes à cinq & six parties, par divers excellents 
musiciens de nostre temps ([Heidelberg], Commelin 1597). 

10. Claude Le Jeune, Premier livre contenant cinquante pseaumes de David, mis en musique à III 
parties (Paris, Vve R. Ballard 1602). 

11. Claude Le Jeune, Second livre contenant cinquante pseaumes de David mis en musique à III 
parties (Paris, Pierre Ballard 1608). 

12.  Joannes Tollius, Moduli trium vocum, e sacris bibliis plerique omnes desumpti ([Heidelberg], 
Hieronymus Commelin 1597). 

13. Jan Pieterszoon Sweelinck, Rimes françoises et italiennes, mises en musique, à deux et à trois 

parties, avec une chanson à quatre (Leiden, ‘imprimerie plantinienne de Raphelengius’). 
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 Guillo veronderstelt dat het convoluut ooit in Utrecht zal zijn gekocht, daarna 

in Amsterdam en Haarlem zal zijn gebruikt.511 De reden om aan Amsterdam en 

Haarlem te denken is vast en zeker ingegeven door een handschriftelijke passage in 

de stemboeken van de Cantus, Altus, Tenor en Bassus. Hier staan namelijk twee 

oplossingsvoorstellen voor een canon van Claude Le Jeune, de ene door Jan P. 

Sweelinck (1562-1621) en de andere door Cornelis Helmbreker (1590-1654), beiden 

organist, respectievelijk uit Amsterdam en Haarlem.512 De reden om aan Utrecht te 

denken motiveert Guillo niet en was door mij niet te achterhalen.513 Omdat 

Sweelinck al was overleden toen het convoluut werd samengesteld (zijn postuum 

uitgegeven vierde psalmbundel zit immers in dit convoluut) is het niet erg 

waarschijnlijk dat het oplossingsvoorstel voor de canon van Le Jeune door hemzelf 

in dit boekwerk is genoteerd.514 Veel waarschijnlijker is het dat Helmbreker dit 

gedaan heeft om het vervolgens aan te vullen met een eigen oplossing, de twee 

oplossingen zijn bovendien in hetzelfde handschrift genoteerd. De Haarlemse 

oorsprong van dit convoluut lijkt mij daarom plausibel, maar de veronderstelling 

dat het ook in Amsterdam en Utrecht een rol heeft gespeeld kan ik niet 

onderschrijven. 

 Ergens tussen 1741 en 1832 zijn de verschillende stemboeken van het 

convoluut verspreid geraakt. De stemboeken van de Cantus, Tenor, Bassus, Sextus 

en Octave et Basse zijn in Washington terechtgekomen, het stemboek van de 

Septimus is verdwenen en de stemboeken van de Altus en Quintus bleven achter in 

Zuoz. In Zuoz werden de boeken sindsdien klaarblijkelijk nog gebruikt, tenminste 

geldt dat voor de vier erin opgenomen psalmbundels van Sweelinck. Er is namelijk 

gezocht naar aanvulling van de verdwenen stemboeken. Precies van de ontbrekende 

stemmen zijn nieuwe convoluten in Zuoz voorhanden, waarmee het onderhavige 

convoluut alleen de vier psalmbundels van Sweelinck gemeenschappelijk heeft. Het 

jaartal 1741 als terminus post quem voor de scheiding van de stemboeken wordt 

geleverd door de aantekening van Balthazar Planta uit Zuoz, het jaartal 1832 als 

terminus ante quem is te herleiden uit het feit dat in alle stemboeken die zich nu 

nog in Zuoz bevinden een opmerking staat, waaruit blijkt dat deze stemboeken in 

het genoemde jaar aan het ‘eerbiedwaardige koor’ van de gemeenschap Zuoz zijn 

geschonken.515 Deze opmerking ontbreekt in de delen van het convoluut die zich nu 

in Washington bevinden. Hoe de stemboeken gescheiden zijn geraakt en hoe een 

deel in de Verenigde Staten van Amerika terecht is gekomen blijft een raadsel. Wel 

bekend is dat de Amerikaanse stemboeken in 1920 door een New Yorkse 

                                           
511 Guillo 1996, p. 137: ‘Nous allons essayer de retracher ici l’histoire de deux recueils de musique qui, 
imprimés en divers endroits d’Europe, de Genève à La Rochelle et de Paris à Anvers, furent 
probablement achetés à Utrecht pour être ensuite utilisés à Haarlem et à Amsterdam, avant d’être 
emmenés à Zuoz en Suisse et de là à Washinghton’. 
512 Zie ook Guillo 1996, p. 142. Bij de twee oplossingsvoorstellen staat de volgende tekst: ‘Jan P. 
Sweelincks Resolutio op Claudins Canon, voor Dodecacorde’; resp. ‘Cornelis Helmbreker Organist tot 
Haerlem heeft de voors. Canon aldus geresolveert’. 
513 Guillo geeft wel argumenten voor de Utrechtse herkomst van de andere, hier niet besproken, 
stemboeken in Zuoz, door hem Zuoz 2 genoemd. 
514 De bewuste aantekening is gemaakt in de uitgave met Dodécacorde, contenant douze pseaumes de 
David van Claude Le Jeune uit 1598. Het is niet uitgesloten dat deze aantekening al was gemaakt 
voordat deze bundel aan het convoluut werd toegevoegd; het is echter onwaarschijnlijk omdat 
doorgaans geen gebruikte boeken aan een nieuw te maken convoluut werden toegevoegd. 
515 Zie Guillo 1996, p. 141 en 145. De opmerking is in Reto-Romaans en luidt: ‘[Praeschaintamaing] 
Apertain all’ Venerando Corro Musicale della Honta Vicctia da Zuotz. 1832’. 
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boekhandel te koop werden aangeboden en vervolgens in de Library of Congress te 

Washington D.C. zijn terecht gekomen.516 

 De jaren waarin de onderdelen van het convoluut zijn gedrukt kennen, met 

1580 en 1621 als uitersten, een grote spreiding. Daarbij nemen vier drukwerken 

van Sweelinck (met 1612, 1613, 1614 en 1621) de laatste posities in, twee 

drukwerken van Le Jeune en L’Estocart zijn het oudste (1580 en 1583). De 

middengroep concentreert zich rond de eeuwwisseling en daar hoort de bundel van 

Tollius ook bij. Met uitzondering van de laatste twee drukwerken in het convoluut, 

zijn alle uitgaven gewijd aan de Geneefse psalmen. De katholieke motetten van 

Tollius en de wereldlijke werken van Sweelincks Rimes vallen daarmee buiten het 

kader van de rest van dit convoluut. Het heeft er alle schijn van dat vanaf het 

moment dat dit convoluut in Zuoz in gebruik werd genomen (ca. 1707) de interesse 

vooral uitging naar de psalmbewerkingen.517 Dit is zeker voor de periode na 1832, 

toen – nadat de stemboeken verspreid waren geraakt – in Zuoz alleen voor de 

psalmen van Sweelinck aanvulling werd gezocht. 

 

Vermeldingen van niet getraceerde exemplaren 

Door Buchelius weten we dat de bundel Moduli trium vocum ook aanwezig was in de 

Utrechtse Stadsbibliotheek.518 Dit was bovendien verifieerbaar aan de hand van de 

bewaard gebleven catalogus van deze bibliotheek uit 1608.519 De Utrechtse 

stadsbibliotheek is hoofdzakelijk ontstaan uit boekverzamelingen die verworven zijn 

door confiscatie van kapittel- en kloosterbibliotheken (1581-1584) en door de 

legaten van Evert van de Poll (1602) en Huybert Edmond van Buchel 

(1603/1605).520 In de catalogus van 1608 zijn de boeken die uit de twee legaten 

afkomstig waren gemerkt met resp. een P en een B. De 109 muziekdrukken die in 

de catalogus staan vermeld zijn echter niet gemerkt en dat zou erop duiden dat ze 

niet tot de twee legaten behoorden. Het merendeel van de muziekboeken uit de 

catalogus van 1608 is na 1590 gedrukt en dat is weer strijdig met herkomst uit de 

confiscatie, die vooral in de periode 1581-1584 heeft plaatsgevonden.521 Terwijl het 

legaat van Van Buchel pas in de jaren 1603 en 1605 werd afgewikkeld, was hij 

reeds in 1599 overleden. Het feit dat er tussen de muziekwerken ook drukken van 

1600 en 1601 aanwezig zijn, maakt duidelijk dat Van Buchel zeker niet de enige 

leverancier van de muziekdrukken kan zijn geweest. Van de Poll overleed omstreeks 

september 1602 en kan gezien de data van de drukwerken van alle muziekwerken 

de eigenaar zijn geweest. Er is echter ook nog een andere mogelijkheid: tussen 1603 

                                           
516 Schreich-Stuppan 2010, p. 63. 
517 Schreich-Stuppan 2010, passim, legt bij de aanschaf van deze boeken in Zuoz nadrukkelijk een 
verbinding met de kerkzang en meldt bovendien dat er zich in Zuoz afschriften bevinden van psalmen 
uit dit convoluut met Reto-Romaansche vertalingen van de Geneefse psalmteksten (waaronder 61 
stuks op muziek van Sweelinck). 
518 Zie hoofdstuk 3, p. 106. 
519 Universiteitsbibliotheek Utrecht, MAG : C qu 166 (Rariora). Ook digitaal beschikbaar als : 
http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-13827&lan=nl#page//54/82/91/ 
54829121101232878501427510320959209189.jpg/mode/1up 
520 D. Grosheide, A.D.A. Monna en P.N.G. Pesch, Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht, deel I: de 
eerste drie eeuwen (Utrecht 1986), resp. 14-30 en 36-46. 
521 Grosheide 1986, p. 14-30. 

http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-13827&lan=nl#page//54/82/91/54829121101232878501427510320959209189.jpg/mode/1up
http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-13827&lan=nl#page//54/82/91/54829121101232878501427510320959209189.jpg/mode/1up
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en 1609 werd door de Utrechtse magistraat geld beschikbaar gesteld voor nieuwe 

aankopen en soms namen stadsregenten zelf ook boeken mee van buiten Utrecht en 

declareerden zij de hiervoor gemaakte kosten.522 Toch is ook dit niet de meest voor 

de hand liggende mogelijkheid, want het zou verrassend zijn als de aanschaf van 

ruim honderd muziekboeken tot de prioriteiten van dit aankoopbeleid zou hebben 

behoord. Vroege catalogi van vergelijkbare Nederlandse bibliotheken, namelijk die 

van Leiden (1595), Franeker (1601) en Amsterdam (1612), hebben geen 

vermeldingen van muziekboeken.523 Hoe de Utrechtse stadsbibliotheek aan zijn 

muziekwerken en dus aan een exemplaar van Tollius’ Moduli trium vocum is 

gekomen, blijft derhalve onduidelijk. 

 De Utrechtse boekencollectie was bedoeld voor gebruik door de inwoners van 

de stad. Om de burgers het gebruik te vereenvoudigen werd de catalogus 

gedrukt.524 Het is echter onbekend in hoeverre de muziekboeken in deze jaren door 

de Utrechtse inwoners zijn gebruikt bij hun muzikale activiteiten. De boeken zijn 

binnen enkele decennia alweer uit de bibliotheek verdwenen, want in de catalogus 

van 1670 komen ze niet meer voor. Tussen 1608 en 1670 hebben in de Utrechtse 

stadsbibliotheek enkele reorganisaties plaatsgevonden, waarbij doubletten zijn 

verkocht; op 14 februari 1642 heeft het vroedschap besloten ook ‘onnodige en 

oudtachtige’ boeken uit de stadsbibliotheek te verkopen.525 Mogelijk werden de 

muziekboeken als onnodig beschouwd; dat de muziek in 1642 al als te ouderwets 

(‘oudtachtig’) werd gezien is onwaarschijnlijk, de muziek van rond de eeuwwisseling 

was in Nederland in deze jaren nog niet uit de mode. Mogelijk waren de boeken niet 

meer in goede staat (en vielen ze om die reden onder de ‘oudtachtige’ boeken), wat 

dan zou duiden op intensief gebruik, maar hieromtrent is geen enkele zekerheid. 

 In 1606 werd te Leiden een veiling georganiseerd voor boeken uit de 

nalatenschap van Jérôme Commelin.526 Commelins muziekuitgaven blijken er 

onderdeel van te hebben uitgemaakt.527 In de voor deze veiling gedrukte catalogus 

staan onder het kopje ‘Libri Musici’ de volgende vermeldingen. 

LIBRI MUSICI. 
Cincquante Pseaumes de David Mis en Musique a 4. 5. 6. & 7 parties par Jean 

Swelinck Organiste. A Amsterdam, 1604. 
Septante Pseaumes de David a 5. & 6. parties par Orlande de Lassus. Geneve de 

l'Imprimerie de Hierosme Comelin, 1597. 
Les 150 Pseaumes Mis en Musique a 4 parties, par C. Goudimel. Par Pierre de S. 

André, 1580. 

Madrigali a 6 voci di Giovan Tollio. Appresso Gerolamo Commelino, 1598 [sic]. 
Moduli trium vocum, auctore Joanne Tollio. Apud Commelinum, 1597. 

                                           
522 Grosheide 1986, p. 46. 
523 Zie R. Breugelmans, Nomenclator. The first printed Catalogue of Leiden University Library (1595) / 
Petrus Bertius. A facsimile Edition with an Introduction by R. Breugelmans (Leiden 1995); J. van Sluis, 

De academiebibliotheek te Franeker anno 1601: De oudste catalogus ingeleid en opnieuw uitgegeven 
(Franeker 2011) en Matthew Slade, Catalogus Bibliothecæ Amstelredamensis (Leiden 1612, R 
Amsterdam 1881). 
524 J.J. Dodt v. Fl., ‘Compositien, die in 1608 in de Utrechtsche openlijke boekerij voorhanden waren’, 
in: Nederlandsch Muzikaal Tijdschrift, jaargang 1843, nr. 11, p. 98; nr. 13, p. 114, nr. 15, p. 130; nr. 
17, p. 146 en nr. 21, p. 178, hier: nr. 11, p.98. 
525 Grosheide 1986, p. 67. 
526 Van Selm 1987, p. 29-35.  
527 Ook in 1607 zijn er boeken uit de nalatenschap van Commelin in Leiden geveild, maar daar zaten 
geen muziekuitgaven bij. 
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Het mag duidelijk zijn dat met de Septante Pseaumes de David de psalmbundel uit 

het drieluik bedoeld is, namelijk de 50 psalmen van Lassus plus de 20 psalmen van 

de andere auteurs; het jaartal 1598 achter de Madrigali van Tollius is een drukfout, 

dat moet 1597 zijn.528 Hoeveel exemplaren van deze boeken op de veiling werden 

ingebracht en hoeveel er verkocht zijn valt uit de beschikbare gegevens niet op te 

maken.529 

 Volgens de inventaris uit 1613 van muziekboeken in het bezit van Landgraaf 

Moritz van Hessen-Kassel blijkt dat in deze collectie niet alleen de twee bundels met 

vijfstemmige motetten van Tollius aanwezig waren, maar ook een complete set 

stemboeken van de Madrigali a sei voci.530 Volgens deze inventaris waren de 

madrigalen opgenomen in ‘6 weiße slechte [= eenvoudige] pergamentbücher’. Het is 

onduidelijk wat er sindsdien mee gebeurd is, maar zeker is dat ze momenteel niet 

meer in de Universiteitsbibliotheek van Kassel aanwezig zijn.531 

 

De twee verzamelbundels van 1598 

Van de bundel met vijfstemmige madrigalen is alleen nog een exemplaar aanwezig 

in de stadsbibliotheek van Leipzig.532 Alle vijf stemboeken hebben ongeschonden de 

tand des tijds doorstaan, maar over de vroegste geschiedenis van dit exemplaar is 

niets meer bekend. De geschiedenis gaat niet verder terug dan tot Carl Ferdinand 

Becker (organist aan de Nicolai- en Peterskerk te Leipzig en orgelleraar aan het door 

Mendelssohn in 1843 opgerichte conservatorium) die het in 1856 aan de 

stadsbibliotheek schonk. Net als Gotthold in dezelfde tijd in Koningsbergen, heeft 

Becker vanwege het ontbreken van een goede muziekbibliotheek in zijn woonplaats 

zelf een collectie samengesteld die hij uiteindelijk aan de stadsbibliotheek heeft 

overgedragen (met een lijfrente als tegenprestatie). Hoe hij aan deze stemboeken is 

gekomen is niet meer na te gaan.533 Ook in de stemboeken zelf zijn geen 

aantekeningen teruggevonden die iets prijsgeven over een vroegere eigenaar. Wel is 

duidelijk dat de stemboeken ooit deel hebben uitgemaakt van een convoluut, want 

op de laatste bladzijde van elk stemboek zit nog het restant van een lederen lipje, 

dat bedoeld was om snel van de ene uitgave naar de andere te kunnen bladeren.534 

Op de eerste pagina’s van deze stemboeken is nog vaag een indruk zichtbaar van 

                                           
528 De bundel met 150 psalmen van Goudimel is een uitgave die Commelin verzorgde toen hij nog 
verantwoordelijk was voor de uitgeverij van Pierre de Saint André in Genève; het feit dat Sweelincks 
psalmbundel uit 1604 (waarbij op de titelpagina geen uitgever is genoemd) hier vermeld staat, 
impliceert dat deze uitgave ook bij Commelin moet worden ondergebracht. Aangezien Jérôme in 1604 
al was overleden, is het een uitgave van zijn erfgenamen geweest. Zie hierover Groot 2016. 
529 Het gaat hier naast de nalatenschap van Commelin in feite ook om de winkelvoorraad van zijn 

erfgenamen en het is dan ook niet ondenkbaar dat er meerdere exemplaren van deze uitgaven te koop 
werden aangeboden. 
530 ‘Inventarium aller Musicalischen bücher am 14ten Februarij ao. 1613 uf bevelch unsers G.F. undt 
Herrn verferttigt’. Zie Zulauf, Beiträge, p. 107, nr. 24. 
531 In een inventaris uit 1638 (aanwezig in het Staatsarchief te Marburg, signatuur 4b nr. 281) zijn ze 
al niet meer terug te vinden. Een catalogus van de Kasseler muziekboeken, door Carl Israel in 1881 
samengesteld, maakt duidelijk dat ze er toen in ieder geval niet meer waren. 
532 Signatuur: II.5.38. 
533 Aldus medegedeeld in een e-mail van 16 februari 2015. 
534 In het stemboek van de canto is op deze plek het lipje met een stukje van het omliggende papier 
afgescheurd. 
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het lipje dat op de laatste pagina van het voorafgaande stemboek moet hebben 

gezeten. Aan de hand van deze merktekens konden de andere uitgaven die tot het 

convoluut behoord hebben en hun onderlinge volgorde worden gereconstrueerd.535 

Het convoluut bestond uit dertien onderdelen die alle uit de jaren 1597 en 1598 

stammen. Met zeven uitgaven van Ricciardo Amadino, vijf van Giacomo Vincenti en 

één van Angelo Gardano bestaat de inhoud uitsluitend uit Venetiaanse 

muziekdrukken.536 De eerste uitgave wijkt af omdat het tussen de Italiaanse 

madrigalen de enige uitgave is met motetten, de laatste twee uitgaven wijken af 

omdat ze uit meer dan vijf stemboeken hebben bestaan (in Leipzig zijn deze extra 

stemboeken overigens verloren gegaan). De voorlaatste uitgave wijkt niet alleen af 

omdat het de enige uitgave van Gardano is, deze is ook veel omvangrijker dan de 

andere uitgaven (de meeste uitgaven in dit convoluut hebben drie katernen, deze 

heeft er negen). Op de titelpagina van de eerste uitgave staat in alle stemboeken met 

de hand geschreven: ‘C.F. Becker 1832’, kennelijk de datum dat deze Leipziger 

musicus het convoluut aankocht voor zijn collectie. 

 Van de bundel met vierstemmige madrigalen zijn tegenwoordig nog slechts 

twee stemboeken terug te vinden, de canto en de alto. Ze bevinden zich in de 

Österreichische Nationalbibliothek te Wenen.537 De stemboeken zijn geen onderdeel 

van een convoluut en voor zover is na te gaan zijn ze dat ook nooit geweest. Zoals 

uit de letters ‘P E F’ op de omslagen van de stemboeken is af te leiden, zijn ze 

afkomstig uit de bibliotheek van Philipp Eduard Fugger (1546-1618), ongetwijfeld 

de eerste eigenaar van deze muziekbundel. Hij was een welgestelde zakenman en 

bankier uit Augsburg, zoon van Georg Fugger, Heer van Weißenhorn, en Ursula, 

Gravin van Liechtenstein.538 Zijn familie domineerde in de vijftiende en zestiende 

eeuw het Europese zakenleven; enkele leden speelden een grote rol als bankiers van 

de keizers Maximiliaan I en Karel V. Verschillende leden van de familie Fugger 

traden op als mecenassen van musici, verzamelden instrumenten en bladmuziek, 

                                           
535 Hiertoe bezocht ik op 28-12-2015 de stadsbibliotheek van Leipzig. Door de lederen lipjes die steeds 
aan de laatste bladzijde van een stemboek waren bevestigd en de indrukken die zij hadden 
achtergelaten op de titelpagina’s met elkaar te vergelijken kon de volledige inhoud van het convoluut 
worden achterhaald (zie bijlage VIII). 
536 Het convoluut bestaat uit: (1). Moctetha(!) Reverendi Patris F. Bernardini Morelli (Venetia, 

Ricciardum Amadinum 1598), RISM-A/I: M 3642; (2). Laudi d’Amore. Madrigali a cinque voci de diversi 
Eccellenti Musici di Padova (Venetia, Ricciardo Amadino 1598), RISM-B/I: 15987; (3). Il quarto libro de 
madrigali a cinque voci, di Leon Leoni (Venetia, Ricciardo Amadino 1598), RISM-A/I: L 1995; (4). 
Madrigali a cinque voci di Alessandro Savioli, libro secondo. (Venetia, Ricciardo Amadino 1597), RISM-
A/I: S 1115; (5). Madrigali a cinque voci con uno a sei, & un dialogo a sette, di Pietro Paci da Loreto, libro 
primo (Venetia, Ricciardo Amadino 1597), RISM-A/I: P 15; (6). Balletti a cinque voci, con li suoi versi per 

cantare, sonare, & ballare; con una Mascherata de cacciatori a sei voci, & con un concerto de Pastori a 
otto, di Gio: Giacomo Gastoldi da Caravaggio (Venetia, Ricciardo Amadino 1597), RISM-A/I: G 512; (7). 
Novi pensieri musicali a cinque voci, di Giovanni Croce Chinzzotto (Venetia, Giacomo Vincenti 1598), 

RISM-A/I: C 4479; (8). Parte delli pietosi affetti del Padre D. Angelo Grillo Monaco Cassinense a cinque 

voci (Venetia, Giacomo Vincenti 1598), RISM-B/I: 15986; (9). Il primo libro de madrigali a cinque voci di 
Gio. Pietro Gallo da Bari (Venetia, Giacomo Vincenti 1597), RISM-A/I: G 265 [=RISM B/I: 159720]; (10). 
Il secondo libro de madrigali a cinque voci di Gio. Antonio Cirullo di Andria (Venetia, Giacomo Vincenti 
1598), Niet opgenomen in RISM; (11). Il secondo libro de madrigali a cinque voci di Giulio Cesare 
Gabucci Bolognese (Venetia, Giacomo Vincenti 1598), RISM-A/I: G 98; (12). Convito musicale di Horatio 
Vecchi da Modona, a tre, quattro, cinque, sei, sette, & otto voci (Venetia, Angelo Gardano 1597), RISM-
A/I: V 1050; (13). Il primo libro de madrigali a sette voci, di Gio: Battista Galeno (Venetia, Ricciardo 
Amadino, 1598), RISM-A/I: G 123 (zie ook bijlage VIII). 
537 Signatuur: SA.78.B.25. 
538 Bron: http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/jancke-quellenkunde/verzeichnis/f/fugger/ 
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maar over de muzikale activiteiten van de onderhavige telg uit dit geslacht is geen 

nadere informatie aan het licht gekomen. In 1655 kocht keizer Ferdinand III de 

bibliotheek van de familie Fugger, waar de onderhavige stemboeken deel van 

uitmaakten. De bibliotheek van de keizer belandde uiteindelijk in de nationale 

bibliotheek van Oostenrijk, waar het zich nu nog bevindt.539 De stemboeken 

vertonen geen sporen van intensief gebruik. 

 Van deze bundel werden ook stemboeken bewaard in de ‘Bibliotheca 

Gottholdiana’ in Koningsbergen.540 Uit de beschrijving wordt duidelijk dat hier 

alleen de stemboeken Canto, Alto en Basso voorhanden waren. Het stemboek van 

de basso zou een welkome aanvulling vormen op de twee stemboeken die nu nog in 

Wenen aanwezig zijn; de reconstructie van alleen de tenorpartij geeft uiteraard een 

betrouwbaarder resultaat dan wanneer zowel tenor als bas gereconstrueerd moeten 

worden. De zoektocht naar dit materiaal heeft tot op heden geen resultaat 

opgeleverd. De kans dat het zich desondanks nog ergens in een Oost-Europese 

bibliotheek bevindt is aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen in de catalogus, waaruit 

valt af te leiden dat dit exemplaar indertijd deel zou hebben uitgemaakt van een 

convoluut. Evenmin is uit de bibliotheekcatalogus iets over de oorspronkelijke 

gebruikers van deze uitgave te destilleren. 

 

Het handschrift in de Ratsbücherei Lüneburg 

Het enig bekende contemporaine handschrift met een werk van Tollius, de canon 

‘Laudate dominum’, bevindt zich in de Ratsbücherei van Lüneburg en bestaat uit 

vier stemboeken.541 Elk stemboek is gebonden in een perkamenten band met droge 

bestempeling van de letters F. en W. (de initialen van Franz Witzendorff), een Franse 

lelie met daaromheen het jaartal 1590 en resp. de namen ‘DISCANTVS’, ‘ALTVS’, 

‘TENOR’ en ‘BASSVS’; ook het achterplat van de stemboeken is bestempeld.542 De 

vier stemboeken bevinden zich nog in de oorspronkelijke banden en voor zover dat 

was na te gaan heeft er slechts een zeer beperkte restauratie plaatsgevonden. Een 

opdracht voorin het stemboek van de discantus luidt: 

Francisco Vuitzendorfio Domini Hen- 
rici filio, discipulo suo 

carissimo. 
    E variis selecta tibi, Francisce, libellis 
     Carmina pauca mei pignus amoris habe. 
    Pleraque sunt, fateor, vulgaria, sed tamen apta 
     Aetati, & studiis non aliena tuis 
 
        Joannes Velbonius 
        Brunsvicensis 

 

                                           
539 Ik bestudeerde de stemboeken tijdens mijn bezoek aan de bibliotheek in augustus 2013. 
Aanvullende informatie over de herkomst van de muziekboeken is verkregen in een mailwisseling met 
de collectiebeheerder van 1 december 2014. 
540 Mueller 1870, p. 53-54. Signatuur: [Reγ 14 4° I-III]. 
541 Signatuur:  K.N. 144 (een oud signatuur, 28.781, is nog op het schutblad van de stemboeken 
aanwezig). 
542 Zie: Welter 1950, p. 309. 
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Het handschrift is kennelijk in 1590 door Joannes Velbonius uit Braunschweig 

geschonken aan Franz Witzendorff, zoon van Heinrich Witzendorff (1551-1617). 

Velbonius was klaarblijkelijk de (muziek)leraar en een vriend van deze familie. De 

familie Witzendorff was een welgestelde familie die tot de bestuurselite van 

Lüneburg heeft behoord.543 Franz Witzendorf werd geboren in 1578, op 6 september 

1639 werd hij door Keizer Ferdinand III te Wenen in de adelstand verheven. Twee 

jaar later, op 4 augustus 1641 is Franz Witzendorff te Lüneburg overleden.544 Franz 

was dus elf of twaalf jaar oud toen het muziekboek hem in 1590 geschonken werd. 

Kennelijk maakten de oudste stukken in deze bundel deel uit van het 

muziekonderwijs dat hij kreeg. De Ratsbücherei van Lüneburg heeft de bibliotheek 

van de familie Witzendorff als basis en het lijkt erop dat er na Franz Witzendorff 

geen andere gebruikers van dit handschrift zijn geweest. 

 

Uiterlijke kenmerken van het handschrift 

Het handschrift kent verschillende stadia, die ongetwijfeld bij verschillende periodes 

uit het leven van de eigenaar horen. Naast de vier bewaard gebleven stemboeken 

moet er nog een vijfde stemboek geweest zijn, want een aantal stukken is 

vijfstemmig en die vijfde partij is niet terug te vinden in de vier bewaard gebleven 

stemboeken. Omdat de eerste opzet uitsluitend vierstemmige werken kent, is 

duidelijk dat de behoefte aan een vijfde stemboek pas in een latere fase van het 

leven van de eigenaar is ontstaan. Dit stemboek zal dus een andere uiterlijke vorm 

hebben gehad en kan ook uit een verzameling losse bladen hebben bestaan. Van dit 

vijfde stemboek is niets meer terug te vinden in de Ratsbücherei van Lüneburg. Het 

formaat van de bewaard gebleven stemboeken is oblong (ca. 20 x 16,5 cm) in-8o 

(vermoedelijk dubbel quarto), de boeken hebben een dikte van ongeveer 3,5 cm elk. 

Voorin elk boek staat een Latijns gedicht, voor elk stemboek een ander. 

 Het handschrift bevat 158 vocale composities, verdeeld over zeven afdelingen 

die oorspronkelijk door blanco pagina’s van elkaar waren gescheiden. Later zijn 

deze blanco pagina’s gebruikt voor het noteren van nieuwe stukken en daarvoor 

werden soms alle beschikbare bladzijden gebruikt. In het Prima Pars bevinden zich 

21 polyfone motetten op Latijnse teksten, waaronder werken van bekende 

componisten als Orlandus Lassus en Clemens non Papa (de twee voorlaatste 

werken, composities van Lassus met Duitse tekst, passen beter bij de inhoud van 

het quarta pars); in het Secunda Pars staan 20 eenvoudige vierstemmige zettingen 

van hymnen, grotendeels van de hand van Martin Agricola en Joachim a Burck; in 

het Tertia Pars bevinden zich 21 eenvoudige motetten met Latijnse teksten, deels 

homofoon, de meeste anoniem en in de latere schriftfasen vooral tweestemmige 

werken van Lassus en de canon van Tollius; het Quarta pars bevat 19 motetten met 

Duitse teksten van o.a. Michael Praetorius en Orlandus Lassus; het Quinta Pars 

bestaat uit 22 koraalzettingen en geistliche Lieder; het Sexta Pars bevat 43 hymnen 

                                           
543 Lüneburg is rijk geworden door de zoutwinning en de familie Witzendorff speelde daarbij een 
hoofdrol (zie Balzer 2009). 
544 Hans-Cord Sarnighausen, ‘Zum Witzendorff-Epitaph von 1617 in Seedorf am Schaalsee’, in : 
Lauenburgische Heimat : Heimatbund und Geschichtsverein Herzogtum Lauenburg e.V., Heft 177 
(Dezember 2007), p. 79-85, p. 81-83. 
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en koralen; het Septima Pars tenslotte bevat 12 Duitstalige madrigalen, vooral van 

de hand van Leonhard Lechner. 

 Kennelijk verzamelde en rubriceerde de eigenaar van dit handschrift een 

grote hoeveelheid vocale werken waarop hij de hand kon leggen. Het toont aan dat 

hij een meer dan gemiddelde belangstelling had voor muziek. Het motet van Tollius 

deelde hij in bij de eenvoudigere Latijnse motetten. Dat is niet helemaal terecht, 

want ondanks het beperkte aantal stemmen (drie) is het een complexe canon. 

 De verschillende schriftfasen zijn onder te verdelen in vroege en latere fasen. 

De vroege fasen zijn ongetwijfeld in 1590 en kort daarna ontstaan; de latere zijn 

moeilijker te dateren, maar deze stukken zijn waarschijnlijk na de eeuwwisseling 

toegevoegd. De vroege schriftfasen zijn waarschijnlijk in samenhang met de 

muzieklessen gemaakt. Na zijn schooltijd maakte Franz Witzendorff studiereizen 

naar Jena (1597), Straatsburg (1599), Parijs (1600), Orléans, Bourgogne, 

Zwitserland en Italië (1601), Rome (1602), Napels, Tirol, Hongarije en Zuid-

Duitsland.545 Het is mogelijk dat de latere schriftfasen met de periode van deze 

reizen samenhangt, maar de desbetreffende werken kunnen ook in een nog latere 

levensfase uit beschikbare drukken of van andere handschriftelijke versies zijn 

overgenomen. 

 De eerste schriftfasen kenmerken zich door het gebruik van groene inkt voor 

de sleutels, de hoofdletters, nummering en andere belangrijke zaken als de namen 

van de componisten of tekstdichters; de balken zijn steeds met rode inkt getrokken; 

de noten en de teksten zijn met zwarte inkt genoteerd. Ook deze vroege schriftfase 

kent kleine verschillen en lijkt in de loop van enkele jaren te zijn ontstaan. De latere 

schriftfasen kenmerken zich door het feit dat de groene inkt niet meer werd 

gebruikt voor de sleutels en de hoofdletters, in een enkel geval zijn in de latere 

schriftfasen de notenbalken met groene inkt getrokken. Afgezien van een enkele 

uitzondering, zijn ook in deze fase de notenbalken verder met rode inkt getrokken. 

Soms is voor de notenbalken duidelijk gebruik gemaakt van een ‘rastrum’ (vork met 

vijf tanden), in andere gevallen zijn de lijnen zeer slordig, kennelijk uit de losse 

hand getrokken. In de latere schriftfasen zijn de sleutels en de hoofdletters, net als 

de overige noten en de teksten, in zwarte inkt geschreven. Het handschrift is vaak 

bijzonder slordig en dit suggereert dat de muziek soms in haast is overgeschreven. 

Het valt op dat in deze latere schriftfasen veel werken van Lassus voorkomen, 

regelmatig ook vijfstemmige werken waarvan dus een partij ontbreekt. Ook het werk 

van Tollius is in deze latere schriftfase genoteerd. 

 

Boekdistributie 

Het bewaard gebleven materiaal kent een tamelijk brede spreiding over Europa: 

Wehlau bij Koningsbergen (motetten 1590, nu in Vilnius), Kassel (twee bundels 

motetten 1591 en Madrigali 1597), Wolfenbüttel (Madrigali en Moduli 1597), Londen 

(Madrigali en Moduli 1597), Amsterdam (Madrigali 1597), Regensburg (Madrigali 

                                           
545 Sarnighausen 2007, p. 83. 
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1597), Brussel (Moduli 1597), Keulen (Moduli 1597), ergens in Nederland, 

vermoedelijk Haarlem (Moduli 1597, nu in Zuoz en Washington), Leipzig 

(verzamelbundel 1598), Augsburg (verzamelbundel 1598, nu in Wenen), Lüneburg 

(handschriftelijk motet op basis van de uitgave uit 1590), Utrecht (Moduli 1597, niet 

traceerbaar) en Koningsbergen (verzamelbundel 1598, niet traceerbaar). Opvallend 

is de grote verspreiding van Tollius’ werken binnen de Duitstalige gebieden. 

Ongetwijfeld is dit mede het gevolg van de distributie via de boekenbeurzen van 

Frankfurt en Leipzig. Ook veel Engelse en Nederlandse boekhandelaren bezochten 

deze beurzen, mogelijk zijn de exemplaren die zich nu in Londen bevinden indertijd 

ook langs deze route aangekocht. Het is zonder meer opvallend dat er geen enkel 

exemplaar van Tollius’ nalatenschap in Italië te vinden is, waar toch vijf van de 

zeven drukwerken vervaardigd zijn. 

 Het feit dat de werken van Tollius een aantal keren enkele decennia ouder 

zijn dan de jongste uitgaven in de bewaard gebleven convoluten maakt duidelijk dat 

de verkoop van zijn werken niet altijd voorspoedig is verlopen (en dat geldt ook voor 

sommige uitgaven van andere auteurs). Wat de toenmalige boekverkopers hebben 

gedaan om deze moeilijk verkoopbare winkelvoorraad nog aan de man te brengen 

onttrekt zich aan onze waarneming. Hoe dan ook, met een stevige korting of voor 

het volle pond, kennelijk vonden sommige kopers deze muziek nog voldoende de 

moeite waard om – ook decennia nadat het in druk was verschenen – aan te 

schaffen. 

 

Boekenbezit 

Een deel van de bewaard gebleven drukwerken van Tollius vinden we terug in de 

bibliotheken van adellijke personen. Langraaf Moritz van Hessen-Kassel was in het 

bezit van zowel de twee bundels met vijfstemmige motetten (1591) als de bundel 

zesstemmige madrigalen (1597) en hertog August van Brunswijk-Wolfenbüttel had 

een exemplaar van zowel de Madrigali als de Moduli (1597). Daarnaast vinden we 

Tollius’ muziek terug bij een drietal welgestelde burgers, waarvan er tijdens hun 

leven twee in de adelstand werden verheven. Franz Witzendorf uit Lüneburg 

(handschriftelijk motet), Philipp Eduard Fugger (verzamelbundel 1598) en Salomon 

Wahl (motetten 1590).546 Een ander deel van de bewaard gebleven drukwerken met 

muziek van Tollius is teruggevonden in de bibliotheken van twee instituties, in 

beide gevallen in relatie tot de Latijnse scholen van de desbetreffende plaatsen. De 

Keulse ‘Jesuitenbibliothek’, als onderdeel van de ‘Kölner Gymnasialbibliothek’ was 

in het bezit van de Moduli (1597) en het ‘Gymnasium Poeticum’ van Regensburg 

bezat een exemplaar van de Madrigali (1597). Muziek van Tollius, die was 

opgenomen in een convoluut dat een Nederlandse oorsprong heeft gehad, kwam 

rond 1707 in het Zwitserse Zuoz terecht; dit was kennelijk op verzoek van de Heren 

Von Planta, hun interesse ging waarschijnlijk vooral uit naar de psalmzettingen in 

dit convoluut en het is dus de vraag in hoeverre de muziek van Tollius daar in de 

                                           
546 Over de achtergrond van Salomon Wahl is mij niets bekend, maar het feit dat hij in het bezit was 
van een omvangrijk convoluut met daarin diverse uitgaven van de kunstmuziek van zijn tijd, maakt 
duidelijk dat hij niet onbemiddeld zal zijn geweest. 
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belangstelling stond.547 Van de overige bewaard gebleven exemplaren met muziek 

van Tollius konden de oorspronkelijke gebruikers niet worden achterhaald. 

 De muziek in de bibliotheken van de adellijke personen zal ten dienste 

hebben gestaan van de hofkapel. De werken in de bibliotheken van de Latijnse 

scholen zullen gebruikt zijn bij het onderwijs en – voor zover het om religieuze 

werken gaat – mogelijk ook tijdens de kerkdiensten. De werken die in het bezit 

waren van privépersonen zullen vooral gebruikt zijn bij het huiselijk musiceren. 

 

Collegia musica 

De opdracht in de Madrigali a sei voci (1597) aan het Amsterdams muziekcollege 

levert – tezamen met de opdracht in de gelijktijdig verschenen bundel met 

psalmcomposities – in feite het eerste bewijs van het bestaan van een collegium 

musicum in Amsterdam.548 Of deze groep ook toen al onder leiding stond van Jan 

Pzn. Sweelinck is onbekend, maar waarschijnlijk is dat wel. Een paar jaar later, in 

1602/03, is het ook zeker dankzij een opmerking daarover van Constantijn 

Huygens.549 De leden van dergelijke muziekcolleges zullen tot de afnemers van de 

gedrukte muziek hebben behoord. De complexe meerstemmige muziek, die in 

gedrukte bronnen de hoofdmoot uitmaakte, is dermate lastig en stelt zulke hoge 

eisen aan de muzikale vaardigheden van de uitvoerders, dat het onwaarschijnlijk is 

dat deze muziek algemeen ingang had gevonden als vrijetijdsbesteding van de 

welgestelde burgers. Ongetwijfeld waren er mensen onder de welgestelde burgers 

die over voldoende vaardigheden beschikten om zonder hulp van een professional 

deze werken te kunnen uitvoeren, voor velen zal professionele hulp echter gewenst 

zijn geweest en zij konden terecht in de collegia musica.550 

 Over het functioneren van deze collegia musica is in de zestiende eeuw 

nauwelijks iets bekend, pas in de loop van de zeventiende eeuw komt daarover 

bruikbare informatie beschikbaar.551 Het is wel duidelijk dat deze muziekcolleges 

juist rond de tijd dat de muziek van Tollius verscheen her en der functioneerden en 

er in die periode ook steeds meer werden opgericht.  

                                           
547 Zie: Schreich-Stuppan 2010. 
548 D.F. Scheurleer, Het muziekleven in Amsterdam in de zeventiende eeuw (’s-Gravenhage 1897), p. 69 
(met afbeelding van de opdracht); Vlam 1950, p. 223. 
549 Alfred Dekker, ‘J.Pzn. Sweelinck en zijn collegium musicum’, in: Mens & Melodie 1971, p. 290-292, 
hier: p. 290. 
550 Een uitvoeringspraktijk met publiek toegankelijke optredens bestond nog niet of nauwelijks aan het 

einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw, binnen de collegia musica was het 

samen musiceren voorlopig nog een doel op zichzelf. Zie hierover: Gerda Barents-Vermeer, 
‘Muziekcolleges in de Republiek’, in: Louis Peter Grijp (ed.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden 
(Amsterdam 2001), p. 239-244, passim. 
551 Zie o.a. J.C.M. van Riemsdijk, Het Stads-muziekcollegie te Utrecht (Collegium musicum ultrajectinum) 
1631-1881: eene bijdrage tot de geschiedenis der toonkunst in Nederland (Utrecht 1881); P.T.A. 
Swillens, ‘De Collegia Musica in de Noordelijke Nederlanden’, in: Caecilia en de muziek 91 (8) 1933-
1934, p. 145-151 en 193-203; Chr.C. Vlam, ‘Westfriese Collegia Musica in de 17e en 18e eeuw’, in: 
Mens & Melodie 1950, p. 223-227; H.P. Algra, ‘Jacques Vredeman en het Collegium Musicorum te 
Leeuwarden in de eerste jaren van de zeventiende eeuw’, in: Spiegel Historiael 22/4 (1987), p. 179-184 
en Barents-Vermeer 2001. 
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Hoofdstuk 6 
De teksten 

 
Driekwart van het oeuvre van Tollius bestaat uit motetten (50 composities), binnen 

dit oeuvre gaat het om drie- en vijfstemmige composities op Latijnse teksten met 

een religieuze strekking.552 Het overige bestaat uit madrigalen (18 composities), bij 

Tollius steeds meerstemmige composities (vier-, vijf- en zesstemmig) met wereldlijke 

teksten in het Italiaans. In een van de motetbundels bevindt zich één vreemde eend 

in de bijt, een Nederlandstalig kerstlied voor drie stemmen. 

 Onderstaand worden de teksten van deze composities per uitgave besproken. 

Transcripties ervan bevinden zich, voorzien van een Nederlandse vertaling, in 

bijlage IV.553 In de bronnen met de muziek van Tollius vormt de tekstplaatsing geen 

enkel probleem en de weinige fouten konden eenvoudig gecorrigeerd worden. Voor 

zover er sprake is van een kennelijk bewust door Tollius gekozen interne ordening 

van de composities in zijn uitgaven, die dan uiteraard samenhangt met de 

tekstkeuzes, dan wordt dit in de onderstaande bespreking van de teksten 

opgenomen. Voordat de focus gericht wordt op de tekstkeuzes van Tollius, moet hier 

alvast opgemerkt worden dat er geen Mariamotetten in het bewaard gebleven oeuvre 

opgenomen zijn. Dat is verrassend, zeker gezien het feit dat zijn werkplekken in 

Amersfoort en Rieti gewijd waren aan Onze-Lieve-Vrouw. 

 

Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum 

De titel geeft aan dat Tollius voor de inhoud van deze bundel op zoek is geweest 

naar teksten die specifiek betrekking hadden op het functioneren van priesters (zie 

tabel 6). Zoals besproken in hoofdstuk 2 (p. 77-79), was dit wellicht een impliciet 

verwijt aan de priesters die hem in Assisi beschuldigd hadden van ketterij. Enkele 

van deze teksten werden ook door andere componisten gebruikt, de teksten ‘Tu es 

Petrus’ en ‘Laudate Dominum’ zijn zelfs veelvuldig door andere componisten op 

muziek gezet.554 Van ongeveer de helft van de stukken konden geen andere 

zettingen getraceerd worden, vermoedelijk hangt dit feit samen met de unieke 

achtergrond van waaruit Tollius tot zijn tekstkeuzes is gekomen. 

 De eerste tekst, ‘Audite stirps Levitica’ (Hoort, stam van Levi), lijkt een oproep 

te zijn om de motetten van deze gehele bundel aan te horen; de oproep om te 

luisteren aan de leden van de stam van Levi (die volgens het Oude Testament de 

priesters moest leveren),555 leidt binnen dit ene motet namelijk nergens toe. Er is 

ook in de volgorde van de overige teksten een duidelijke ordening waarneembaar. 

Eerst worden de priesters aangesproken op hun taak als tempeldienaars: ‘Priesters 

van God: eer de Heer, zegt hymnen voor Hem; zoals Melchisedek, bent u priester 

voor altijd’ (nrs. 2-3). Daarna volgt een tweedelig motet over de eucharistieviering 

                                           
552 Het al dan niet aanwezig zijn van een liturgische bestemming laat ik hierbij bewust buiten 
beschouwing, dat komt verderop nader ter sprake. 
553 Voor zover dat bekend is, wordt in bijlage IV voor de motetten ook een eventuele liturgische 
bestemming aangegeven. 
554 Zie voor andere zettingen op dezelfde teksten de website www.arts.ufl.edu/motet/. 
555 Deuteronomiun 18, 1-8. 

http://www.arts.ufl.edu/motet/
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(nr. 4), gevolgd door de roeping van Petrus als grondlegger van de kerk (nrs. 5-7). 

Dan volgt de rol van de bisschop en de betekenis van zijn ambt (nrs. 8-11). Een 

bijzondere plaats in deze groep wordt ingenomen door het motet ‘Pecunia tua’ (nr. 

10), want op zichzelf beschouwd treedt Tollius hiermee buiten het kader voor zijn 

tekstkeuzes. De oorspronkelijke tekst heeft namelijk geen betrekking op een 

bisschop of priester, maar op een tovenaar (Simon Magus) die denkt de gaven Gods 

voor geld te kunnen kopen van de apostelen. De hier gebruikte tekst is het 

antwoord van Petrus aan de tovenaar, maar deze is zonder de context van het 

bijbelverhaal te interpreteren als een aanklacht van geldzucht onder de clerus (‘uw 

geld zal u in het verderf storten’). Misschien verwees Tollius met deze tekst naar een 

bepaald feit rond zijn perikelen in Assisi, maar dat was niet geheel zonder risico. De 

financiële welstand van de clerus was een wapen in handen van de protestanten; 

het overnemen van hun argumenten zou in de ogen van de katholieken ketterij zijn 

geweest, terwijl deze bundel juist is opgedragen aan de bisschop die hem daarvan 

had vrijgesproken. Wordt deze tekst echter gezien in het licht van de cyclus waarin 

deze motetten gepresenteerd zijn, dan valt de tekst te interpreteren als verbinding 

tussen de voorafgaande en de erop volgende tekst: ‘Voor niets hebben jullie 

gekregen, voor niets moet je geven’ (nr. 9c) en ‘God deelt macht uit met zijn 

rechterhand, God verleent waardigheid’ (nr. 11). In dat geval is het dus onderdeel 

van de passage over de waardigheid van de bisschop, een aanvulling op de stelling 

dat deze waardigheid niet met aardse middelen verkregen kan worden. Aan het slot 

keren in deze cyclus de dienaren van de kerk, de priesters dus, weer terug (nrs. 12-

14). Zij moeten ervoor zorgen dat ze de goede werken doen, waarbij de hulp van de 

Heilige Geest onontbeerlijk is. Zoals het eerste motet de opening lijkt voor de bundel 

als geheel, zo valt het laatste motet, met een lofpsalm gevolgd door de kleine 

doxologie, te interpreteren als de afsluiting van het geheel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Een groot deel van de teksten die Tollius in deze cyclus gebruikte, is 

afkomstig uit de Bijbel, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Sommige 

teksten werden ook in de liturgie gebruikt, maar het is de vraag in hoeverre dat voor 

Tabel 6. Inhoud van Motecta de dignitate et moribus sacerdotum. 
 
1. Audite stirps laevitica 
2. Sacerdotes Dei 
3. Tu es sacerdos 
4. Accipite & manducate  Prima pars 
 Hic calix novum   Secunda pars 
5. Petre amas me 
6. Tu es Petrus  Prima pars 
 Et tibi dabo   Secunda pars 
7. Accipite Spiritum Sanctum 
8. Fidelis sermo  Prima pars 
 Oportet autem   Secunda pars 

9. Honor fratres  Prima pars 
 Si regum fulgori   Secunda pars 
 Gratis accepistis   Tertia pars 
10. Pecunia tua 
11. Episcopus imponit manus 

12. Vos estis sal terræ  Prima pars 
 Vos estis lux mundi   Secunda pars 
13. Euge serve bone 
14. Sancte spiritus 
15. Laudate Dominum 
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Tollius een rol heeft gespeeld. Het feit dat een deel van de teksten afwijkt van de 

bekende liturgische versies ervan, laat zich ook verklaren vanuit de cyclische opzet 

van deze bundel en de daarmee samenhangende afwezigheid van een liturgisch 

doel.556 

 Terwijl een interne ordening op basis van sleutelcombinaties, voortekens en 

modi hand over hand toenam in de loop van de zestiende eeuw,557 is er binnen het 

oeuvre van Tollius alleen in deze eerste bundel met driestemmige motetten van een 

dergelijke ordening sprake geweest. De eerste en laatste compositie van deze uitgave 

zijn op basis van de tekst met reden op de desbetreffende posities geplaatst, ze 

passen tegelijkertijd in een ordening die ook op de rest van de composities van 

toepassing lijkt te zijn geweest. De ordening is in deze bundel op basis van 

sleutelcombinaties en voortekens (al of geen mol), de modus zelf is hierin niet 

relevant gebleken. De ordening is weliswaar niet consequent doorgevoerd, maar 

ondanks de kleine afwijkingen is de essentie duidelijk herkenbaar. Voorop staan de 

werken waarvan de baspartij met een baritonsleutel (F3) is genoteerd, dan volgen de 

werken met een bassleutel (F4) en tenslotte die met een tenorsleutel (C4).558 De enige 

uitzondering is te vinden bij nr. 9, waar het middendeel van het driedelig motet in 

een baritonsleutel (F3) is genoteerd en de buitendelen in een bassleutel (F4). Binnen 

de eerste twee groepen vinden we eerst de stukken met een mol en daarna de 

stukken zonder mol; dit ordeningsprincipe is bij de laatste groep losgelaten, het 

enige stuk met een mol bevindt zich daar te midden van de stukken zonder mol.559 

 

Liber primus Motectorum quinque vocum 

De inhoud van de eerste bundel met vijfstemmige motetten levert een divers beeld 

van deels liturgische en deels semiliturgische of niet-liturgische teksten (zie tabel 

7).560 Er zijn motetten ter ere van God de Vader (nrs. 10, 18 en 19) en God de Zoon 

(nrs. 5, 7 en 11) en ter ere van enkele heiligen, te weten St. Johannes de Doper (nr. 

2), St. Franciscus van Assisi (nr. 4) en St. Nicolaas (nr. 13). Zes teksten stammen 

uit het Oude Testament (nrs. 1, 3, 6, 10, 14 en 16), waarvan er twee uit het 

Hooglied afkomstig zijn (nrs. 1 en 3) en twee andere op psalmteksten gebaseerd zijn 

(nr. 6b en nr. 8b). Vier teksten stammen uit het Nieuwe Testament (nrs. 9, 11, 15 

en 19). Veertien van de negentien teksten zijn ook door andere componisten op 

muziek gezet.561 Een deel daarvan is van de hand van Tollius’ belangrijkste 

tijdgenoten: Lassus (nrs. 10, 11 en 12) en Palestrina (nrs. 10 en 16); enkele zijn van 

Tollius’ directe collega’s uit Padua: Porta (nrs. 10 en 12) en Mosto (nr. 10).562 Van 

                                           
556 Voor de details over de oorsprong van de teksten en hun liturgische bestemmingen, zie bijlage IV. 
557 Harold Powers, ‘Tonal Types and Modal Categories in Renaissance Polyphony’, in: Journal of the 
American Musicological Society 34 (1981), p. 428-470 (voortaan: Powers 1981), p. 435-436; Richard 
Freedman, The Chansons of Orlando di Lasso and Their Protestant Listeners: Music, Piety, and Print in 
Sixteenth-Century France (Rochester 2000), (voortaan: Freedman 2000, p. 147). 
558 De letters staan voor het type sleutel (C-, F-, of G-sleutel) en de cijfers in subscript voor de lijn 
waarop deze sleutel is geplaatst (geteld van onder naar boven). 
559 Zie bijlage IX, voor een overzicht van sleutelcombinaties, voortekens en modi. 
560 Zie bijlage IV voor de volledige teksten met vertalingen. 
561 Zie: www.arts.ufl.edu/motet/. 
562 Beiden waren enige tijd Tollius’ kapelmeester in het kathedrale koor van Padua. 
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het motet ‘O Patriarcha pauperum’ verscheen in hetzelfde jaar als Tollius’ motet een 

driestemmige zetting van Pietro Vinci (bij hem zonder ‘alleluia’).563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 In het Liber primus motectorum quinque vocum is in de opeenvolging van de 

stukken op één punt een heldere ordening: eerst worden de stukken in tempus 

imperfectum diminutum (met een ¢ als mensuurteken, nrs 1-14) gepresenteerd en 

dan volgen de stukken in tempus imperfectum (met een C als mensuurteken, nrs. 

15-19). Er is in deze bundel geen herkenbare ordening aangebracht op grond van 

andere elementen, zoals sleutelcombinaties of modi. 

 

Motectorum quinque vocum liber secundus 

Er zijn in de tweede bundel met vijfstemmige motetten zeven teksten ontleend aan 

het Oude Testament (nrs. 1, 2, 3b, 8, 9, 15 en 17), waarvan er opnieuw twee uit het 

Hooglied afkomstig zijn (nrs. 9 en 17) en twee andere op psalmteksten gebaseerd 

zijn (nrs. 3b en 15); er zijn acht teksten ontleend aan het Nieuwe Testament (nrs. 5, 

6, 7. 11, 12, 13, 14 en 16). Vier motetten zijn ter ere van Christus, waarvan twee 

met betrekking tot de geboorte van Christus (nrs. 12 en 14), één tot de kruisiging 

(nr. 13) en één tot de Dag des Oordeels (nr. 6). Verder zijn er weer enkele motetten 

voor heiligen, te weten voor St. Laurentius (nr. 4), St. Johannes de Doper (nrs. 7 en 

16), St. Franciscus (nr. 10), St. Felicianus (nr. 18) en St. Rufinus (nr. 19).  

 Tollius wijdde drie motetten aan Johannes de Doper (II,2, III,7 en III,16), 

mogelijk was deze zijn naamheilige en dan hadden deze teksten allicht een zekere 

aantrekkingskracht op hem. De composities over St. Franciscus (II,4 en III,10), St. 

                                           
563 Opgenomen in Il secondo libro de motetti e ricercari a tre voci con alcuni ricercari di Antonio il Verso 
suo discepolo (Venezia, Gerolamo Scotto, erede 1591), RISM-A/I: V 1665 / RISM-B/I: 15912a. 

Tabel 7. Inhoud van Liber primus motectorum quinque vocum. 
 
1. Adiuro vos filiae Hierusalem Prima pars 
 Consurge Hierusalem  Secunda pars 
2. Hic est praecursor dilectus 
3. Osculetor me osculo 
4. Alleluia, O Patriarcha pauperum 
5. In odorem unguentorum 
6. Dies mei transierunt Prima pars 
 Et recogitabo tibi  Secunda pars 
7. Deus qui manus tuas pedes tuos 
8. Hei mihi Domine Prima pars 
 Anima mea turbata est valde  Secunda  parte 
9. Vidi civitatem sanctam Jerusalem 

10. Confitebor tibi Domine rex 

11. Ecce Agnus Dei 
12. Decantabat populus 
13. Nicolaus verus Christi pauper 
14. Obsecro Domine 
15. Vos qui reliquistis omnia 
16. Rorate cœli desuper 
17. Virgines sacrae recitant canoris 
18. Summe pater rerum 
19. Regi saeculorum 
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Felicianus (III,18) en St. Rufinus (III,19) gaan mogelijk terug tot de tijd dat Tollius in 

Assisi verbleef. Franciscus werd ook in andere plaatsen vereerd en de relatie met 

Assisi is weliswaar voor de hand liggend, maar niet dwingend. De verering van 

Rufinus, de beschermheilige van de stad Assisi en van de kathedraal waar Tollius 

werkte, en van Felicianus, de beschermheilige van het nabij Assisi gelegen Foligno, 

zal wel aan een plaatselijke traditie gebonden zijn geweest en dat maakt het minder 

waarschijnlijk dat deze composities zijn geschreven op een moment dat Tollius niet 

in die contreien verbleef (zie tabel 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Vrijwel alle teksten in deze bundel zijn ook door andere componisten op 

muziek gezet, alleen van de nrs. 12, 15 en 19 heb ik geen andere zettingen kunnen 

traceren.564 De teksten ‘Franciscus vir catolicus’ (nr. 10) en ‘O gemma clara’ waren 

slechts een keer eerder gebruikt, respectievelijk door Maistre Jhan (ms. LonRC 

2037, Ferrara ca. 1530) en een anonieme componist (ms. TrevBC 30, Treviso 1570). 

Lassus heeft ook composities gemaakt op de teksten van de nrs. 3, 8 en 17 en 

Palestrina op die van de nrs. 3, 7, 11 en 17. Er zijn geen composities gevonden op 

overeenkomstige teksten van musici uit de directe omgeving van Tollius. 

 

Moduli trium vocum 

Van de nieuwe composities in de bundel Moduli trium vocum konden slechts bij drie 

teksten zettingen van andere auteurs getraceerd worden. Alle drie zijn overigens 

veelvuldig op muziek gezet. Van ‘Dixit dominus domino’ (nr. 2a) is bijvoorbeeld een 

zetting van Lassus bekend; van ‘Veni, sancte Spiritus’ (nr. 11a) zijn zettingen 

                                           
564 Zie: www.arts.ufl.edu/motet/. 

Tabel 8. Inhoud van Motectorum quinque vocum liber secundus. 
 
1. Frange esurienti panem tuum 
2. Verbum iniquum 
3. Peccantem me quotidie  Prima pars 
 Deus in nomine tuo  Secunda pars 
4. Strinxerunt corporis membra 
5. Dum sacrum mysterium cerneret Joannes 

6. O quam gloriosum est regnum 
7. Puer qui natus est nobis 
8. Sicut mater consolatur filios suos 
9. Ego flos campi 
10. Franciscus vir catholicus 
11. Beatus vir qui suffert tentationem 
12. Verbum Caro factum est 
13. Dum transisset sabbathum  Prima pars 
 Et valde mane una sabbatherum   Secunda pars 

14. Tria sunt munera 
15. Sicut fluit cera 
16. Misit rex incredulus 
17. Surge propera amica mea 
18. O gemma clara martyrum  Prima pars 
 Sancte Filiciane martyr Domini   Secunda pars 
19. O Magnum pietatis 
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bekend van Porta, Palestrina en opnieuw Lassus; van ‘Benedicta sit sancta’ (nr. 

12a) zijn zettingen bekend van De Wert, De Victoria en wederom Palestrina. 

 Niet alleen bevat de bundel van 1597 meer stukken dan die van 1590, er is 

meer aan de hand; stukken die in 1590 nog als zelfstandige motetten hebben 

gefunctioneerd, blijken in 1597 te zijn samengevoegd tot een geheel. In tabel 9 zijn 

de overeenkomsten en de verschillen tussen de twee uitgaven in kaart gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar waar de versie van 1590 gericht was aan priesters in het algemeen en de 

versie van 1597 te relateren is aan de wijding van bisschop Marco Corner, zou het 

voor de hand liggen dat de toegevoegde teksten van 1597 meer specifiek over het 

functioneren van een bisshop zouden gaan. De delen waarin een bisschop expliciet 

genoemd wordt waren echter al in 1590 aanwezig,565 de in 1597 toegevoegde 

teksten blijven juist algemeen.566 

 Terwijl de Moduli trium vocum in feite een herziene herdruk is van de bundel 

Motecta de dignitate et moribus sacerdotum, is in grote lijnen ook de indeling van 

deze bundel uit 1590 gehandhaafd. Dit heeft ook zijn weerslag op de indeling van de 

                                           
565 Nr. 6b/c (in de uitgave van 1590 nr. 8a/b), nr. 7a (in 1590 nr. 9a) en nr. 8 (in 1590 nr. 11). 
566 In bijlage IV, met de transcripties van de teksten en hun vertalingen, zijn de in 1597 toegevoegde 
teksten vetgedrukt. 

Tabel 9. Overeenkomsten en verschillen in de uitgaven van 1590 en 1597. 
 

1590  1597 
[1.] Audite stirps laevitica  [1a.] Audite, stirps Levitica (1ma pars) 
-   [1b.] Ut curam habeatis (2da pars) 
[2.] Sacerdotes Dei  [1c.] Sacerdotes Dei  (3tia pars) 

-   [2a.] Dixit Dominus  (1ma pars) 
[3.] Tu es sacerdos  [2b.] Tu es sacerdos  (2da pars) 
[4a.] Accipite & manducate  (1ma pars) [3a.] Accipite, & manducate  (1ma pars) 

[4b.] Hic calix novum  (2da pars) [3b.] Hic calix novum  (2da pars) 
[5.] Petre amas me  [4a.] Petre, amas me?  (1ma pars) 
-   [4b.] Bonus pastor  (2da pars) 
[6a.] Tu es Petrus  (1ma pars) [5a.] Tu es Petrus  (1ma pars) 
[6b.] Et tibi dabo  (2da pars) [5b.] Et tibi dabo  (2da pars) 
[7.] Accipite Spiritum Sanctum  [6a.] Accipite Spiritum  (1ma pars) 

[8a.] Fidelis sermo  (1ma pars) [6b.] Fidelis sermo  (2da pars) 
[8b.] Oportet autem  (2da pars) [6c.] Oportet autem  (3tia pars) 
[9a.] Honor fratres  (1ma pars) [7a]. Honor, fratres  (1ma pars) 
[9b.] Si regum fulgori  (2da pars) [7b.] Si regum fulgori  (2da pars) 
[9c.] Gratis accepistis  (3tia pars) [7c.] Gratis accepistis  (3tia pars) 
[10.] Pecunia tua          = [10c.] vanaf maat 12 
[11.] Episcopus imponit manus  [8a.] Episcopus imponit  (1ma pars) 
[12a.] Vos estis sal terræ  (1ma pars) [8b.] Vos estis sal terræ  (2da pars) 
[12b.] Vos estis lux mundi  (2da pars) [8c.] Vos estis lux mundi  (3tia pars) 
-   [9a.] Domine, quinque  (1ma pars) 

[13.] Euge serve bone  [9b.] Euge, serve bone  (2da pars) 
-   [10a.] Erat autem  (1ma pars) 
-   [10b.] Date & mihi  (2da pars) 
- zie [10.]  [10c.] Responderunt  (3tia pars) 
-   [11a.] Veni, sancte Spiritus  (1ma pars) 
[14]. Sancte spiritus  [11b.] Sancte Spiritus  (2da pars) 
-   [12a.] Benedicta sit sancta  (1ma pars) 
[15.] Laudate Dominum  [12b.] Laudate Dominum  (2da pars) 
-   [13.] Met vlyt aensiet 
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stukken op basis van sleutelcombinaties en voortekengebruik. Toch zijn er op dit 

punt een paar opmerkelijke veranderingen te constateren. Ten eerste is het 

opvallend dat het korte motet ‘Pecunia tua’ – dat in 1590 het laatste was van de 

groep met een bassleutel (F4) – in 1597 niet alleen is uitgebreid tot een driedelig 

motet, maar ook twee plekken naar achteren werd verplaatst. Hierdoor komt dit 

motet met de baspartij in een F4-sleutel midden in de groep met C4-sleutels voor de 

baspartij terecht. Ik heb voor deze inbreuk op de interne ordening geen verklaring 

kunnen vinden; het enige opvallende is dat deze compositie in beide bundels op 

plek 10 terecht is gekomen, maar ook daar kan ik geen logische aanleiding voor 

deze actie in herkennen. De interne ordening was in 1590 voor de laatste groep (met 

C4-sleutel in de bas) al minder consequent, in de onderhavige uitgave is de ordening 

nog verder verstoord geraakt.567 

 

Een Nederlandstalig kerstlied 

Het laatste werk in deze bundel is een driestemmig kerstlied op Nederlandse 

tekst.568 Tollius heeft dit werk het opschrift Cantilena Belgica meegegeven en wijst 

daarmee in de richting van de Latijnse school: Cantilena was de gangbare term voor 

wat ook wel een Carmen Scholasticum werd genoemd, een Latijns gedicht dat 

jaarlijks werd gemaakt voor de leerlingen van de Latijnse school, meestal door de 

rector. Met de jaarzangen presenteerden de leerlingen zich aan de ouders, de 

schoolleiding en het stadsbestuur, waarmee de plaats van de school in de 

samenleving werd verstevigd.569 

 De gewoonte om cantilenae te produceren is in Nederland bekend vanaf het 

begin van de zestiende eeuw en is vermoedelijk uit Duitsland komen overwaaien.570 

Na de successievelijke overgang van Nederlandse steden tot het protestantisme 

verdwijnt dit fenomeen in rap tempo, kort na 1600 is het definitief voorbij.571 De 

cantilena is daarmee een typisch verschijnsel van de zestiende eeuw. De cantilenae 

werden soms gedrukt, meestal op één vel papier dat in octavo gevouwen werd.572 De 

zeldzaamheid van de bewaard gebleven exemplaren wijst op lage oplagecijfers.573 

Naast de gedrukte versies zijn er ook enkele cantilenae in handschrift 

overgeleverd.574 Het is aannemelijk dat de cantilenae jaarlijks werden geproduceerd, 

                                           
567 Voor de details zie bijlage IX. 
568 Zie ook Noske 1983, waarin dit kerstlied (voorzien van een transcriptie) wordt besproken. 
569 Bloemendal 2003, p. 23. 
570 C.P. Burger Jr., ‘Een monument uit den bloeitijd van de Alkmaarsche school’, in: Het Boek, tweede 
reeks van het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, 10e jaargang (1921), p. 33-60 (voortaan: 
Burger 1921), p. 56-57; Chris L. Heesakkers/Wilhelmina G. Kamerbeek, Carmina scholastica 
Amstelodamensia: A Selection of Sixteenth Century School Songs from Amsterdam (Leiden 1984), 

(voortaan: Heesakkers/Kamerbeek 1984), p. XI. 
571 C.P. Burger Jr., ‘De 16e-Eeuwsche Amsterdamsche Schoolzangen III’, in: Het Boek, tweede reeks 
van het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, 9e jaargang (1920), p. 137-150 (voortaan: Burger 
1920b), p. 147; Heesakkers/Kamerbeek 1984, p. XIII. 
572 C.P. Burger Jr., ‘De laatste katholieke Amsterdamsche rectoren, en hunne Carmina’, in: Het Boek, 
tweede reeks van het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, 1e jaargang (1912), p. 49-60 
(voortaan: Burger 1912a), p. 51. 
573 Heesakkers/Kamerbeek 1984, p. XIII. 
574 Henk Giebels/Frans Slits, Georgius Macropedius 1487-1558: Leven en werken van een Brabantse 
humanist (Tilburg 2005), (voortaan: Giebels/Slits 2005), p. 307-309). 
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maar doordat er maar weinig van bewaard is gebleven zit de chronologie vol 

gaten.575 Van sommige plaatsen is er alleen bewijs dat er een productie is geweest, 

door de overlevering van slechts een enkel jaarzang of zelfs alleen maar de 

vermelding ervan.576 

 Er is zowel uit Amsterdam als uit Utrecht een reeks cantilenae overgeleverd 

en daaruit blijkt dat er naast overeenkomsten ook onderlinge verschillen tussen de 

tradities in de diverse steden zijn geweest. Zo werd in Amsterdam de jaarzang 

doorgaans op kerstavond gepresenteerd en was er gewoonlijk een refrein (versus 

intercalaris) in het Nederlands,577 terwijl in Utrecht de jaarzang doorgaans op 10 

november (de vooravond van Sint Maarten, de beschermheilige van de stad) werd 

gepresenteerd en er een refrein (hier meestal repetitio genoemd) in het Latijn was.578 

In Amsterdam werd de jaarzang mogelijk in de kerk gezongen,579 maar in Utrecht 

zijn er aanwijzingen dat dit op het plein voor het stadhuis plaatsvond.580 

 Dat de cantilenae gezongen werden is evident, maar de manier waarop dit 

gebeurde blijft onduidelijk en ook hier zijn er kennelijk lokale verschillen geweest. 

Van een aantal cantilenae uit Utrecht is zowel de muziek voor de coupletten als 

voor de repetitio overgeleverd,581 uit Amsterdam is – voor zover ik kon nagaan – 

slechts één notatie van de te zingen melodie overgeleverd, en dan nog alleen die van 

het versus intercalaris.582 Mogelijk werden in sommige plaatsen de verzen 

gereciteerd volgens bepaalde formules en werden alleen de refreinen gezongen op 

een nieuw gecomponeerde melodie,583 maar op andere plekken werd waarschijnlijk 

                                           
575 Heesakkers/Kamerbeek 1984, p. XIII. 
576 Heesakkers/Kamerbeek 1984, p. XI: dat er cantilenae geproduceerd zijn is bekend uit Alkmaar, 
Schiedam, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Arnhem, ’s-Hertogenbosch en Wesel. 
577 Zie over de Amsterdamse cantilenae Burger 1912a en C.P. Burger Jr., ‘De wetten voor de 
Haarlemsche en Amsterdamsche Gymnasiasten, van 1576’, in: Het Boek, tweede reeks van het 
Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, 1e jaargang (1912), p. 321-328; C.P. Burger Jr., ‘Oude 
Amsterdamsche carmina scholastica’, in: Het Boek, tweede reeks van het Tijdschrift voor Boek- en 
Bibliotheekwezen, 2e jaargang (1913), p. 54-60 (voortaan: Burger 1913); C.P. Burger Jr., ‘De 16e-

Eeuwsche Amsterdamsche Schoolzangen I’, in: Het Boek, tweede reeks van het Tijdschrift voor Boek- en 
Bibliotheekwezen, 8e jaargang (1919), p. 281-293; C.P. Burger Jr., ‘De 16e-Eeuwsche Amsterdamsche 
Schoolzangen II’, in: Het Boek, tweede reeks van het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, 9e 
jaargang (1920), p. 33-48; Burger 1920b; Burger 1921; C.P. Burger Jr., ‘Dood, koorts en waarheid 
bezongen door Alardus van Amsterdam’, in: Het Boek, tweede reeks van het Tijdschrift voor Boek- en 
Bibliotheekwezen, 14e jaargang (1925), p. 85-87 en Heesakkers/Kamerbeek 1984. 
578 Zie over de Utrechtse cantilenae W.H.J. Dekker, Georgius Macropedius (1468-1558) en de muziek 
(ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit Utrecht, 1970), (voortaan: Dekker 1970); A.A.M. 
Dekker, ‘Three unknown “Cantilenae Martinianae” by Georgius Macropedius: a contribution to the 
study of the Utrecht Carmina Scholastica’, in: Humanistica Lovaniensia XXIII (1974), p. 188-227 
(voortaan: Dekker 1974); Frans Slits, ‘Georgius Macropedius als dichter: Schoolzangen’, in: Jan 
Bloemendal (ed.), De Utrechtse Parnas: Utrechtse Neolatijnse dichters uit de zestiende en zeventiende 

eeuw (Amersfoort 2003), p. 13-43; Giebels/Slits 2005, Jan Bloemendal (ed.), Macropedius 1558-2008, 
Macropedius in Europese context: Teksten van de voordrachten gehouden op 3 oktober 2008 (Amersfoort 
2008), Jan Bloemendal (ed.), The Latin Playwright Georgius Macropedius (1487-1558) in European 
Contexts, European Medieval Drama 13 (Turnhout 2009) en Wil H.J. Dekker, Georgius Macropedius, 
Verzameld toneel, Koren & liederen: Transcriptie en inleiding (Amersfoort 2012). 
579 Heesakkers/Kamerbeek 1984, p. XIV. 
580 Dekker 1974, p. 190. 
581 Giebels/Slits 2005, facsimile’s van deze vroegste Noord-Nederlandse muziekdruk en enkele 
handschriften op p. 292, 294, 301, 308 en 309. Alleen voor het eerste couplet is de muziek 
weergegeven, maar het is duidelijk dat deze ook geschikt is voor de vervolgcoupletten. 
582 Burger 1920b, facsimile op p. 148. 
583 Burger 1913, p. 60; Burger 1920b, p. 145. 
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alles gezongen op nieuw gemaakte melodieën.584 De Utrechtse melodieën doen, met 

hun ritmiek en syncopische cadensen, denken aan een polyfone context.585 In 

hoeverre er daadwerkelijk gebruik werd gemaakt van meerstemmigheid is 

onduidelijk, er zijn echter wel aanwijzingen dat zowel jongens als mannen de 

jaarzangen zongen.586 Mogelijk is er ook een vorm van instrumentale begeleiding 

geweest, maar ook dat is nergens vastgelegd.587 

 Uit Amersfoort zijn er geen cantilenae bewaard gebleven, maar dankzij 

Christoffel Vladeraccus weten we dat de gewoonte om jaarlijks een schoolzang te 

presenteren ook in Amersfoort heeft bestaan.588 Vladeraccus (1524-1601) was 

conrector van de Amersfoortse Latijnse school tussen ca. 1551 en ca. 1559.589 Vele 

jaren later publiceerde hij enkele herinneringen aan de tijd dat hij in Amersfoort 

werkzaam was en spreekt daarbij ook over de cantilenae.590 Uit de tekst blijkt dat 

ook in Amersfoort de jaarzang doorgaans in de winter werd gepresenteerd.591 Over 

de inhoud van de liederen schrijft hij dat ze vermaanden tot deugd en tot vlijtige 

studie, welhaast een vanzelfsprekendheid voor dit soort jaarzangen en ook in 

andere plaatsen de algemene teneur van de schoolliederen.592 Een interessant detail 

is nog de vermelding van Vladeraccus dat in Amersfoort ook dienstmeisjes de 

                                           
584 Zoals uit de Utrechtse notaties blijkt (zie ook Dekker 1970, passim). 
585 Louis Peter Grijp, ‘De muzikale Macropedius’, in: Macropedius 1558-2008, Macropedius in Europese 

context: Teksten van de voordrachten gehouden op 3 oktober 2008 (Amersfoort 2008), p. 95-107, hier p. 
105. 
586 Giebels/Slits 2005, p. 290, 300; Louis Peter Grijp, ‘Macropedius and music: Georgius Macropedius 
as a Composer of Songs for the Theatre and Other School Performances’, in: Jan Bloemendal (ed.), 

European Medieval Drama 13 (2009), The Latin Playwright Georgius Macropedius (1487-1558) in 
European Contexts (Turnhout 2009), p. 57-83 (voortaan: Grijp 2009), p. 63. 
587 Giebels/Slits 2005, p. 290, 296, wijst erop dat in een van de jaarzangen de lier als 
begeleidingsinstrument wordt genoemd; Grijp 2009, p. 63, schrijft over de praktijk bij de toneelwerken 
van Macropedius: ‘The melodies are notated monophonically. That does not necessarily imply that 
they were performed that way; more likely they would have been accompanied by instruments such as 
the lute, bass viol, harpsichord, or organ, but there is no concrete evidence for this. It is also possible 
that there were sung vocal accompaniments. Occasionally in the edition of the Omnes fabulae comicae 
something of a two-voiced practice appears. Lazarus mendicus for instance includes two refrains that 
are to be sung by angels, and they are notated in two voices. In Iosephus the entire first chorus is 
printed in two voices, for soprano and tenor’. Er is geen reden om aan te nemen dat deze praktijk niet 
ook op zou kunnen gaan voor de cantilenae. 
588 Christophorus Vladeraccus, in: Polyonyma Ciceroniana (zie ook Burger 1920b, p. 139-143). 
589 Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 8, p. 855-856 (geraadpleegd via 
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nbwv/#source=8&page=435&view=imagePane, op 17-
04-2015. 
590 De eerste druk (vermoedelijk van 1584) is niet bewaard gebleven, er zijn drukken bekend uit de 
jaren 1597, 1610, 1616 en 1625 (zie Burger 1920b, p. 140). De bewuste passage luidt als volgt: ‘Jullie 
rector schrijft zoals onze voorouders deden en instelden voor een bepaalde dag van het jaar een Latijns 
lied voor de toehoorders van zijn gymnasium, waarin óf voortreffelijke eigenschappen en gedragingen 
worden geprezen óf slechte eigenschappen en wandaden worden bekritiseerd, waarin ijver en vlijt 
worden geroemd, nietsdoen en luiheid worden afgewezen, blijkbaar omdat aan alle kanten deugdzaam 

leven wordt aangevallen. Maar dit lied (dat “Cantilena” wordt genoemd) wordt door jullie jongens om 
het hardst in de duistere wintertijd als ze ’s morgens naar school gaan en ’s avonds terugkeren, op de 
pleinen, in de stadswijken en de stegen gezongen. Maar ’s winters kun je niet alleen de jongens, 
leerlingen van de openbare school, in de hele stad Latijn horen zingen, maar ook kennen de meisjes, 
dienstmeiden cantilenae van heel veel jaren uit het hoofd en zingen die bij de spintol en de haard of bij 
maaltijden en tuinfeesten, uiteraard tot grote bewondering van mensen die in hun eigen stad nooit 
zo’n voorkeur voor de Latijnse taal hebben aangetroffen’ (met dank aan Jan Bloemendal voor de 
vertaling van deze passage uit het Latijn; de oorspronkelijke tekst is geciteerd in Burger 1920b, p. 
141-142). 
591 Burger 1920b, p. 142. 
592 Burger 1920b, p. 142. 
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liederen kenden en dat sommige van deze meisjes nog veel onthouden hadden van 

de liederen uit voorgaande jaren, zodanig zelfs dat vreemdelingen zich erover 

verbaasden Latijn uit de monden van deze meisjes te horen.593 

 Niet alleen van Tollius is een Cantilena Belgica overgeleverd, ook van Petit 

Jan de Latre zijn twee composities op soortgelijke teksten bekend.594 Hij publiceerde 

ze in Cantionum Musicarum (Düsseldorf 1563), een bundel waarin hij op de 

titelpagina ‘M. Johanne de Latre vulgari cognomento Petit Jan celeberrimi Chori 

Amersfordiani Archimusico’ wordt genoemd.595 In de meerstemmige kerstliederen 

van Tollius en De Latre zou de versus intercalaris van een drietal Amersfoortse 

jaarzangen overgeleverd kunnen zijn. Of deze refreinen als meerstemmige 

compositie in de jaarzangen werden ingevoegd is daarmee niet gezegd, het kan ook 

dat de beide componisten een meerstemmige zetting hebben gemaakt van de 

slotstrofe van de schoolzang (al dan niet met gebruikmaking van de oorspronkelijke 

melodie). Uitgesloten dat de meerstemmige zetting al deel uitmaakte van de 

oorspronkelijke presentatie van de jaarzang is het evenmin, maar meerstemmigheid 

leent zich niet zo goed voor een presentatie in de buitenlucht. Op grond van de 

vermelding van Vladeraccus werden de jaarzangen in Amersfoort op straat 

gezongen, maar of dat in de tijd van De Latre en Tollius nog zo ging is daarmee ook 

weer niet gezegd. De vele onduidelijkheden en onzekerheden ten spijt, vormen de 

drie meerstemmige kerstliederen van De Latre en Tollius dus mogelijk het enig 

overgebleven restant van de Amersfoortse cantilenae. Onderstaand de volledige 

teksten van deze drie liederen. 

De kerstliederen van Petit Jan de Latre in Cantionum Musicarum (1563): 
 
Cantionis III. 
West nu verheucht en vermeerdert u deucht 
ghy die duer Christum zyt bevryt 
op dat ghy muecht in ewiger vruecht 
met die ghelovighe werden verblyt 
Twelck u wil gheven hier in dit leeven 
het kindeken claer in dit neuw jar 
 
Cantionis VIII. 
Weest nu verblyt wilt u verjubileren 
wy syn bevryt als ons die Propheten leeren 
een kynt erbar bringt ons wt den faer 
Men vindet claer int openbar 
een kyndeken eerbar 
In Bethleem voerwaer 
int soete nieuwe jar 
 

                                           
593 Burger 1920b, p. 142. 
594 Zie ook Bonda 1996, p. 213-215. Bonda kende slechts één van de twee composities van Petit Jan 
de Latre, de tweede kwam aan het licht tijdens de restauratie van een aantal op elkaar geplakte 
pagina’s van de twee zwaar gehavende stemboeken waarin deze muziek is overgeleverd (zie over dit 
restauratieproject: Simon Groot, ‘Cantionum Musicarum (Düsseldorf 1563)’ in: Flehite, Historisch 
jaarboek voor Amersfoort en omstreken, deel IX, 2008, p. 8-29). 
595 vertaling: M[eester] Johannes de Latre, gewoonlijk bekend als Petit Jan, aartsmusicus van het 
beroemde Amersfoortse koor; zie Groot 2013, p. 65-85 (zie ook hoofdstuk 1, p. 38-39). 



160 
 

Het kerstlied van Tollius in Moduli trium vocum (1597): 
 
Cantilena belgica 
Met vlyt aensyt, weest verblyt met iolyt, 
Ghy Chrysten een paer, 
Hy is ghebenedyt, die ons heeft bevryt om nyt, 
Vander helsche scaer. 
Chrystus uwt syns Vaderscoet ghedaelt 
is als een kynt gheboren, 
heeft thelsche serpent vermaelt, 
en verlost syn vwt vercoren. 
Noet blyder maer,     (noet = nooit) 
Verhuecht ghy Chrysten scaer openbaer, 
int soete niewe iaer. 

 
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de muziek van dit kerstlied, met 
een analyse en een transcriptie ervan. Van de twee composities van De Latre is 
slechts een deel bewaard gebleven, te weinig om nog iets zinnigs te kunnen zeggen 
over de muzikale kwaliteit van deze stukken. 
 

Madrigali a sei voci 

De bundel Madrigali a sei voci bevat vooral de gangbare gedichten over liefde, met 

een voorkeur voor de ongelukkige liefde (zie tabel 10). Niet zelden wordt het 

verzengende vuur van de liefde bij de ik-figuur afgezet tegen het ijskoude hart van 

de aanbedene. Van slechts drie teksten kon de auteur achterhaald worden: 

Francesco Petrarca (1304-1374) is vertegenwoordigd met ‘Zefiro torna’ (nr. 4), 

Ludovico Ariosto (1474-1533) met ‘Il dolce sonno’ (nr. 8) en Giacomo Sannazaro 

(1457/8-1530) met ‘I tuoi capelli’ (nr. 9). Deze drie teksten zijn ook door andere 

componisten op muziek gezet: ‘Zefiro torna’ door Girolamo Conversi (1584),596 Luca 

Marenzio (1585),597 Philippus de Monte (1554)598 en Claudio Monteverdi (1614);599 ‘Il 

dolce sonno’ door Giaches de Wert (1561),600 Andrea Gabrieli (1575)601 en Andries 

Pévernage (1583)602 en ‘I tuoi capelli’ door Paolo Quagliati (1608)603 en Giovanni de 

Macque (1613).604 Een van de anonieme teksten, ‘Che fa hoggi il mio sole’ (nr. 15) is 

ook door Marenzio op muziek gezet (1580),605 welke compositie bewerkt is tot een 

tweestemmige zetting door Banchieri (1625).606 

 Met de keuze voor teksten van Petrarca, Ariosto en Sannazaro sluit Tollius 

aan bij een stroming rond Giaches de Wert, die de keuze voor het lichtere genre – 

dat rond 1560 met Andrea Gabrieli een aanvang nam en in de jaren ’70 en ’80   

                                           
596 Il primo libro de madrigali a sei voci (RISM-A/I: C 3551). 
597 Madrigali a quattro voci ... libro primo (RISM-A/I: M 578); het tweede deel ‘Ma per me lasso’ werd pas 
gepubliceerd in de vierde druk van 1592 (RISM-A/I: M 581). 
598 Madrigali a cinque voci ... libro primo (RISM-A/I: M 3327). 
599 Il sesto libro de madrigali a cinque voci (RISM-A/I: M 3490). 
600 Il primo libro de’ madrigali a quattro voci (RISM-A/I: W 865). 
601 Libro primo de madrigali a tre voci (RISM-A/I: G 68). 
602 Opgenomen in Harmonia Celeste (RISM-B/I: 158314). 
603 Il primo libro de’ madrigali a quattro voci (RISM-A/I: Q 6). 
604 Il sesto libro de madrigali a cinque voci (RISM-A/I: M 96). 
605 Il primo libro de madrigali a cinque voci (RISM-A/I: M 530). 
606 Il principiante fanciullo a due voci (RISM-A/I: B 848). 



161 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

navolgers vond in o.a. Marenzio en Monteverdi – afwees.607 Wert richtte zich op 

sonnetten en octava’s van een hoge literaire kwaliteit. Ook de twee anonieme 

sonnetten in de madrigaalbundel van Tollius behoren tot deze groep: ‘Belle ninfe del 

mar’ (nr. 3) en ‘D’acqua viva’ (nr. 10). Maar daarnaast vinden we bij Tollius ook 

teksten van het lichtere genre, zoals ‘Due capre e due caprette’ (nr. 5), ‘Nel collar 

scritto’ (nr. 6) en ‘Della veloce Sona’ (nr. 16). Een deel van deze teksten kan een 

lokale oorsprong hebben. In de periode waarin Tollius zijn madrigalen schreef, 

hadden componisten als Luzzaschi en Gesualdo (beiden actief in Ferrara) een 

voorkeur voor eigentijdse teksten die, mogelijk onder hun auspiciën, door lokale 

dichters werden geschreven.608 

 Een drietal teksten heeft niet de liefde als thematiek. De tekst van ‘Due capre 

e due caprette’ (V,5) gaat over hebzucht. In twee andere teksten komen religieuze 

thema’s aan bod. De tekst van ‘Anchor ch’in alto mar’ (V,12) gaat over 

godsvertrouwen in gevaren, die van ‘Nella mia verde etade’ (V,14) gaat over een 

jongeling die zijn geboorteland verlaten heeft en naar het heilige land trekt. Tollius 

was niet de eerste componist met religieus getinte teksten tussen zijn madrigalen. 

Met name Philippus de Monte ging Tollius in dit genre voor, hij publiceerde bundels 

met louter madrigali spirituali in 1581, 1583, 1589, 1590 en 1593;609 ook 

Monteverdi (1583), Marenzio (1584), Palestrina (1594) en Lassus (1595) 

publiceerden voordat Tollius dat deed bundels met religieuze madrigalen.610 Binnen 

het oeuvre van Tollius zijn deze twee de enige. Als het heilige land van het 

laatstgenoemde madrigaal wordt vereenzelvigd met Italië (of specifiek met Rome), 

dan kan deze tekst ook autobiografisch geïnterpreteerd worden en zal dan dus ofwel 

                                           
607 Anthony Newcomb, ‘Poetry and the madrigal’, als onderdeel van het lemma ‘Madrigal’ in Grove 
Music online (geraadpleegd op 10 mei 2016), (voortaan: Newcomb 2016). 
608 Newcomb 2016. 
609 resp. RISM-A/I: M 3317, M 3318, M 3322, M 3323 en M 3324. 
610 resp. RISM-A/I: M 3444, M 525, P 764 en L 1009. 

Tabel 10. Inhoud van Madrigali a sei voci. 
 
1. Ardo in un tempo 
2. Amor potente iddio 
3. Belle nimfe Prima parte 
 E dir anchor  Seconda parte 

4. Zefiro torna Prima parte 
 Ma per me lasso  Seconda parte 
5. Due capre e due caprette 
6. Nel collar scritto 
7. Care vermiglie labra 
8. Il dolce sonno 
9. I tuoi capelli Prima parte 
 Basse con queste rime  Seconda parte 
10. D’acqua viva Prima parte 
 Fiorian le rive di purpuree rose  Seconda parte 
11. Tra le dolcezze e l’ire Prima parte 
 E mentre il duol  Secunda parte 

12. Anchor ch’in alto mar 

13. Se mai pietosa madre 
14. Nella mia verde etade 
15. Che fa hoggi il mio sole 
16. Della veloce sona in su le sponde 
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door Tollius zelf of door iemand in zijn directe omgeving geschreven zijn. De bundel 

sluit af met een eerbetoon aan de liefde door nimfen en herders. Nu dus geen 

ongelukkige liefde deze keer, maar ‘Viva l’Amore’! 

 

Laudi d’Amore 

In deze uitgave is één madrigaal van Tollius opgenomen (nr. 5). De overige werken 

zijn gecomponeerd door verschillende andere componisten, die – zoals de titelpagina 

meedeelt – afkomstig waren uit Padua. De inhoud van deze bundel is weergegeven 

in tabel 11. Het madrigaal van Tollius, ‘Chi non ha forza o cuore’, is voor wat betreft 

de tekst anoniem overgeleverd en er zijn geen andere composities op deze tekst 

bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrigali de diversi a quattro voci 

Ook in deze bundel is één werk van Tollius opgenomen (nr. 14). Hoewel niet 

expliciet als zodanig vermeld, stammen ook in deze bundel de overige composities 

voor een groot deel van Tollius’ Paduaanse collega’s. De inhoud van de bundel is 

weergegeven in tabel 12. Ook van de tekst van dit madrigaal van Tollius, ‘Pargoletta 

che scherzi’, is de auteur onbekend gebleven en opnieuw zijn er geen andere 

composities op deze tekst bekend. 

  

Tabel 11. Inhoud van Laudi d’Amore. 

 
1. Constanze Porta Non esser di me schiva 
2. Girolamo Boni Lodi ogni Ninfa 
3. D’incerto In mezo un prato 
4. Bortolomeo Sorte Io son Amor e Dio 
  Seconda parte Ma se fedel amante 
5. Giovan Tollio Chi non ha forza o cuore 
6. Lodovico Viadana Mentre vago Augeletto 
7. Francesco Sole Disse Clori a Mirtillo 
8. Massimiano Gabbiani Sente d’Amor il Cielo 

9. Rinaldo Coronetta Al grato suon 
  Seconda parte I Pastor che da un canto 
10. Tomaso Boldon Volse Giove saper 
11. Bortolomeo Faveretto Amor se leghi e sciogli 
  Seconda parte Ma desio ben ch’accenda 
12. Luigi Pace Amor sonui ch’ardire 
  Seconda parte E non s’aveggon essi 
13. Girolamo Filippo Il biondo crin 
14. Oliviero Ballis Se Giove se Pluton 
15. Ama Dio Freddi Quanto sia il tuo valore 
16. Girolamo Boni (Dialogo a 7) Chi sei fanciul 
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Tabel 12. Inhoud van Madrigali de diversi. 

 
1. Costanzo Porta Frà mille herbette e fiori 
2. Lodovico Balbi Segui l’usato stile 
3. Oratio Colombano Dolce mia cara vita 
4. Baldisera Donato Oime che’l mio languire 
5. Lelio Bertani Si dolce è de vostr’ occhi 
6. Pietro Andrea Bonini Devreste esser pietosa 
7. Francesco Sole Hor ch’ai Madonna inante 

8. Luigi Pace S’hai desio di vendetta 
9. D. Raffaelo Ch’io ti lasci e non t’ami 
10. D. Massimiano Deh non pianger Franciullo 
11. Vincenzo Bertolussi Care mia bella vita 
12. Placido Gambutti Care luci homicide 
13. Rinaldo Coronetta Ch’io ti lasci e non t’ami 
14. Giovan Tollio Pargoletta che scherzi 
15. Andrea Rota Fresche vermiglie rose 
16. Gio: Antonio Massinoni A la più bella Donna 
17. Antonio Tonello Suggea da duo coralli 

18. D. Massimiano Suggea da doi coralli 
19. Girolamo Boni Con vestri irati sguardi 
20. Gio: Maria Radino (Dialogo a 8) D’eugania almi Pastori 
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Hoofdstuk 7 
De muziek 

 
In Padua, waar Tollius verbleef in de periode dat hij zijn oeuvre publiceerde, maakte 

hij deel uit van een groep componerende musici. De omvang van deze groep is aan 

het licht gekomen in de twee madrigaalbundels van 1598 en bestond uit een 

gemêleerd gezelschap van bekende en onbekende musici. Verreweg de meeste laat 

zestiende-eeuwse muziekuitgaven rolden in Venetië van de persen, o.a. bij Angelo 

Gardano en Ricciardo Amadino, en samen met zijn collega’s had Tollius in het 30 

kilometer verderop gelegen Padua naar alle waarschijnlijkheid toegang tot het 

merendeel ervan. Vast en zeker werden de nieuwste ontwikkelingen en de jongste 

uitgaven van de meest vooraanstaande auteurs onderling bediscussieerd. 

 Componisten die Tollius in de loop van zijn leven in ieder geval heeft ontmoet 

en die hun stempel op zijn muzikale ontwikkeling gedrukt kunnen hebben, zijn 

achtereenvolgens Petit Jan de Latre (c1505/10-1569), die in Amersfoort verbleef 

toen Tollius daar opgroeide en die mogelijk zijn eerste leermeester is geweest, en 

Rinaldo del Mel (1554-c1598), waarmee hij enkele maanden in Rieti verbleef. In 

Padua stond hij in direct contact met Costanzo Porta (1528-1601) en Giovanni 

Battista Mosto (c1550-1596), beiden kapelmeester van het kathedrale koor in 

Padua waarin Tollius als zanger actief was.611 

 Potentiële rolmodellen voor Tollius, functionerend op het hoogtepunt van hun 

roem toen hij begon met publiceren, waren Giovanni Pierluigi da Palestrina 

(1525/26-1594) en Orlandus Lassus (c1532-1594). Andere belangrijke componisten 

van deze generatie waren Philippus de Monte (1521-1603) en Giaches de Wert 

(1535-1596). De belangrijkste tijdgenoot van Tollius was zonder meer Claudio 

Monteverdi (1567-1643), op de voet gevolgd door Luca Marenzio (1553/4-1599). Al 

deze auteurs waren actief in de twee genres die ook Tollius als componist 

beoefende, motetten en madrigalen, en kunnen op hem van invloed zijn geweest. 

 Binnen Nederland was Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) de 

belangrijkste tijdgenoot van Tollius. Gezien de relatie van Sweelinck met het 

Amsterdams muziekcollege en de door Tollius aan dat college opgedragen 

madrigalen, is het waarschijnlijk dat Sweelinck bekend was met (een deel van) het 

oeuvre van Tollius. Of Tollius op zijn beurt op de hoogte was van het werk van 

Sweelinck is minder duidelijk. We moeten ons daarbij realiseren dat in de periode 

dat Tollius zijn werken publiceerde (1590-1598) er van Sweelinck nog alleen de 

uitgave Chansons a cinc parties (Phalèse/Bellère, Antwerpen 1594) in druk was 

verschenen. De kans dat Tollius daar in Italië de hand op heeft kunnen leggen moet 

gering geacht worden.612 In hoeverre Sweelinck zich op zijn beurt door Tollius heeft 

laten inspireren valt niet na te gaan, overeenkomstigheden in de compositiestijlen 

zijn te algemeen om een directe relatie te kunnen veronderstellen. 

                                           
611 Tollius verkeerde in Rome in de nabijheid van een grote groep vooraanstaande componisten, maar 
er is niets bekend over de contacten die hij met hen onderhield; wel heeft hij John Dowland gekend 
toen ze samen in Kopenhagen verbleven, maar dat contact ontstond pas nadat Tollius zijn werken 
gepubliceerd had. 
612 Met de Leidse organist en componist Cornelis Schuyt (1557-1616) heeft Tollius, voor zover na te 
gaan, op generlei wijze in contact gestaan. 
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 Onderstaand zal blijken dat Tollius geen directe navolger was van welke stijl 

dan ook. Hij koos uit het beschikbare arsenaal aan muzikale uitdrukkingsmiddelen 

precies datgene wat hem op dat moment van pas kwam. Geen van de 

bovengenoemde componisten heeft dan ook een overduidelijk stempel gedrukt op 

het werk van Tollius. 

 

Sleutelcombinaties 

In hoofdstuk 6 zijn de sleutelcombinaties al even ter sprake gekomen in relatie tot 

de interne ordening van de bundels met driestemmige motetten. In de muziek van 

Tollius valt een zekere grilligheid bij zijn keuzes voor sleutelcombinaties op. Binnen 

een afgerond deel van een compositie komt bij Tollius – zoals doorgaans ook bij zijn 

tijdgenoten – in een en dezelfde partij nooit een sleutelverandering voor. Opvallend 

is dat in de muziek van Tollius bij de opeenvolgende delen van een en dezelfde 

compositie soms wel een sleutelwisseling optreedt en dat is niet de gebruikelijke 

praktijk van de late zestiende eeuw.  

 Er waren in Tollius’ tijd in feite twee groepen met sleutelcombinaties 

gangbaar, de chiavi naturali en de chiavette.613 Bij de chiavi naturali wordt 

standaard een C1-sleutel voor de cantus, een C3-sleutel voor de altus, een C4-sleutel 

voor de tenor en een F4-sleutel voor de bassus gebruikt; bij de chiavette is dat een 

G2-sleutel voor de cantus, een C2-sleutel voor altus, een C3-sleutel voor de tenor en 

een F3-sleutel of C4-sleutel voor de bassus. Zijn er meer dan vier partijen, dan 

worden de extra partijen in de regel in een van de reeds gebruikte sleutels 

genoteerd. Ondanks het feit dat binnen de twee groepen soms ook sleutels worden 

voorgeschreven die formeel niet tot de groep behoren, is in verreweg de meeste 

muziek van de late zestiende en vroege zeventiende eeuw onmiskenbaar sprake van 

ofwel de ene ofwel de andere groep. Tollius schrijft echter vaker dan gebruikelijk 

sleutels voor die buiten de groep vallen en soms is daardoor niet of nauwelijks vast 

te stellen welke sleutelcombinatie geldend is. Dit is voor de uitvoeringspraktijk van 

belang, omdat de sleutelcombinatie zou kunnen duiden op de noodzaak om te 

transponeren.614 Er is rond dit thema nogal wat onduidelijkheid, maar voor de 

bespreking van Tollius’ werken is dit verder niet van belang. De muziek wordt in dit 

hoofdstuk steeds op basis van de in de bron genoteerde toonhoogte besproken. In 

bijlage X zijn de sleutelcombinaties weergegeven en is benoemd tot welke groep ze 

gerekend moeten worden. Als de combinatie niet zonder meer tot een van de twee 

groepen gerekend kan worden, dan staat er achter de naam van de 

sleutelcombinatie de opmerking ‘var.’ (variant). 

                                           
613 Patrizio Barbieri, ‘Chiavette’, in: Grove Music Online (geraadpleegd 8 november 2015). Er heeft ook 
nog een sleutelset in contrabasso, of low chiavette, bestaan, maar die combinatie kwam in de muziek 
van de late zestiende eeuw al vrijwel niet meer voor. In 1673 is er, op theoretische gronden, nog een 
vierde sleutelcombinatie toegevoegd, bekend als soprano acutissimo, maar die heeft uiteraard geen 
invloed gehad op het werk van Tollius. 
614 De sleutelcombinatie chiavette zou erop duiden dat de desbetreffende muziek met een terts, kwart 
of kwint omlaag getransponeerd moet worden. Zie ook Freedman 2000, p. 142-147; Jeffrey G. 
Kurtzman, ‘Tones, Modes, Clefs and Pitch in Roman Cyclic Magnificats of the 16th Century’, in: Early 
Music, Vol. 22, No. 4, Palestrina Quatercentenary (Nov., 1994), p. 641-664 en Powers 1981, passim. 
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Mensuurtekens 

In de muziek van Tollius valt het veelvuldig gebruik van tempus imperfectum (C) op. 

Vanaf het begin van de zestiende eeuw was tempus imperfectum diminutum (¢) het 

meest voorkomende mensuurteken in alle soorten muziek, maar rond het midden 

van de zestiende eeuw werden madrigalen steeds vaker geschreven in tempus 

imperfectum. Doordat de teleenheid zich daarbij verplaatste van de semibrevis naar 

de minima, werd het notenbeeld bepaald door een toename van kortere 

notenwaarden (semiminimae en fusae en soms ook semifusae). Door de vele dichte 

notenkoppen werd de pagina zwarter en deze schrijfwijze kreeg dan ook de bijnaam 

‘note nere’.615 Al in zijn eerste bundel met madrigalen (Venezia, Gerolamo Scotto 

1542) maakte Cypriaan de Rore gebruik van tempus imperfectum.616 Vele 

madrigalisten volgden in zijn voetspoor, maar niet allemaal onmiddellijk. De 

definitieve omslag vond bij Philippus de Monte bijvoorbeeld pas in 1581 plaats.617 

Palestrina wisselde de twee mensuurtekens tot het laatst toe met elkaar af.618 

Lassus nam rond de jaren ’80 in zijn madrigalen weliswaar elementen over uit de 

nieuwste ontwikkelingen op dit gebied in Italië, toch bleef hij zijn madrigalen 

consequent in tempus imperfectum diminutum schrijven.619 Alleen in zijn villanella’s 

maakte hij gebruik van de ‘note nere’. 

 In tegenstelling tot het gros van zijn tijdgenoten gebruikte Tollius de ‘note 

nere’ niet alleen in zijn madrigalen, maar ook in een groot deel van zijn motetten. 

Zijn driestemmige motetten zijn, net als de madrigalen, uitsluitend in tempus 

imperfectum geschreven. In de vijfstemmige motetten geeft hij wel de voorkeur aan 

tempus imperfectum diminutum, maar ook daar zijn er vijf in tempus imperfectum.  

 Korte passages in driedelig metrum en passages in zwarte notatie (met triolen 

als resultaat) komen alleen voor in afwisseling met tweedelige passages. Er is 

slechts één motetdeel dat geheel in driedelig metrum is geschreven, ‘Benedicta sit 

sancta’ (IV,12a). Zie bijlage X, laatste kolom, voor een overzicht van de 

mensuurtekens en wisseling van mensuurteken binnen het oeuvre van Tollius. 

 

De madrigalen (1597/1598) 

Het eerste madrigaal in de bundel van 1597 geeft al meteen een goed beeld van de 

werkwijze van Tollius (zie de onderstaande transcriptie met analytische 

aantekeningen), het laat ook zien dat hij met zijn madrigalen in grote lijnen aansluit 

bij de gangbare praktijk van de late zestiende eeuw. We vinden een afwisseling van 

(min of meer) homofone passages met (al dan niet imiterende) polyfonie, in een 

                                           
615  Jane Bellingham, ‘note nere’, in: The Oxford Companion to Music, Oxford Music online (geraadpleegd 
op 16 mei 2016). Soms sprak men ook van ‘madrigali cromatici’ (‘gekleurde madrigalen’). 
616 Jessie Ann Owens, ‘Rore, Cipriano de’, in: Grove Music online (graadpleegd op 02-05-2016). 
617 Brian Mann, ‘Monte, Philippe de [Filippo di]’, in: Grove Music online (graadpleegd op 02-05-2016). 
618 Al in Palestrina’s Libro primo di madrigali a quattro voci (1555) vinden we beide mensuurtekens, zo 
ook in het Libro primo de madrigali a cinque voci (1581); in Il secondo libro de madrigali a quattro voci 
(1586) gebruikte hij exclusief C, maar in Delle madrigali spirituali a cinque voci (1594) is hij weer geheel 
teruggekeerd tot ¢. 
619 James Haar, ‘Orlande [Roland] de Lassus [Orlando di Lasso]’, in: Grove Music online (graadpleegd 
op 02-05-2016). 
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blokmatige schrijfwijze (met meestal nauwelijks of geen overlapping tussen de 

blokken). Er is sprake van een hoofdzakelijk syllabische tekstplaatsing, melismes 

zijn vrijwel altijd kort. Lange lijnen met traag verschuivende harmonieën wisselen af 

met passages in korte notenwaarden en een sneller harmonisch ritme. Er zijn 

betrekkelijk weinig dissonanten. Variatie in de klankkleur wordt gerealiseerd met 

selecties van kleinere stemgroepjes (de drie hoogste stemmen tegenover de drie 

laagste stemmen bijvoorbeeld). Tollius maakt graag gebruik van lijnen met een 

langdurige reeks syncopen in een of meer stemmen. Elk madrigaal in deze bundel 

heeft zijn eigen structuur, gerelateerd aan de tekst, maar in grote lijnen vinden we 

steeds vergelijkbare bouwstenen terug. En dat geldt ook voor het vierstemmige en 

vijfstemmige madrigaal uit de publicaties van 1598. 

Muziekvoorbeeld 1. ‘Ardo in un tempo aggiaccio’ (V,1). 
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Madrigalismen 

Tollius maakt veelvuldig gebruik van muzikale middelen om de tekst te illustreren. 

Dat doet hij niet alleen in zijn madrigalen, maar deze wereldlijke stukken lenen zich 

er wel bij uitstek voor. Zoals in het bovenstaande voorbeeld de rust voorafgaand aan 

het woord ‘espetto’ het afwachten uitdrukt, zo gebruikte Tollius vaker rusten om 

een woord uit de tekst te illustreren. In het madrigaal ‘Amor potente iddio’ (V,2) 

wordt het woord ‘rumpi’ (breken) opengebroken met een rust. 

Muziekvoorbeeld 2. ‘Amor potente iddio’ (V,2: m. 13-15). 

 
 

In het madrigaal ‘I tuoi capelli’ (V,9) wordt de tekst ‘con sospir’ (met een zucht) 

tussen rusten geplaatst, die het zuchten uitdrukken. 

Muziekvoorbeeld 3. ‘I tuoi capelli’ (V,9a: m. 25-27). 

 
 
In twee madrigalen heeft Tollius het slotwoord ‘more’ (sterft) uitgedrukt door met 

een korte noot (minima) te eindigen en daarna het stuk af te sluiten met rusten. Dit 

is een in die tijd nog ongebruikelijk middel, dat Tollius – zoals verderop aan de orde 

zal komen – in een van zijn driestemmige motetten nog verder doorvoerde. Deze 
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afsluitingen komen voor in het madrigaal ‘Care vermiglie labra’ (V,7) en aan het slot 

van het eerste deel van ‘Tra le dolcezze e l’ire’ (V,11a); N.B. de rusten in de 

transcripties zijn letterlijk overgenomen uit de bron. 

Muziekvoorbeeld 4a. ‘Care vermiglie labra’ (V,7: m. 31-32). 

 
 

Muziekvoorbeeld 4b. ‘Tra le dolcezze e l’ire’ (V,11a: m. 39-41). 

 
 
Ook getalsmatig benutte Tollius zijn kansen om de tekst uit te drukken. Zijn er 

twee geiten en twee jonge geitjes (‘Due capre e due caprette’, V,5) dan worden de 

geiten door twee lage stemmen gezongen en de jonge geitjes door twee hoge 

stemmen. 
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Muziekvoorbeeld 5. ‘Due capre e due caprette’ (V,5: m. 1-3). 

 
 
Ook de lippen (‘Care vermiglie labra’, V,7) worden tweestemmig geïntroduceerd en 

tussen de lippen (maat 2) zit de lieflijke nectar verborgen in de vorm van een grote 

drieklank: ‘Care vermiglie labra / Ch’il nettare amoroso / Fra bianche perle e bei 

rubini ascoso / Tenete per pietate’ (Dierbare rode lippen, gij die de liefelijke nectar 

tussen witte parels en schone robijnen uit eerbied verborgen houdt). 

Muziekvoorbeeld 6. ‘Care vermiglie labra’ (V,7: m. 1-2). 

 
Op de tekst ‘nissun mi tocchi’ (niemand rake mij aan, V,6) blijft er illustratief 

slechts één stem over. 
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Muziekvoorbeeld 7. ‘Nel collar scritto’ (V,6: m. 6-8). 

 
Het woord hemel wordt – overigens ook in de motetten – veelal geïllustreerd met een 

octaafsprong, waarmee het verschil tussen hemel en aarde wordt uitgedrukt. 

Bijvoorbeeld in de zin ‘Quella ch’al ciel se ne portò le chiavi’ (die de sleutels van de 

hemel meenam, V,4b) en in de zin ‘Ma se’l pianger in ciel ha qualche merito’ (maar 

als de tranen in de hemel verdienste hebben, V,9b). 

Muziekvoorbeeld 8a. ‘Zefiro torna’ (V,4b: m. 28-30). 
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Muziekvoorbeeld 8b. ‘I tuoi capelli’ (V,9b: m. 6-8). 

 
 
Tollius schreef veel accidenties (toevallige voortekens) voor, met een rijk harmonisch 

pallet als resultaat. Hij volgde daarmee het voetspoor van tijdgenoten als 

Monteverdi en Gesualdo, die op hun beurt weer in de traditie van Rore en Monte 

stonden. Als voorbeeld kan de progressie van F (via d) naar E, dan naar B¨ en (via g) 

verder naar A dienen,620 zoals die voorkomt in het madrigaal ‘Il dolce sonno’. 

Muziekvoorbeeld 9a. ‘Il dolce sonno’ (V,8: m. 27-30). 

 
 

Een vergelijkbare plek is te vinden in het tweede deel van het madrigaal ‘Zefiro 

torna’ (V,4b). Op de tekst ‘En belle donne, honeste, atti soavi’ (de zachtheid van 

mooie, nette en zoete vrouwen) met samenklanken van A naar F en (via g) naar D. 

  

                                           
620 Hoofdletters staan voor drieklanken met een grote terts en kleine letters voor drieklanken met een 
kleine terts. 
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Muziekvoorbeeld 9b. ‘Zefiro torna’ (V,4b: m. 50-52). 

 
Dit soort akkoordrelaties komen ook voor in de motetten, maar in de madrigalen 

zijn ze veelvuldiger aanwezig. 

 Een andere harmonische kleur die Tollius soms gebruikt is die van de 

overmatige sext. Behalve in een van de motetten komt dit nog zeldzame interval ook 

voor in het madrigaal ‘D’acqua viva’ (V,10) en is dwingend voorgeschreven met de 

benodigde accidenties (en dus niet overgelaten aan de keuze van de zangers op 

basis van musica ficta). Het gaat hier om de uitbeelding van het woord purper in de 

zin ‘di purpuree rose’ (met purperen rozen), een woordschildering die teruggaat op 

een tekst van Horatius.621 Het woord purper staat daarbij voor een passage die 

buitensporige aandacht vraagt (vandaar ook de term ‘purple prose’). 

Muziekvoorbeeld 10. ‘D’acqua viva’ (V,10b: m. 3 en 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 In het eerste madrigaal gebruikte Tollius parallelle sextakkoorden bij de tekst 

‘Non tempra quest’ impaccio’ ([als Laura] deze belemmering niet wegneemt, 

muziekvoorbeeld 1, m. 18-19 en 24-25). In het madrigaal ‘Amor potente iddio’ (V,2) 

schrijft Tollius parallelle sextakkoorden bij de woorden ‘E m’arde à [poco à poco]’ 

                                           
621 Quintus Horatius Flaccus (65–8 vChr.) in zijn Ars Poetica (regels 14–21). 
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(en mij [beetje bij beetje] in vuur en vlam zet), eerst bij de drie bovenstemmen (m. 

33) en dan bij de herhaling van dit fragment in de drie onderstemmen (m. 36). In ‘Il 

dolce sonno’ (V,8) is de zin ‘non odda o veggio mai piu ver’ in terra’ (hoor of zie ik 

geen waarheid meer op aarde) in dalende reeksen parallelle sextakkoorden gezet. Ze 

komen ook voor bij de tekst ‘Spesso gli lego, e spesso oime disciolgoli’ (Vaak vlecht 

ik ze [de haarlok van Phillis] en vaak maak ik ze weer los) van ‘I tuoi capelli’ (V,9a, 

zie in onderstaand voorbeeld ook de reeks syncopen die aan de parallelle 

sextakkoorden voorafgaat). 

Muziekvoorbeeld 11. ‘I tuoi capelli’ (V,9a: m. 15-18). 

 
In het madrigaal ‘Che fa hoggi il mio sole’ (V,15) vinden we de parallelle 

sextakkoorden op de tekst ‘la gloria e’l vanto’ (haar glorie en roem, m. 8). En ook op 

de tekst ‘Rintuzza il ferro i petti for’ e sparte’ ([Amor is in staat] de aanval af te slaan 

en borsten open te klieven), de slotzin van het vijfstemmige madrigaal uit 1598 

(VI,6). 

Muziekvoorbeeld 12. ‘Chi non ha forza o cuore’ (V,6: m. 28-31). 

 
 

 Tollius gebruikte passages met parallelle sextakkoorden vaker dan zijn 

tijdgenoten. Ze lijken bij hem, bijna altijd gebruikt in een dalende diatonische reeks, 

doorgaans een negatieve emotie uit te drukken. We vinden ze ook in de motetten en 

bovendien al in zijn vermoedelijk oudste werk, het Nederlandstalige kerstlied (IV,13) 
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op de woorden ‘Vander helsche scaer’ (zie muziekvoorbeeld 28, maat 8-9). De 

parallelle sextakkoorden in de motetten komen verderop uitgebreider aan bod, 

waarbij ook versies met een positieve emotie worden besproken. 

 

Terwijl de tekstplaatsing in de madrigalen overwegend syllabisch is, komen korte 

melismes wel voor. Vaak is dit dan ingegeven door de tekst, zoals bijvoorbeeld als de 

zwoele zachte wind wordt uitgedrukt in ‘Zefiro torna’ (V,4), en verderop in hetzelfde 

werk de bloemen, het tjirpen van de vogels en het lachen van weide (in dit laatste 

geval zelfs met een beweging in semifusae). 

Muziekvoorbeeld 13a. ‘Zefiro torna’ (V,4: m. 1-2). 

 
 

Muziekvoorbeeld 13b. ‘Zefiro torna’ (V,4: m. 21-23). 

 
Tekstdragende fusae komen veel voor in de stukken die in tempus imperfectum (C) 

geschreven zijn en daarmee sluit Tollius aan bij de gangbare praktijk van de ‘note 

nere’. In het madrigaal ‘Chi non ha forza o cuore’ (VI,6) gaat Tollius op dit punt 

echter een stap verder dan zijn tijdgenoten en bereikt een dan nog ‘ongehoord’ 

resultaat als hij zelfs semifusae van eigen lettergrepen voorziet. 
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Muziekvoorbeeld 14. ‘Chi non ha forza o cuore’ (VI,6: m. 3-5). 

 
 Een voor zijn doen ongebruikelijk lange reeks van dissonanten schrijft Tollius 

in het madrigaal ‘Il dolce sonno’ (V,8). In de zin ‘Se’l ver’ m’annoia, e’l falso si mi 

piace’ (Als de waarheid mij verveelt en het valse mij behaagt) wordt dit uitgedrukt 

met een keten van dissonante akkoorden (hier vooral bestaande uit akkoorden met 

zowel een kwart als een sext ten opzichte van de bas, die niet zelfstandig kunnen 

bestaan en dus moeten oplossen). 

Muziekvoorbeeld 15. ‘Il dolce sonno’ (V,8: m. 13-7). 

 
 

Met zijn madrigalen sluit Tollius in grote lijnen aan bij de gangbare praktijk van zijn 

tijd. Het gebruik van tempus imperfectum (C) was, ook bij de componisten die in de 

nabijheid van Tollius verkeerden, in deze periode de regel. Zo maakte Costanzo 

Porta weliswaar exclusief gebruik van tempus imperfectum diminutum in zijn 

madrigaalbundels van 1555, 1559, 1569 en 1571, in zijn laatste bundel (1586) is 

hij vrijwel geheel overgegaan tot tempus imperfectum en dat mensuurteken 

gebruikte hij ook voor de verspreid gepubliceerde madrigalen uit de jaren ’90. Ook 

in de rest van de groep Paduaanse componisten was tempus imperfectum de 

standaard bij de madrigaalproductie, zoals blijkt uit de stukken die samen met de 

werken van Tollius gepubliceerd zijn in de twee verzamelbundels van 1598. 

 De blokmatige schrijfwijze, waarbij per zinsdeel de textuur varieert, vinden 

we eveneens bij het gros van Tollius’ tijdgenoten en ook de uitbreiding van het 
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harmonische pallet met chromatisch verhoogde en verlaagde tonen had ten tijde 

van Tollius’ publicaties reeds brede ingang gevonden bij het merendeel van de 

madrigaalcomponisten. En tenslotte ook de middelen voor tekstuitdrukking waren 

zonder meer gangbaar in het madrigaal. 

 Tollius week in zijn zesstemmige madrigalen wel af van de gangbare praktijk 

in de combinatie van stemsoorten (hetwelk ook terug te vinden is in de reeds 

genoemde afwijkende sleutelcombinaties). De meest gangbare bezetting voor 

zesstemmigheid in Tollius’ tijd was SSATTB.622 We vinden deze bij Tollius alleen in 

de nrs. 4, 5 en 13, alle in chiavi naturali. Een minder gangbare bezetting, SSAATB, 

vinden we – opnieuw in chiavi naturali – in de nrs. 6, 7 en 8; de combinatie SAATBB 

is te vinden in nr. 10 (ook in chiavi naturali). Tamelijk zeldzaam is de bezetting van 

de nrs. 1 en 2, met SSSATB in chiavette. Nr. 9 wijkt nog verder af van de standaard 

door de F3-sleutels voor de baspartijen (een chiavette-sleutel), terwijl de andere 

partijen gebruik maken van sleutels uit de chiavi naturali; de nrs. 3 en 12 hebben 

de bezetting SSMsATB in chiavette,623 de nummers 14, 15 en 16 hebben de 

bezetting SMsATBarB in chiavette.624 De laatste uitzondering op de regel levert nr. 

11 doordat één partij in de opeenvolgende delen in een andere sleutel genoteerd is. 

Dit is in de muziek van Tollius’ tijdgenoten hoogst ongebruikelijk, maar Tollius zelf 

doet dit met enige regelmaat ook in zijn driestemmige motetten (zie onder). Het 

tweede deel van dit madrigaal heeft een standaardbezetting SSATTB in chiavi 

naturali, maar de altpartij heeft in het eerste deel een afwijkende sleutel (C2) en in 

het tweede deel de gangbare C3. Dit was overigens niet echt nodig geweest, want in 

beide delen komt deze partij niet hoger dan bes’, al is de gemiddeld ligging in het 

eerste deel wel iets hoger dan in het tweede. De achterliggende gedachte bij de 

keuze voor deze afwijkende sleutelcombinaties komt verderop ter sprake, als ook die 

van de motetten in beeld zijn gebracht. 

 

Tollius en Monteverdi 

Veertien jaar na Tollius heeft ook Monteverdi de madrigaaltekst ‘Zefiro torna’ op 

muziek gezet.625 Charles van den Borren legt, zoals in de inleiding al ter sprake 

kwam, in zijn muziekgeschiedenis een verband tussen de twee zettingen en beweert 

dat Monteverdi zich door Tollius heeft laten inspireren.626 Deze aanname is in de 

literatuur over Tollius sindsdien veelvuldig overgenomen en dient daarom tegen het 

licht gehouden te worden.  

                                           
622 De letters S, A, T en B staan voor respectievelijk sopraan, alt, tenor en bas; Ms staat voor 
mezzosopraan en Bar voor bariton. Het gaat hier niet om de namen op de stemboeken, maar om de 
omvang van de desbetreffende partij. Bij de sleutelcombinatie chiavette is voor deze stemsoorten 
uitgegaan van transpositie met een dalende terts of kwart. 
623 De toevoeging van een mezzosopraan (C2-sleutel in chiavi naturali en C1-sleutel in chiavette) is de 
meest voorkomende afwijking van de standaard in de muziek van deze periode, bij de andere auteurs 
wordt deze sleutel dan echter meestal voor een tweede sopraanpartij gebruikt en niet voor een derde, 
zoals bij Tollius. 
624 In dit geval is de bariton met een C4-sleutel geschreven. 
625 Opgenomen in Il sesto libro de madrigali a cinque voci (Venezia, Ricciardo Amadino 1614). 
626 Van den Borren 1949, p. 371-373. 
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 Het door hem bijgevoegde muziekvoorbeeld, waarvan een scan hieronder is 

geplaatst, maakt al meteen duidelijk dat de muzikale relatie uiterst beperkt is. De 

enige overeenkomst bestaat uit een reeks dalende tertsen in de slotzin van dit 

madrigaal. Harmonisch pakken deze reeksen met dalende tertsen bij beide auteurs 

echter geheel verschillend uit. Bij Monteverdi bewegen de dalende tertsen zich 

binnen de kaders van gebroken drieklanken en blijven daarmee binnen een en 

dezelfde harmonie, ze worden afgewisseld met dalende kwartsprongen; Tollius 

maakt daarentegen ketens van dalende tertsen die steeds andere drieklanken 

opleveren. De overeenkomst is summier en berust ongetwijfeld op toeval, ook verder 

zijn in de twee zettingen van dit madrigaal geen overeenkomsten te traceren. Mocht 

Monteverdi het werk van Tollius al gekend hebben (en die kans acht ik niet heel 

groot, maar het is natuurlijk niet uitgesloten), dan is het toch duidelijk dat 

Monteverdi zich in zijn zetting niet door Tollius heeft laten inspireren. 

Muziekvoorbeeld 16. De relatie tussen Tollius en Monteverdi volgens Van den Borren. 

 
 

De driestemmige motetten (1590 en 1597) 

Dat Tollius tempus imperfectum (C) ook gebruikte voor zijn driestemmige motetten is 

uitzonderlijk. Er zijn in de late zestiende eeuw wel motetten te vinden met tempus 

imperfectum, maar ze vormen een zeer kleine minderheid. In het overgrote deel van 

de motetten werd nog altijd tempus imperfectum diminutum (¢) gebruikt. Ik heb geen 

andere bundels uit deze periode kunnen traceren waarin alle motetten in tempus 

imperfectum zijn geschreven, slechts sporadisch ben ik in contemporaine uitgaven 

op een enkel motet met dit mensuurteken gestuit.627 

                                           
627 De hoeveelheid motetbundels van de late zestiende eeuw is dermate omvangrijk, dat het vormen 
van een volledig beeld op het vlak van de gebruikte mensuurtekens ondoenlijk was binnen de kaders 
van dit onderzoek. Ik heb met een selectie moeten volstaan en heb daarbij van de belangrijkste 
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 Dat motetten niet altijd een strikt liturgisch doel dienden is evident, er zijn in 

de liturgie evenwel plekken waarin para-liturgische muziek een rol kan spelen.628 

Mogelijk is een deel van de immense hoeveelheid in stemboekjes gedrukte motetten 

echter niet voor de liturgie bestemd geweest en was van meet af aan het beoogde 

doel ze in de huiskamer te gebruiken. Als we de keuze voor tempus imperfectum in 

de uitgave van 1590 zien in samenhang met de bijzondere titel, Motecta de dignitate 

et moribus Sacerdotum, en het op grond van inhoud en volgorde vastgestelde feit dat 

het om een cyclus zou gaan (zie hoofdstuk 6), komt voor deze motettenbundel een 

andere mogelijkheid aan het licht. De combinatie van deze gegevens zou er namelijk 

op kunnen duiden dat we deze bundel eerder als een uitgave van religieuze liederen 

(weliswaar op Latijnse teksten) dan als motetten moeten beschouwen. Tollius sluit 

met deze motetten in feite aan bij de productie van madrigali spirituali, waarvan het 

merendeel inderdaad in tempus imperfectum is geschreven, al is de taal daar zonder 

uitzondering Italiaans.629 De onderhavige motetten zijn dan niet met het oog op een 

plek in de liturgie geschreven, maar waren direct bestemd waren voor 

buitenkerkelijk gebruik door de muziekliefhebbers bij hun huiselijke 

muziekbeoefening. 

 De structuur van de driestemmige motetten lijkt op het eerste gezicht veel op 

die van de madrigalen: een blokmatige opzet, gekoppeld aan zinsfragmenten, met 

tussen de blokken vaak contrast in textuur. Op de keper beschouwd zijn er echter 

opvallende verschillen: vrijwel elk fragment wordt afgesloten met een cadens en 

vrijwel elk fragment wordt – al dan niet gevarieerd – een of twee keer herhaald. In 

dit opzicht sluiten deze motetten zelfs aan bij de lichtere vorm van de 

madrigaalkunst, de villanella’s en canzonetta’s, die bovendien vaak ook driestemmig 

zijn.630 De overwegend homofone structuur en het typische gebruik van parallelle 

kwinten van de villanella’s vinden we echter niet terug in de driestemmige motetten 

van Tollius. 

 Terwijl de meeste meerstemmige muziek van de zestiende en vroege 

zeventiende eeuw voor vier, vijf of zes stemmen is gecomponeerd, bestond er ook 

                                                                                                                                    
componisten (Lassus, Palestrina, Monte en Monteverdi) de edities van hun verzamelde werken 
bestudeerd en van de minder bekende componisten uit de omgeving van Tollius heb ik (bij gebrek aan 
moderne edities) de oorspronkelijke bronnen gecheckt waar ik de hand op heb kunnen leggen (de 
digitaal toegankelijke en rijke collectie van de Bayerische Staatsbibliothek was daarbij bijzonder 
dienstbaar). Bij het checken van verzamelbundels waarin werk van auteurs uit de omgeving van 
Tollius zijn opgenomen kwamen ook andere auteurs in beeld en bovendien heb ik de andere uitgaven 
in de convoluten waar uitgaven van Tollius in zijn opgenomen gecheckt, voor zover ik daarvan scans 
tot mijn beschikking had. 
628 Zie over de (para-)liturgische rol van het motet ook J. Shepherd, ‘A Liturgico-Musical Reappraisal: 
Two Studies’, in: Current Musicology, 23 (1977), 69-78; A.M. Cummings, ‘Toward an Interpretation of 
the Sixteenth Century Motet’, in: Journal of the American Musicological Society, 34 (1981), 43-59; E. 

Jas, De koorboeken van de Pieterskerk te Leiden, Het zestiende-eeuwse muzikale erfgoed van een 

Hollands getijdencollege, Ph.D.diss., Universiteit Utrecht 1997; Eric Jas, ‘The Repertory of the 
Manuscripts’, in: The Treasury of Petrus Alamire, Music and Art in Flemish Court Manuscripts 1500-
1535 (Ghent/Amsterdam 1999), p. 28-34 en Ernest H. Sanders/Peter M. Lefferts, ‘Motet’, in: Grove 
Music Online (geraadpleegd op 13 november 2014). 
629 Een parallel met de madrigali spirituali vormen de chansons spirituelles, waarin sprake is van 
Franse religieuze teksten. Ook in het Duits en het Nederlands zijn wereldlijke teksten met een 
religieuze strekking in composities overgeleverd (het Nederlandstalige kerstlied van Tollius valt er ook 
toe te rekenen). 
630 Donna G. Cardamone, ‘Villanella [villanesca, canzone villanesca alla napolitana, aria napolitana, 
canzone napolitana, villanella alla napolitana]’, in: Grove Music Online (geraadpleegd op 9 april 2015). 
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een traditie in twee- en driestemmige stukken. Dit soort stukken vinden we echter 

voornamelijk in de wereldlijke muziek en veel minder vaak in de kerkelijke muziek. 

In de twintig jaar die aan de eerste uitgave met driestemmige motetten van Tollius 

voorafging, zijn er slechts een tiental uitgaven met driestemmige motetten 

verschenen, waaronder bundels van Lassus en Monteverdi.631 De uitgave Sacrae 

cantiunculae tribus vocibus (Venezia, Angelo Gardano 1582) van Monteverdi komt in 

een bepaald opzicht nog het dichtst bij de motetten van Tollius in de buurt, een 

paar motetten zijn namelijk in tempus imperfectum geschreven (tot driemaal toe is 

bij een tweedelig motet het ene deel in tempus imperfectum diminutum geschreven 

en het andere deel in tempus imperfectum). De structuur van de motetten is, met 

zijn doorimiterende polyfonie, bij Monteverdi echter geheel anders dan bij Tollius. 

Ook de bundel Triciniorum (München, Adam Berg 1573) van Christiaen Hollander 

(ca. 1510-ca.1569) zal niet als voorbeeld gediend hebben, ook deze motetten zijn 

alle in tempus imperfectum diminutum geschreven en maken hoofdzakelijk gebruik 

van de doorimiterende stijl. Tenminste een deel van deze motetten lijkt echter niet 

met een liturgisch doel geschreven te zijn en stemt in dat opzicht met de uitgave 

van Tollius overeen.632 Ook de in Luik geboren componist Jean de Castro (1540/45-

ca. 1600) heeft een grote hoeveelheid driestemmige werken geschreven, waaronder 

motetten. Opvallend in zijn publicaties is het feit dat hij een aantal keren 

madrigalen, canzona’s en motetten in een en dezelfde bundel liet uitgeven, 

waardoor de scheidslijn tussen de genres vervaagt. Toch zullen ook zijn motetten 

niet tot voorbeeld van Tollius gediend hebben vanwege het gebruik van tempus 

imperfectum diminutum en de doorimiterende stijl van Castro’s  motetten.633 

 

Als voorbeeld van de werkwijze van Tollius in zijn driestemmige motetten kan het 

vierde werk uit de bundel van 1590 dienen (zie de onderstaande transcriptie met 

analytische aantekeningen).634 De opbouw van dit motet is in het eerste deel 

AA’BCC’, waarbij de herhalingen van A en C niet letterlijk zijn, en in het tweede deel 

AABCC’, waarbij A wel letterlijk herhaald is. Binnen deze opzet werkte Tollius met 

korte fragmentjes (in de transcriptie aangeduid met kleine letters) die hij meestal in 

een imiterende zetting presenteerde. 

 
 

                                           
631 Het gaat bij Lassus om drie uitgaven met nagenoeg dezelfde inhoud, resp.: RISM-A/I: L 879 
(München, Adam Berg 1575), L 878 (Leuven/Antwerpen, Pierre Phalèse/Jean Bellère 1575) en L 903 
(München, Adam Berg 1577); bij Monteverdi gaat het om één uitgave: RISM-A/I: M 3443 (Venetië, 
Angelo Gardano 1582). Verder waren er bundels van Christian Hollander (1573, RISM-A/I: H 6325); 
Jean de Castro (1574, RISM-A/I: C 1471); Placido Falconio (1580, RISM-A/I: F 89); nogmaals Jean de 

Castro (1582, RISM-A/I: C 1475); Eucharius Hoffmann (1582, RISM-A/I: H 5743); Jacob Reiner (1586, 
RISM-A/I: R 1082); Asola, Giovanni Matteo (1588, RISM-A/I: A 2580). Deze laatste auteur publiceerde 
in dezelfde periode overigens ook een bundel driestemmige missen en een driestemmige passie. 
632 Frits Noske, ‘Christiaan Janszoon Hollander en zijn Tricinia’, in: TVNM 18, 4de stuk (1959), p. 170-
180 (voortaan Noske 1959b), p. 174. 
633 Castro publiceerde vóór 1590, het jaar waarin Tollius’ eerste uitgave met driestemmige motetten 
verscheen, vier bundels waar driestemmige motetten in voorkomen. Ik heb daarvan alleen de uitgaven 
van 1569 en 1574 kunnen consulteren; die van 1580 en 1582 zijn nog niet in een moderne editie 
verschenen en evenmin kon ik de beschikking krijgen over fotografisch materiaal van de 
oorspronkelijke bronnen. 
634 De cantus en tenor zijn getranscribeerd op basis van de uitgave van 1597. 
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Muziekvoorbeeld 17. ‘Accipite et manducate’ (I,4). 
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In een tweetal madrigalen (V,7 en V,11a, muziekvoorbeeld 4a en 4b) hebben we al 

gezien dat Tollius eindigt met een minima gevolgd door enkele rusten. In het 

gelijktijdig verschenen driestemmige motet ‘Accipite Spiritum sanctum’ (IV,6), slaat 

hij een weg in die nog verder afligt van het gangbare. In het laatste deel sluiten de 

stemmen namelijk ook nog ongelijktijdig af en volgen er rusten (de transcriptie 

correspondeert letterlijk met de bron) die voor elke partij aanvullen tot een 

gezamenlijke slotmaatstreep. Ook de dalende kwartsprongen zijn in deze afsluiting 

zeer verrassend. 

Muziekvoorbeeld 18a. ‘Accipite Spiritum sanctum’ (IV,6c: m. 12-14). 

 
Ongetwijfeld is deze slotwending ingegeven door de tekst, maar het is lastig om 

precies de vinger te leggen op de achterliggende gedachte. De tekst gaat over het feit 

dat een bisschop ook een goede naam moet hebben bij buitenstaanders. Misschien 

dacht Tollius bij deze buitenstaanders (‘qui foris sunt’) aan heidenen en wilde hij 

uitdrukken dat zij geen deel konden hebben aan de verlossing door Christus en dus 

verstoken zouden blijven van een ‘zalig einde’... 
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 Hetzelfde motetdeel komt ook al voor in de uitgave van 1590 (I,8b) en het is 

duidelijk dat ook hier sprake is van een verrassende slotwending, maar die is 

waarschijnlijk minder spectaculair geweest dan de versie van 1597. Dat blijkt 

althans uit de bassus van deze uitgave, maar doordat de andere twee partijen 

ontbreken is niet met zekerheid te achterhalen hoe deze vormgegeven waren. 

Hieronder geef ik twee mogelijke oplossingen voor de twee bovenstemmen, waarbij 

in versie a alle drie de stemmen een rust hebben voorafgaand aan het slotakkoord 

en in versie b de tenor voor de verbinding zorgt, terwijl alleen de andere twee 

stemmen een rust hebben. 

Muziekvoorbeeld 18b. ‘Fidelis sermo’ (I,8b: m. 13-15). 

 

 
Versie b sluit meer aan bij de gangbare praktijk van de late zestiende eeuw, maar 

met het oog op de uitzonderlijke afsluiting van 1597 is het niet uitgesloten dat ook 

de versie van 1590 al verder van de gangbare praktijk afstond. Een min of meer met 

uitwerking b te vergelijken slotwending is overigens die van Lassus in een passage 

uit zijn Lucas-passie. Het woord ‘duo’ (twee) zet Lassus begrijpelijkerwijs voor 

slechts twee stemmen, maar het slotwoord ‘hic’ wordt weer door alle vier de 

deelnemende stemmen gezongen. 

Muziekvoorbeeld 18c. ‘Domine, ecce gladii duo hic’, uit: Lassus, Lucaspassie. 
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 In de muziek van Tollius komen, zoals bovenstaand reeds gemoemd, veel 

accidenties voor. Regelmatig verhoogde Tollius de terts van akkoorden en daardoor 

komen passages in zijn muziek soms tonaal op ons over, zeker als dat gebeurt 

voorafgaand aan kwart- en kwintsprongen in de bas en er een dominant-tonica-

relatie tussen deze akkoorden lijkt te ontstaan. Het is echter evident dat buiten de 

cadensen het concept van functionaliteit niet bestond, de akkoordprogressies 

kunnen daarom ook niet tonaal geïnterpreteerd worden. Deze akkoorden zijn niet 

anders te interpreteren dan als bijzondere kleuren in een modale omgeving. 

 In het motet ‘Tu es Petrus’ (I,6a/IV,5a) stelt Tollius Petrus, als beoogde 

grondlegger van de katholieke kerk, als het ware in een ‘nieuw daglicht’ met zijn 

accidenties. De melodische bewegingen lijken haast een soort aureool om zijn naam 

te plaatsen. 

Muziekvoorbeeld 19. ‘Tu es Petrus’ (I,6a/IV,5a: m. 1-3). 

 
Er is in ditzelfde motet een passage met een reeks syncopen in alle stemmen, bij de 

driestemmige motetten een uitzondering. Het staat bij de tekst ‘Et quodcumque 

ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis’ (en wat je op aarde bindt zal ook in 

de hemel gebonden zijn I,6b/IV,5b). 

Muziekvoorbeeld 20. ‘Tu es Petrus’ (secunda pars I,6b/IV,5b: m. 7-11). 
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Ook in hetzelfde motet vinden we een passage met parallelle sextakkoorden, hier bij 

uitzondering in een stijgende diatonische reeks. Blijkbaar zijn ze hier ingezet om in 

alle stemmen tegelijkertijd de weg van de aarde naar de hemel uit te beelden: ‘Et 

quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis’ (en wat je op aarde 

ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn). Er wordt in de twee buitenstemmen 

ook precies een octaaf (als symbool voor het verschil tussen hemel en aarde) 

overbrugd. 

Muziekvoorbeeld 21. ‘Tu es Petrus’ (I,6b/IV,5b: m. 21-24). 

 
In het motet ‘Vos estis sal terrae’ (I,12a/IV,8b), op de tekst ‘Ad nihilum vallet ultra’ 

(het deugt nergens voor), schrijft Tollius een reeks parallelle akkoorden in 

grondligging. Binnen de motetkunst van de late zestiende eeuw is dit een 

onacceptabele schrijfwijze, maar binnen de vilanella’s zijn passages met parallelle 

drieklanken in grondligging niet ongebruikelijk. Deze passage, uiteraard gebruikt 

als uitdrukking van de tekst, geeft hiermee een aanwijzing te meer dat we niet 

zozeer met een traditionele bundel motetten, maar in feite met een bundel religieuze 

liederen te maken hebben. 

Muziekvoorbeeld 22. ‘Vos estis sal terrae’ (I,12a/IV,8b: m. 9-10). 

 
 

Verschillen tussen de uitgaven van 1590 en 1597 

De uitgave met driestemmige motetten van 1597 is, zoals in het voorgaande 

hoofdstuk besproken, een herziene en uitgebreide versie van de uitgave van 1590. 

Afgezien van enkele nieuwe composities, zijn er ook enkele veranderingen 

doorgevoerd in de reeds eerder gepubliceerde delen. Ze zijn alleen bekend in de 
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baspartij, omdat de andere twee stemboeken van de uitgave van 1590 niet bewaard 

zijn gebleven. Ze zijn overwegend van geringe betekenis en zonder noodzakelijk 

effect op de andere twee stemmen. Het ligt echter voor de hand dat Tollius ook in de 

cantus en de tenor dergelijke kleine veranderingen heeft aangebracht, maar die zijn 

dus niet meer te achterhalen. In enkele gevallen blijkt uit de bewaard gebleven 

bassus dat ook de twee andere partijen een ander verloop gehad moeten hebben. 

Onderstaand volgt een van de meer ingrijpende veranderingen die Tollius aanbracht 

in zijn uitgave van 1597, de rest wordt besproken in bijlage IX. 

 Een ingrijpende verandering heeft plaatsgevonden in het motet ‘Pecunia tua’ 

(I,10). Er zijn in de versie van 1597 niet alleen twee nieuwe delen aan vooraf 

geschreven, ook aan het reeds bestaande deel gaan enkele maten vooraf. In de 

maten die dan volgen is in 1597 ook nog een passage toegevoegd, met een 

gevarieerde herhaling van reeds gebruikt materiaal (zie muziekvoorbeeld 23a). De 

toevoeging bestaat uit een oneven aantal minimae en dat wat volgt is dus in de 

versie van 1597 ten opzichte van het metrum verplaatst: wat metrisch eerst 

samenviel met relatief zwaar is relatief licht geworden en omgekeerd.635 Dit doet 

vermoeden dat het verschil tussen de even tactus en de oneven tactus in tempus 

imperfectum in de visie van Tollius niet van groot gewicht was. Het bracht wel de 

noodzaak van een herziening van de slotcadens met zich mee, die uiteraard met een 

relatief zwaar metrisch moment moest samenvallen. In de versie van 1597 is de 

afsluiting, allicht ingegeven door deze ingreep, afwijkend van het gangbare en 

verrassend te noemen. Muziekvoorbeeld 23b geeft een reconstructie van de 

slotcadens uit 1590 op basis van de bewaard gebleven baspartij en de verrassende 

slotcadens in de versie van 1597 (muziekvoorbeeld 23c). 

Muziekvoorbeeld 23a. ‘Pecunia tua’ (versie 1597, IV,10: m. 15-20). 

 
N.B. Tussen de haken de passage die in 1590 in de bassus nog ontbrak; de delen buiten de 
haken sloten in 1590 direct op elkaar aan en tenminste de cantus moet in de versie van 

1590 op deze plek dus een ander verloop hebben gehad. 

 

                                           
635 Zie Willi Apel, The Notation of Polyphonic Music 900-1600, fifth edition (Cambridge, Mass. 1953), p. 
100-101 voor de tactus bij tempus imperfectum en p. 148 voor de relatie daarvan met de tempus 
imperfectum diminutum. 
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Muziekvoorbeeld 23b. ‘Pecunia tua’ (reconstructie versie 1590, I,10: m. 14-16). 

 
 

Muziekvoorbeeld 23c. ‘Pecunia tua’ (slotcadens versie 1597, IV,10: m. 29-31). 

 
 

Nieuwe composities in de uitgave van 1597 

De nieuwe motetten die Tollius in 1597 aan zijn herziene uitgave toevoegde 

verschillen niet wezenlijk van de delen die al in 1590 gepubliceerd waren. We 

moeten dus constateren dat de manier van componeren binnen de driestemmige 

motetten als groep een bewuste keuze van Tollius is geweest en dat de verschillen 

ten opzichte van de rest van zijn oeuvre, met name met de twee tussentijds 

gepubliceerde bundels vijfstemmige motetten, niet samenhangen met artistieke 

fases in zijn leven. Welke delen nieuw werden toegevoegd in de uitgave van 1597 is 

duidelijk gemaakt in tabel 9 (zie p. 155), onderstaand worden alleen enkele 

opvallende zaken besproken. 

 Aan het eendelige motet ‘Tu es sacerdos’ (I,3) uit 1590 laat Tollius in 1597 

een nieuw deel voorafgaan met de tekst ‘Dixit Dominus’ (IV,2). Hierin citeert Tollius 

een psalmtoon, een zeldzaamheid in zijn oeuvre. 

Afbeelding 33a. De psalmtoon ‘Dixit Dominus’ (LU 128) 

 
 
Afbeelding 33b. ‘Dixit Dominus’ (IV,2a, baspartij) 
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De reden voor Tollius om juist hier een gregoriaans citaat te gebruiken heb ik niet 

kunnen achterhalen. 

 In het motet ‘Domine, quinque talenta’ (IV,9a) hebben de vijf talenten in het 

Latijn (‘quinque talenta’) ook vijf lettergrepen (in de ogen van Tollius en zijn 

tijdgenoten ongetwijfeld het gevolg van goddelijke wijsheid en van orde in de 

kosmos). Tollius illustreert dit aantal door bij deze woorden vijf even lange noten op 

dezelfde toonhoogte te schrijven en daarmee zijn de vijf munten bijna zichtbaar in 

het notenbeeld. Hij herhaalt dit bij de woorden ‘alia quinque’, opnieuw bestaande 

uit vijf lettergrepen en opnieuw gezet op vijf even lange noten op dezelfde 

toonhoogte, maar nu een octaaf lager en met gehalveerde notenwaarden (allicht als 

uitdrukking van het woord ‘alia’). 

Afbeelding 34. ‘Domine, quinque talenta’ (bassus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het Nederlandstalige kerstlied, dat als laatste werk in de bundel 1597 nieuw is 

opgenomen, gaat vermoedelijk terug tot Tollius’ Amersfoortse periode en zou 

daarmee het vroegste werk zijn dat van hem bekend is. De structuur van dit 

kerstlied wijkt enigszins af van de overige werken in deze bundel. Opvallend daarbij 

is dat het toch ook gebruik maakt van tempus imperfectum (C). Onderstaand de 

transcriptie van dit werk met analytische aantekeningen. 

Muziekvoorbeeld 24. ‘Cantilena belgica’ (IV,13). 
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N.B. De overmatige secunde, die ontstaat in de cantus bij de overgang van maat 14 naar 15 van de 
transcriptie, is door Noske opgelost door de bes van de laatste halve te verhogen tot b.636 Aangezien de 
overmatige secunde als melodisch interval ook voorkomt in ander werk van Tollius, is er m.i. geen 
noodzaak om dit aldus op te lossen en heb ik in mijn transcriptie de overmatige secunde laten staan. 

 
De structuur van het kerstlied wijkt met de opzet ABCDEFF af van de overige 

driestemmige stukken (zie tabel 13). Ook de langer uitgesponnen polyfonie in blok 

D vinden we in de overige driestemmige motetten niet op deze manier terug. Zoals 

bovenstaand reeds besproken, schrijft Tollius bij de woorden ‘vander helsche scaer’ 

(m. 8-9) ook al in dit vroege werk een reeks parallelle sextakkoorden. 

 Ook in de driestemmige motetten komen sleutelwisselingen binnen dezelfde 

partij bij opeenvolgende delen van hetzelfde motet regelmatig voor (zie tabel 13). In 

de uitgave van 1590 blijft dit verschijnsel beperkt tot twee motetten (deze 

constatering is op basis van de partijen zoals die in de bundel van 1597 genoteerd 

zijn, ervan uitgaande dat de sleutels bij de heruitgave niet zijn herzien). In motet I,9 

creëert de sleutelwisseling een probleem: de tenor heeft achtereenvolgens een C4-, 

C2- en een C3-sleutel, terwijl de bassus een F4-, F3- en weer een F4-sleutel heeft. De 

bassus valt (met een omvang van G-c’) nog net binnen de gangbare ambitus van de 

meeste baszangers, maar in de tenor zijn de liggingen (met een ambitus van fis-c”) 

te hoog voor een tenorzanger en in de regel te laag voor een (mannelijke) alt. 

Problematischer dan de uitersten van de ambitus is echter het midden van de 

ligging van de tenor: eerst rond b, dan rond g’ en tenslotte rond d’. Hier zal dus in 

veel gevallen niet met een en dezelfde zanger kunnen worden volstaan. 

 De herschikking en de toevoeging van nieuwe delen in de uitgave van 1597 

maakt het sleutelgebruik grilliger. In bijlage X zijn de sleutelcombinaties voor elk 

motetdeel opgenomen, in het overzicht hieronder wordt de structuur van de 

motetten zoals die in de bundel van 1597 voorkomen aangegeven, met in de laatste 

kolom de stemsoort waarmee de motetten moeten worden uitgevoerd. Als de sleutel 

voor een partij binnen één motet wisselt, zijn de desbetreffende stemsoorten 

onderstaand vetgedrukt.  
                                           
636 Noske 1983. 
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Deze structuren, met overwegend AABCC of een variant daarop, zijn ongebruikelijk 

in de motetten van de late zestiende eeuw en sluiten meer aan bij die van 

villanella’s en canzonettes. Het is daarmee nog weer een extra aanwijzing dat we 

deze stukken als religieuze liederen op Latijnse teksten zouden moeten 

beschouwen, van meet af aan bestemd voor de drukpers en dus voor de 

muziekbeoefening buiten de kerk. Dit geldt in de eerste plaats voor de uitgave van 

1590; in de uitgave van 1597, waarin het woord motet is vermeden om de bundel 

geschikt te maken voor de Nederlandse markt en met de toevoeging van het 

Nederlandstalige kerstlied, is dit ook een plausibel uitgangspunt. Dat (een deel van) 

deze motetten in de tussentijd mogelijk in de liturgie is gezongen (bijvoorbeeld bij de 

wijding van bisschop Marco Corner, aan wie de bundel is opgedragen), is niet 

noodzakelijk in conflict met dit uitgangspunt. Zoals liturgische motetten van hun 

oorspronkelijke functie worden ontdaan zodra ze in gedrukte bundels verschijnen 

(in deze vorm in de eerste plaats bedoeld voor de huiselijke muziekbeoefening door 

amateurs), zo kan het omgekeerd ook dat een motet in de liturgie een plaats krijgt 

terwijl het oorspronkelijk niet met dat doel was gecomponeerd. De 

sleutelwisselingen binnen de opeenvolgende delen van één en hetzelfde motet 

maken deze stukken echter weer minder handig voor het gebruik in de huiskamer, 

Tabel 13. Structuur van de driestemmige motetten en de bezettingen. 
 

 structuur herkomst stemsoorten 
1a AA’BCC’ 1590 STB 
1b AABB nieuw in 1597 SAB 
1c AABB’ 1590 STB 
2a ABA’B’ nieuw in 1597 STB 
2b AA’A’’BB’B 1590 STB 
3a AA’BCC’ 1590 SAB 
3b AABCC’ 1590 SAB 
4a AA’BCC’C 1590 SAB 
4b AABB’B’’ nieuw in 1597 STB 
5a AA’BCDD’’ 1590 STB 
5b AABCC 1590 STB 
6a AA’BCC’ 1590 SAB 
6b AABCC’ 1590 S*AB 
6c AA’A’’BB’BCC 1590 SAB 
7a AABB’ 1590 STB 
7b AA’BCC 1590 SMsBar 

7c AABB’B 1590 SAB 
8a AA’A’’BCDD’D’’ 1590 SMsBar 

8b AABCC’ 1590 SABar 
8c AABB’CDD’ 1590 SABar 
9a AA’A’’BB nieuw in 1597 SABar 
9b AABCDD’D’’ 1590 SABar 
10a AABCDD nieuw in 1597 STB 
10b AA’A’’ nieuw in 1597 SAB 
10c AABB’BCC AA nieuw in 1597 STB 
11a AA’A’’BCDD nieuw in 1597 SMsBar 
11b AA’BB’ 1590 MsMsBar 
12a AA’ABAA’ABCDD nieuw in 1597 SMsBar 
12b canon 1590 MsMsBar 
13 ABCDEFF nieuw in 1597 SMsT 
 
Vetgedrukt zijn sleutels die wisselen binnen dezelfde partij van 
opeenvolgende delen van dezelfde compositie 
N.B. S* staat voor een G2-sleutel bij chiavi naturali. 
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want in het ongunstigste geval is voor de uitvoering van één driestemmig motet een 

vierde of zelfs een vijfde zanger nodig. Voor gebruik in de liturgie is dit verschijnsel 

minder complicerend, want binnen de groep zangers is er altijd wel een verdeling te 

maken die functioneert en degene voor wie er geen partij in de goede ligging 

tussenzit pauzeert dan even. 

 De driestemmige motetten stellen minder hoge eisen aan de muzikale 

vaardigheden van de uitvoerenden dan de zesstemmige madrigalen. Of Tollius 

daarbij ook verschillende doelgroepen voor ogen had is niet met zekerheid te zeggen. 

De opdracht van de madrigalen aan het Amsterdams muziekcollege kan erop 

duiden dat hij voor deze stukken vooral dacht aan een groep geoefende amateurs (al 

dan niet onder leiding van een professional), de driestemmige motetten konden 

zonder veel problemen ook door minder geoefende zangers in huiselijke kring 

worden uitgevoerd. 

 

De vijfstemmige motetten (1591) 

Terwijl de driestemmige motetten en de madrigalen binnen hun groep een zekere 

onderlinge samenhang vertonen, is daar bij de vijfstemmige motetten geen sprake 

van. Sommige stukken hebben een archaïsch karakter, andere stukken zijn juist 

modern te noemen en bevatten soms zelfs experimentele elementen; de rest beweegt 

zich tussen deze twee uitersten in. Toch zijn ook de vijfstemmige motetten op grond 

van deze verschillen niet te koppelen aan verschillende periodes in Tollius’ leven.  

 In de vijfstemmige motetten maakt Tollius overwegend gebruik van tempus 

imperfectum diminutum (¢), maar ook hier vinden we een vijftal motetten in tempus 

imperfectum (C). Deze laatste groep is aan het slot van de eerste bundel geplaatst. 

Zoals hierboven al besproken is tempus imperfectum bij de motetten van de late 

zestiende eeuw tamelijk zeldzaam, maar niet uitgesloten. Ook in andere bundels 

komen wel eens een of enkele motetten in tempus imperfectum voor. Ook dit element 

geeft geen inzage in de volgorde waarin de motetten zijn ontstaan en ook aan de 

verdeling van de motetten over de twee bundels lijkt geen chronologisch principe 

ten grondslag te hebben gelegen. Op dit punt is alleen opmerkelijk dat de twee 

motetten die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te koppelen zijn aan 

de periode dat Tollius in Assisi werkte (zie hoofdstuk 6, p. 153-154) als 

hekkensluiters van de tweede bundel zijn opgenomen. 

 Het motet ‘Franciscus, vir catholicus’ (III,10) doet het meest archaïsch aan. 

Hier gebruikt Tollius niet de blokmatige opzet, met contrasten in textuur, maar 

werkt hij vanuit een doorimiterende opzet met voor het hele motet juist eenheid van 

sfeer en textuur. In dit motet vormen de twee bovenstemmen een canon in de 

prime. De tekstfragmenten worden langdurig uitgewerkt, met veel herhalingen van 

de tekst of gedeeltes ervan, en ook is de overlap met het volgende tekstfragment veel 

groter dan in de blokmatig opgezette werken. Melismes komen frequent voor en 

duren vaak lang. Onderstaande transcriptie met analytische aantekeningen toont 

deze werkwijze. De enige cadens in dit werk is die aan het slot. 
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Muziekvoorbeeld 25. ‘Franciscus, vir catholicus’ (III,10). 
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Misschien duidde Tollius met deze archaïsche schrijfwijze op de langdurige en 

onveranderlijke relatie van Assisi (of van het katholicisme) met St. Franciscus. 

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de motetten met tempus 

imperfectum, de keuze voor dit mensuurteken alleen al geeft deze motetten een 

vooruitstrevende allure. We vinden weer een blokmatige opzet, met tussen de 

blokken vaak contrast in de textuur; regelmatig reeksen met tekstdragende fusae 

en tussen de blokken vinden we meestal afsluitende cadensen. Als voorbeeld van 

deze werkwijze kan de eerste van deze groep van vijf motetten, ‘Vos qui reliquistis 

omnia’ (II,15), dienen. 

Muziekvoorbeeld 26. ‘Vos qui reliquistis omnia’ (II,15). 
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Bij de herhaling van blok A maakt Tollius gebruik van hetzelfde materiaal in een 

vergelijkbare ordening als in het eerste blok, maar met verwisseling van de 

stemmen (a1 t/m a5 en a1’ t/m a5’). In blok B keert ook veel materiaal terug, maar 

dan is de ordening geheel nieuw. Hier is dus sprake van doorimitatie en niet van de 

herhaling van een blok. Het laatste blok wordt drie keer ten tonele gevoerd, de 

tweede keer is het materiaal enigszins aangepast, de derde keer zijn de partijen 

letterlijk hetzelfde als de eerste keer, alleen zijn ze van plek verwisseld: C1, C2 en 

C1’ (resp. c1 t/m c5, c1’ t/m c5’ en c1 t/m c5). De structuur AA’BCC’C sluit, net als 

het gebruikte mensuurteken, aan bij die van de driestemmige motetten. 

 

De overige motetten bewegen zich tussen deze twee uitersten. We vinden soms een 

blokmatige opzet met cadensen tussen de blokken en contrasten in textuur, maar 

ook komt een doorimiterende opzet met een langere overlap tussen de blokken 

regelmatig voor. En geregeld wisselen deze twee manieren elkaar binnen een en 

hetzelfde motet af. Een motet waarin Tollius, net als bij ‘Franciscus vir catholicus’ 

gebruik maakte van canontechniek is ‘Confitebor tibi’ (II,10). In dit geval geen 

strikte canon tussen de bovenstemmen, maar een vrije canon tussen de bassus en 

de quintus. Met name de inzetafstand tussen de twee canonstemmen varieert, maar 

aan het slot verandert ook het interval tussen de twee canonstemmen van een 

prime naar een stijgende kwart. Onderstaande transcriptie van de twee 

canonstemmen toont al deze variaties. 

Muziekvoorbeeld 27. ‘Confitebor tibi’ (II,10, quintus en bassus). 
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In dit motet wisselen passages in doorimiterende motetstijl en met een blokmatige 

opzet elkaar af. Of de canon vrij geschreven is met de specifieke intentie om meer 

bewegingsvrijheid te hebben in het formeren van de blokken is niet te achterhalen. 

De vrije opzet van de canon gaf in ieder geval wel de ruimte daartoe. 

 Met enige regelmaat gebruikte Tollius ook in de motetten in tempus 

imperfectum diminutum korte noten (fusae) met eigen lettergrepen. Zoals 

bijvoorbeeld in ‘Osculetur me osculo’ (II,3) om de haast uit te drukken in de zin 

‘curremus in odorem unguentorum tuorum’ (laten wij ons spoeden in de geur van 

uw parfum). 

Muziekvoorbeeld 28. ‘Osculetur me osculo’ (II,10: m. 40-43). 

 

 
Op het eerste gezicht is deze plek misschien minder opvallend dan de tekstdragende 

semifusae in het madrigaal ‘Qui non ha forza o cuore’ (VI,6, zie muziekvoorbeeld 

14), maar in feite zijn deze tekstdragende fusae in de hier geldende tempus 



210 
 

imperfectum diminutum net zo afwijkend. Soortgelijke passages zijn nog op tal van 

andere plaatsen te vinden.637 Dat het vooral in motetten uit de eerste bundel 

voorkomt (de bundel waarin ook de motetten in tempus imperfectum zijn 

opgenomen) en veel minder in die van de tweede bundel zal wel op toeval berusten; 

ik heb er althans geen verklaring voor kunnen vinden. Soms blijft dit fenomeen 

beperkt tot een enkel woord, maar in sommige motetten lijkt haast sprake van een 

vermenging tussen tempus imperfectum en tempus imperfectum diminutum. Dit is 

het geval in de motetten ‘Adiuro vos’ (II,1), ‘Confitebor tibi’ (II,10) en ‘Decantabat 

populus’ (II,12). 

 

Tekstschilderingen in de vijfstemmige motetten 

Ook in zijn vijfstemmige motetten laat Tollius vrijwel geen kans voorbijgaan om de 

tekst uit te beelden. Het zijn vaak eenvoudige en voor de hand liggende zaken, zoals 

een longa voor het hele ensemble op de eerste lettergreep van het woord ‘lungo’ 

(III,19, m. 18-20); een driestemmige zetting bij de tekst ‘Tria sunt munera’ 

(Drievoudig zijn de kostbaarheden, III,14, m. 1-3 en 10-12); stijgende kringeltjes bij 

het woord ‘thus’ (wierook); zwarte notatie bij woorden als schaduw (III,9, m. 25-29), 

duisternis (II,6, m. 41-46, zie afbeelding 35) en als uitbeelding van de kolen 

waarmee de heilige Laurentius gemarteld werd (III,4, m. 46-52); juist driedeligheid 

(met muzikaal hetzelfde resultaat als de zwarte notatie) bij teksten over God (II,2, m. 

42-48), met een goddelijke boodschap (III,9, m. 44-49), of over blijdschap (III, 8, m. 

38-65); dalende lijnen met uiteindelijk zeer lage liggingen als de weg naar de hel 

wordt uitgebeeld (II,6a: m. 33-40, zie muziekvoorbeeld 35, en III,3a, m. 29-39) en 

juist een stijgende lijn in stevige stappen met lange noten voor de weg des Heren 

(II,2, m. 24-41). Maar niet altijd ligt de tekstschildering zo voor het oprapen. 

Onderstaand komen complexere zaken aan bod. 

Afbeelding 35. ‘Dies mei transierunt’ (II,6a: cantus, p.7, vierde regel). 

 
 
 In de openingsmaten van ‘Adiuro vos, filiae Jerusalem’ (II,1) werkt Tollius toe 

naar een overmatige sext die dwingend is voorgeschreven met een es in de ene partij 

en een cis in de andere. De overmatige sext komt tussen maat 5 en 13 van de 

transcriptie in totaal vier keer voor (zie in onderstaand muziekvoorbeeld de 

gemarkeerde plekken a, b, c en e). Opvallend is dat een vijfde keer dat dezelfde 

                                           
637 ‘Adiuro vos’ (II,1b, m. 43-47), op het woord ‘iucunditatum’ (vreugde); ‘In odorem unguentorum 
tuorum’ (II,5, m. 7-8) op het woord ‘Dominum’ en (m. 16-17) op de woorden ‘cupimus faciem’, in de zin 
‘et cupimus faciem tuam videre’ (en wij wensen uw aangezicht te zien); verder in ‘Dies mei transierunt’ 
(II,6a, m. 51 en 58) op het woord ‘praestolatio’ (verwachting) in de zin ‘Ubi est ergo nunc praestolatio 
mea’ (waar is dan toch mijn verwachting), (II,6b, m. 27 en 34) op het woord ‘misericordiam’ en (II,6b, 
m. 43-46 en 59-62) op het woord ‘discesseris’, in de zin ‘ne discesseris a me’ (laat mij niet in de steek); 
in ‘Confitebor tibi’ (II,10, m. 62-64), op de tekst ‘Et a labijs operantium mendacium’ (van de lippen die 
leugentaal uitslaan); ‘Decantabat populus’ (II,12, m. 14-30, zie muziekvoorbeeld 38); ‘Ego flos campi’ 
(III,9, m. 9-11) op het woord ‘lilium’ (lelie) en tenslotte in ‘Sicut fluit cera’ (III,15, m. 24-19 en 38-42) op 
het woord ‘laetitia’ (vreugde). 
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melodische wendingen voorkomen de c in de tenor niet van een kruis is voorzien 

(versie d). Dat is ongetwijfeld geen toeval, want hier zou een verminderde terts zijn 

ontstaan met een es’ in de altus en een cis’ in de tenor en kennelijk was dat niet wat 

Tollius beoogde. In het madrigaal ‘D’acqua viva’ (V,10) heeft Tollius de overmatige 

sext ingezet als middel om buitensporige aandacht te vestigen op de purperen roos 

(zie muziekvoorbeeld 10), hier wil hij kennelijk de aandacht vestigen op de dochters 

van Jeruzalem, aan wie een bezwering gedaan wordt. 

Muziekvoorbeeld 29. ‘Adiuro vos filiae Jerusalem’ (II,1a: m. 1-15). 
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 Een motet dat speciale aandacht verdient is het tweedelige ‘Dies mei 

transierunt’ (II,6). Het bestaat uit een collage van een groot aantal korte 

tekstfragmenten uit de Bijbel. In het eerste deel komt vooral de wanhoop aan bod, 

in het tweede deel ligt de nadruk op de bede om genade. De zin ‘infernus domus 

mea est’ (mijn huis is in de onderwereld) drukt Tollius uit met een stapsgewijs 

dalende lijn in hele noten, veelal syncopisch gezet. 

Muziekvoorbeeld 30. ‘Dies mei transierunt’ (II,6a: m. 33-40). 
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De zwarte notatie voor de zin ‘& in tenebris stravi lectulum meum’ (in de duisternis 

wil ik mijn bed spreiden) is bovenstaand al ter sprake gekomen (zie afbeelding 35). 

In het tweede deel vestigt Tollius de aandacht op het woord ‘misericordiam’ door een 

chromatische verhoging in de cantus. 

Muziekvoorbeeld 31. ‘Dies mei transierunt’ (II,6b: m. 25-28). 

 
Na de dramatische uitroep ‘Ne derelinquas me Domine Deus meus ne discesseris a 

me’ (Heer, laat mij niet in de steek, mijn God, blijf niet weg, m. 36-46) valt er een 

klemmende stilte van een semibrevis rust in alle stemmen en dan wordt het motet 

afgesloten met de woorden: ‘In manus tuas Commendo spiritum meum’ (Ik leg mijn 

geest in uw hand, m. 47-51). Dit motet is misschien wel het meest dramatische 

stuk in het oeuvre van Tollius. 

 Een ongebruikelijk middel van tekstuitdrukking in het motet is de stijgende 

septiemsprong waarmee ‘Peccantem me quotidie’ (III,3) begint. Septiemsprongen 

waren niet volstrekt uitgesloten in de muziek van de late zestiende eeuw, maar het 



214 
 

gebruik beperkte zich voornamelijk tot sprongen tussen de laatste noot van de ene 

zin naar de eerste noot van een volgende zin. De plaatsing van een septiemsprong 

aan het begin van een zin, aanvankelijk nog in de eenstemmigheid van de eerste 

inzet van een compositie, is verrassend. Het is uiteraard gebruikt als uitdrukking 

van het woord ‘peccantem’ (overtreding, zonde).638 

Muziekvoorbeeld 32. ‘Peccantem me quotidie’ (III,3: m. 1-8). 

 

 

 
In het motet ‘Decantabat populus’ (II,12) wordt in de maten 13-30 op een 

verrassende manier de tekst ‘Et universa multitudo canebat legitime, et David cum 

cantoribus cytharam percutiebat’ (En de gezamenlijke menigte zong passend, en 

David, met de zangers, sloeg de maat op de citer) uitgebeeld. Met de veelvuldig 

herhaalde korte fragmentjes wordt de dansende en zingende menigte afgeschilderd. 

Opvallend zijn hier, zoals bovenstaand al besproken, de fusae met een zelfstandige 

lettergreep in tempus imperfectum diminutum. 

                                           
638 Zie ook Noske 1959b, p. 179. 
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Muziekvoorbeeld 33. ‘Decantabat populus’ (II,12: m. 15-20). 

 

 
 
 

Parallelle sextakkoorden 

Ook in de vijfstemmige motetten gebruikte Tollius regelmatig passages met 

parallelle sextakkoorden. We vinden ze o.a. in het motet ‘Deus qui manus tuas’ (II,7) 

daar komen ze voor op de woorden ‘pro nobis peccatoribus’ (voor ons zondaars), 

waarmee de vernedering van Christus, die vanuit zijn goddelijke staat moest afdalen 

om als mens ‘zijn handen, voeten en zijn gehele lichaam’ voor de zondaars aan het 

kruis bloot te stellen, uitgebeeld wordt. 

 Als parallelle sextakkoorden worden voorgeschreven in passages waaraan 

alle vijf de stemmen deelnemen, zijn er omspelingen nodig om verboden parallellen 

te vermijden. In onderstaand voorbeeld wordt duidelijk hoe Tollius dat realiseerde. 

Vergelijk de twee lijnen met cirkels rond de hoofdnoten en de twee lijnen met 

vierkantjes om de hoofdnoten. De lijn met de ruiten om de hoofdnoten vult het 

sextakkoord aan, maar deze verschijnt pas nadat een voorhoudingsdissonant is 

opgelost. 
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Muziekvoorbeeld 34. ‘Vos, qui reliquistis omnia’ (II,15: m. 30-33). 

 
Als Jezus, in het motet ‘Dum transisset sabbathum’ (III,13), door Maria Magdalena, 

Maria van Jacob en Salome, gezalfd wordt, beeldt Tollius dat uit met een 

driestemmige passage in parallelle sextakkoorden, kennelijk om uit te drukken dat 

de drie vrouwen dezelfde handeling verrichtten (hier dus niet met een negatieve 

connotatie). 

Muziekvoorbeeld 35. ‘Dum transisset sabbathum’ (III,13: m. 38-45). 

 

 
 

Syncopen 

Langdurige passages met syncopen komen bij Tollius vaker voor dan bij zijn 

tijdgenoten. We vinden ze niet alleen in de madrigalen, maar ook in de motetten. 

Een treffend voorbeeld hiervan geeft het motet ‘Frange esurienti panem tuum’ (III,1). 

Het begint met een reeks hele noten die tussen de relatief zware maatdelen in zijn 

geplaatst, waarmee het woord ‘frange’ (een vervoeging van ‘frangere’, breken) is 
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uitgebeeld (hier gebruikt voor het breken en verdelen van brood). Pas op de zesde 

tactus van dit motet komt de eerste noot die met de tactus samenvalt. 

Muziekvoorbeeld 36. ‘Frange esurienti panem tuum’ (III,1: m. 1-17). 

 

 

 

 

 



218 
 

 

 
Vergelijkbare passages met opvallende syncopen komen bij de vijfstemmige 

motetten regelmatig voor.639 Het is opvallend te noemen dat de syncopen vaak 

verschijnen bij teksten die een negatieve emotie uitdrukken: ‘dat ik ziek ben van 

liefde’ (zowel II,1a als III,9), ‘Mijn hoop is thuis te komen in de onderwereld’ (II,6a) 

en ‘ondanks de geleden ellende’ (II,6b), ‘van de strikken, door lastertongen gelegd’ 

(II,10). Bij de tekst ‘Red ons, Jezus Christus’ (II,7) is de associatie dat de uitroep 

vanuit de ellende wordt gedaan. Alleen bij de tekst ‘Hij is onder ons zijn tent komen 

opslaan’ (III,12) is van een negatieve emotie uiteraard geen sprake. 

 

Chromatiek 

Op sommige plekken weet Tollius met chromatiek speciale aandacht te trekken voor 

een bepaald woord in de tekst. De overmatige sexten (muziekvoorbeelden 10 en 33; 

ook de frygische cadens in II,3, m. 31 heeft er een) behoren daartoe en ook de 

verhoging op het woord misericordiam (muziekvoorbeeld 36). Vergelijkbaar met deze 

laatste plek is de wijze waarop Tollius de zin ‘Miserere nostri Domine’ gezet heeft in 

het motet ‘Ecce Agnus Dei’ (II,11). Na een tweestemmige zetting, waar Christus als 

tweede in de Triniteit wordt uitgebeeld met de zin ‘Ecce qui tollit peccata mundi’, 

werkt de chromatisch verhoogde terts (c naar cis, met akkoorden van C naar A) 

                                           
639 In ‘Adiuro vos’ (II,1a, m. 38-59) op de tekst ‘quia amore langueo’; ‘Dies mei transierunt’ (II,6a, m. 
29-39) op de tekst ‘Si sustinuero infernus domus mea est’ en (II,6b, m. 12-20) op de tekst ‘in 
amaritudine Animae meae’; ‘Deus qui manus tuas’ (II,7, m. 40-42 en 52-55) op de tekst ‘Salva nos 
Jesu Christe’; ‘Confitebor tibi’ (II,10, m. 49-58) op de tekst ‘a laqueo linguae inique’; ‘Ego flos campi’ 
(III,9, m. 54-64) op de tekst ‘quia amore langueo’; ‘Verbum Caro factum est’ (III,12, m. 4-24) op de 
woorden ‘et habitavit’) en ‘Sicut fluit cera’ (III,15, m. 7-13) op de tekst ‘Sic pereant peccatores’. 
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stralend. De hoge bezetting waarvoor dit motet is geschreven geeft nog een extra 

dimensie aan de verheerlijking van Christus in dit stuk, er zijn twee partijen met 

G2-sleutels, twee met C1-sleutels en een met een C3-sleutel. 

Muziekvoorbeeld 37. ‘Ecce Agnus Dei’ (III,11: m. 32-41). 

 

 

 
 

Vrijwel elke keer dat het woord ‘miserere’ of ‘misericordiam’ in de tekst verschijnt, 

heeft Tollius voor een vergelijkbare harmonische procédé gezorgd.640 

  

                                           
640 We vinden ze in de motetten ‘In odorem unguentorum tuorum’ (II,5, m. 30-39); ‘Dies mei 
transierunt’ (II,6b, m. 22-35); ‘Hei mihi Domine’ (II,8a, m. 51-57 en II,8b, m. 35-41); ‘Peccantem me 
quotidie’ (III,3a, m. 45-60 en III,3b, m. 56-72). 
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De sleutelcombinaties 

Ook in de vijfstemmige motetten gebruikte Tollius soms sleutelcombinaties die 

afweken van de twee standaardversies, maar hier gebeurt dat minder vaak dan in 

de overige werken. Sleutelwisselingen tussen opeenvolgende delen van dezelfde 

compositie zijn hier zelfs helemaal afwezig. De gangbare bezetting SSATB vinden we 

elf keer, voornamelijk in de sleutelcombinatie chiavette (II,2, 3, 4, 12, 13, 17, 18 en 

III,12 en 14) en slechts twee keer in chiavi naturali (III,11 en 19). De andere 

gangbare bezetting, SATTB, komt twaalf keer voor en werd in de eerste bundel met 

vijfstemmige motetten uitsluitend in chiavi naturali gerealiseerd (II,8, 15, 16 en 19), 

maar in de tweede bundel juist in chiavette (III,1, 2, 4, 5, 15, 16, 17 en 18). De 

overige bezettingen komen maar weinig voor. SAATB vinden we vijf keer, zowel in 

chiavi naturali (II,1 en 14) als in chiavette (II, 6 en III, 8 en 9), en SATBB vinden we 

twee keer, eens in beide sleutelcombinaties (II,10 in chiavi naturali en III,13 in 

chiavette). Twee zeldzamere sleutelcombinaties leveren ook zeldzamere bezettingen 

op: STTBB (II,9 en III,6 en 7) en SSTTB (III,10), ze zijn eenduidig gerealiseerd binnen 

de sleutelset van chiavi naturali. Bezettingen die ontstaan met sleutels die 

doorgaans niet binnen één en dezelfde set voorkomen zijn MsMsATB (II,5) SSMsMsT 

(II,7 en 11) en SMsATB (III,3), ze lijken alle een variant van chiavette. 

 

Persoonlijke kenmerken 

Als er zaken zijn die als specifiek, persoonlijk stijlkenmerk in het oeuvre van Tollius 

kunnen worden aangewezen, dan zijn dat onder andere de afwijkende 

sleutelcombinaties. Met zijn eigenzinnige keuzes op dit vlak deed Tollius een stap 

over de grenzen van de conventies van zijn tijd, ongetwijfeld om ook in de bezetting 

van zijn ensemble beter te kunnen aansluiten bij de sfeer van de tekst en dus als 

extra uitdrukkingsmiddel. Ook de soms lange passages met syncopen en de 

frequent voorkomende passages met parallelle sextakkoorden kunnen tot 

persoonlijk stijlkenmerk gerekend worden. De syncopen, die bij andere auteurs 

vooral in combinatie met de ‘note nere’ voorkomen, verschijnen bij Tollius 

regelmatig ook in de vijfstemmige motetten in tempus imperfectum diminutum. De 

parallelle sextakkoorden, zoals gezegd steeds in diatonische reeksen en meestal in 

een dalende lijn, komen – hoewel niet exclusief – vooral voor bij tekstpassages 

waarin een negatieve emotie wordt uitgedrukt. Deze persoonlijke kenmerken zitten 

bij lange na niet in elk werk van Tollius en evenmin is hij de enige die ze indertijd 

gebruikte, maar al met al komen ze in zijn werken wel vaker voor dan bij andere 

auteurs van zijn tijd. Of Tollius hiermee getracht heeft tegemoet te komen aan de 

verwachtingen van zijn opdrachtgevers of juist aan de wensen en de mogelijkheden 

van de door hem beoogde gebruikers, is onduidelijk. Misschien heeft hij zich hierin 

ook ten opzichte van hen als een eigenzinnig componist betoond. 

 Een laatste specifiek en persoonlijk kenmerk in het oeuvre van Tollius is juist 

het ontbreken van een eenduidige stijl. Enkele werken gaan in stijl terug tot de 

generatie van Tollius’ vermoedelijke eerste leermeester, Petit Jan de Latre. Een deel 

sluit aan bij de stijl van zijn grote tijdgenoten Lassus, Palestrina en Monte. In zijn 
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behoefte om tekst uit te drukken en daarbij over de grenzen van de conventies heen 

te gaan, sluit Tollius juist aan bij het maniërisme van de toenmalige avant-garde, 

met componisten als Marenzio, Luzzaschi, Gesualdo en Monteverdi.641 Een enkele 

keer streeft hij de meest vooruitstrevende tijdgenoten zelfs voorbij met zijn 

experimentele passages (zoals de afsluitingen met rusten en tekstdragende 

semifusae). Voor zover dat was na te gaan, hangen deze verschillen niet samen met 

artistieke fases in zijn leven, maar koos hij voor elk werk juist dat wat hem voor die 

compositie het meest aantrok. 

 

 
  

                                           
641 Denis Arnold/Tim Carter, ‘Mannerism’, in: Grove Music Online (geraadpleegd op 10 juni 2016); 
Denis Arnold/Emma Wakelin, 'The Italian madrigal in the 16th and early 17th centuries', in: Grove 
Music Online (geraadpleegd op 10 juni 2016). 
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Slotopmerkingen 
 

Tollius en zijn verdiensten642 

In Amersfoort verdiende Tollius uit zijn vicarie 5 gouden Filippusguldens per jaar, 

dat staat gelijk aan 10 gulden en 10 stuivers in toenmalig Nederlands geld.643 Hij 

kreeg dit bedrag in ieder geval vanaf augustus 1578, maar waarschijnlijk bevestigde 

de akte waaruit dit blijkt een reeds bestaande situatie. Vanaf wanneer Tollius dit 

bedrag ontving is dan ook niet precies bekend. Het is waarschijnlijk dat het bedrag 

is uitbetaald tot het einde van Tollius’ betrekking aan de O.L.V.-kapel, die in ieder 

geval ophield toen deze kerk in maart 1579 aan de protestanten werd toegekend. 

 In Rieti is niet precies bekend wat Tollius verdiende. Op basis van de 

gegevens die bekend zijn over zijn voorgangers kreeg hij waarschijnlijk 24 dukaten 

per jaar, omgerekend ca. 80 gulden, plus de gebruikelijke gratificaties (het is echter 

niet bekend waaruit die gratificaties bestonden). Daarnaast ontving hij nog 

goederen van het land: 18 kwarten graan, 3 kwarten spelt en 16 vaten most.644 

Verder ontving Tollius enkele extra betalingen; één keer bestaande uit 18 kwarten 

graan en eenmaal uit 8 scudi (ca. 26½ gulden). 

 In Assisi verdiende Tollius 4 scudi per maand, oftewel 96 florijnen per jaar. 

Dit laatste bedrag staat gelijk aan ongeveer 160 gulden. Een forse verbetering ten 

opzichte van zijn verdiensten in Rieti, maar de betalingen in natura ontbreken hier. 

Overigens heeft Tollius geen enkele keer het volle jaarsalaris ontvangen. In het 

boekjaar dat afliep in april 1585 ontving hij 40 fiorini en 32 bolini, met een 

tegenwaarde van bijna 70 gulden, omdat zijn aanstelling pas op 27 oktober van het 

voorafgaande jaar was begonnen. In het volgende boekjaar kreeg hij vanwege de 

perikelen rond zijn afwezigheid slechts 64 fiorini en 10 bolini, met een tegenwaarde 

van ca. 107 gulden. In het derde en laatste boekjaar van zijn verblijf in Assisi zou 

hij slechts 49 fiorini en 24 bolini, ca. 82 gulden, ontvangen vanwege de perikelen 

rond zijn gevangenschap en het daaruit voortvloeiende einde van zijn 

dienstverband. Wat Tollius in de periode daarna, tot mei 1588, in Rome verdiende is 

niet aan het licht gekomen. 

 In Padua werd Tollius in mei 1588 aangesteld met een salaris van £ 26 per 

maand en dus een jaarsalaris van £ 312 en dat komt overeen met ca. 160 gulden, 

hetzelfde bedrag als dat wat hij in Assisi verdiende. Aangezien in Padua het 

boekjaar op 1 april begon en Tollius op 17 mei was aangesteld, zal hem in het 

eerste boekjaar ongeveer 10½ maand zijn uitbetaald, waarschijnlijk dus iets in de 

orde van £ 273 (ca. 140 gulden).645 In 1589 is het salaris van Tollius verhoogd tot 60 

dukaten per jaar, omgerekend ongeveer 201 gulden.646 Vanaf 1593 tot en met 1600 

verdiende Tollius 75 dukaten per jaar, met een tegenwaarde van ongeveer 251 

                                           
642 Zij bijlage II voor de details over de betalingen en de omrekening naar toenmalig Nederlands geld. 
643 Volgens het munt-plakkaat uit 1586 had de gouden Filippusgulden een waarde van 2 gulden en 2 
stuivers (zie bijlage II, op basis van www. muntmuseum.nl). 
644 Het is niet gelukt de contemporaine marktwaarde van deze goederen te achterhalen. 
645 De boeken over het jaar 1588 ontbreken en daardoor kan dit bedrag niet geverifieerd worden. 
646 De boeken over het jaar 1592 ontbreken, maar er is geen aanleiding om aan het overeengekomen 
bedrag voor dat jaar te twijfellen. Voor de overige jaren zijn de bedragen steeds verifieerbaar. 
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gulden. In 1601 vertrok Tollius in de loop van het jaar uit Padua; hij ontving 

daarom niet zijn hele jaarsalaris, maar de vermelding van zijn salaris in het 

kasboek is niet eenduidig; ofwel verdiende hij £ 28 (ca. 14 gulden), ofwel £ 248 (ca. 

134 gulden), waarschijnlijk het laatste bedrag. In de loop van de jaren in Padua was 

er een duidelijke stijging van het salaris waarneembaar, uiteindelijk verdiende hij 

anderhalf keer zoveel als aan het begin. Dit blijft echter ver achter bij de honorering 

van de vaste zangers in het kathedrale koor van Padua, die een jaarsalaris van 440 

dukaten (ca. 1.474 gulden) konden toucheren. Daar stonden echter ook meer 

verplichtingen tegenover, omdat zij ook het altaar, van waaruit hun honorarium 

werd gefinancierd, moesten bedienen. 

 In Kopenhagen ging Tollius fors meer verdienen, hij werd namelijk aangesteld 

tegen een jaarsalaris van 300 Deense daalders, met een tegenwaarde van ca. 810 

gulden. Maandelijks kreeg Tollius een vergoeding van 15 daalders (ca. 40 gulden), 

het resterende bedrag van 120 daalders zou aan het einde van het jaar worden 

uitgekeerd. In de kasboeken vinden we alleen de vaste  maandbedragen, in totaal 

voor de periode van zijn aanstelling een bedrag van 202½ daalders (met een 

tegenwaarde van ca. 546 gulden), het resterende deel ontbreekt in de bewaard 

gebleven kasboeken. Toch is het niet waarschijnlijk dat Tollius dit bedrag niet 

gekregen zal hebben, want ook van de andere zangers die een deel van hun salaris 

per maand kregen uitbetaald en een ander deel per jaar zijn deze restantbetalingen 

niet teruggevonden. Kennelijk werden de restantbetalingen in kasboeken 

bijgehouden die intussen verloren zijn gegaan. Naar alle waarschijnlijkheid kreeg 

Tollius in Kopenhagen dus ook nog ca. 140 daalders (120 voor het eerste jaar van 

zijn aanstelling en 20 voor de twee maanden die daarop volgden), met een 

tegenwaarde van ca. 378 gulden. Ruim een jaar zingen aan het Deense hof heeft 

hem dus in totaal een vergoeding van ongeveer 925 gulden opgeleverd. 

 

Om deze bedragen te kunnen interpreteren moeten ze vergeleken worden met het 

gangbare loon in dezelfde tijd en in dezelfde streek. Daarbij moet in acht genomen 

worden dat voor kerkmusici over het algemeen kost en inwoning en werkkleding bij 

de gage waren inbegrepen. 

 Naar salarissen in de late zestiende eeuw in Amersfoort is nog geen 

systematisch onderzoek gedaan. Wel zijn er publicaties over daglonen in Alkmaar 

(voor de periode 1500-1850)647 en Holland (voor de periode 1450-1600).648 Voor de 

periode rond 1580 in Amersfoort heb ik mij op de twee genoemde publicaties 

gebaseerd en vastgesteld aan de hand van een aantal steekproeven in de 

stadsrekeningen van Amersfoort rond 1580 dat de daglonen aldaar niet wezenlijk 

afweken van die in Holland en Alkmaar. Om de daglonen te kunnen omrekenen 

naar jaarsalarissen, moet bekend zijn hoeveel dagen in het jaar doorgaans gewerkt 

werd. Dat is sterk aan wisselingen onderhevig, maar een gemiddelde van rond de 

                                           
647 L. Noordegraaf, Daglonen in Alkmaar 1500-1850 (Haarlem 1980), (voortaan: Noordegraaf 1980). 
648 L. Noordegraaf, Daglonen in Holland 1450-1600 (Amsterdam 1984), (voortaan: Noordegraaf 1984). 
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250 lijkt een redelijke aanname.649 Er worden globaal drie salarisgroepen 

onderscheiden: ongeschoold werk, knecht en meester. Tussen 1570 en 1580 lag het 

dagloon voor ongeschoold werk in Holland rond de 7 à 8 stuivers (met een 

jaarsalaris dus tussen 87½ en 100 gulden), voor knechten komt dat op 9 à 10 

stuivers (per jaar dus tussen 112½ en 125 gulden) en voor meesters 11 à 13 

stuivers (jaarlijks tussen 137½ en 162½ gulden). Het salaris van 10 gulden en 10 

stuivers dat Tollius uit de vicarie verdiende was dus ruimschoots onvoldoende om 

van te kunnen leven. Het is overigens niet duidelijk of hij in Amersfoort, al dan niet 

vanuit zijn muzikale activiteiten, nog andere inkomsten genoot. Bovendien is het 

onduidelijk hoeveel de aanstelling als muziekmeester aan de O.L.V.-kapel van 

Tollius’ beschikbare arbeidstijd in beslag nam. Floris Schuyt, de vader van de 

bekendere Cornelis Schuyt, verdiende als organist van de Pieterskerk in Leiden in 

de periode voorafgaand aan de Reformatie (in Leiden was dat tot 1572) een 

jaarsalaris van 51 gulden en 2 stuivers. Daarnaast was hij aangesteld als 

stadsspeelman en alles bij elkaar verdiende hij meer dan 80 gulden per jaar.650 Hij 

zal bovendien inkomsten hebben verworven uit een lespraktijk. Aan Jan Pieterszoon 

Sweelinck werd op 1 augustus 1581 (toen hij nog geen twintig jaar oud was) een 

bedrag van 25 gulden uitbetaald voor zijn orgelbespelingen in het voorafgaande 

kwartaal.651 Dat kwam dus neer op een jaarsalaris van 100 gulden per jaar en ook 

hij zal extra inkomsten gegenereerd hebben uit een lespraktijk. 

 In Rieti en Assisi is geen vergelijkingsmateriaal voorhanden, maar in Venetië 

was het salaris aan het einde van de zestiende eeuw gemiddeld rond de 37 ducati 

(ca. 123½ gulden) per jaar.652 Het laagstbetaalde personeel in een drukkerij in de 

late zestiende eeuw kreeg vermoedelijk rond de vier ducati per maand, letterzetters 

en drukkers kregen rond de vijf ducati, oftewel resp. 48 (ca. 160½ gulden) en 60 

ducati (ca. 201 gulden) per jaar. Hoog gekwalificeerde arbeiders hebben 

waarschijnlijk gemiddeld 100 ducati (ca. 335 gulden) per jaar verdiend; een 

textielwerker 148 (ca. 495½ gulden); een accountant 180 (ca. 603 gulden) en een 

technicus 240 (ca. 804 gulden).653 

 Door de grote stadsbrand in Kopenhagen van 1728, is vrijwel al het 

archiefmateriaal van vóór dat jaar verloren gegaan. Er is dan ook geen informatie 

beschikbaar over de lonen in de periode dat Tollius er werkte.654 

 

 

                                           
649 Noordegraaf 1980, p. 33-40; L. Noordegraaf 1984, p. 21-22. Ook Agee 1998, p. 416 (in voetnoot 23) 
komt op 250 dagen per jaar uit. 
650 Jaap den Hertog, ‘Een kapitaal proefstuk: De geschiedenis van het Pieterskerk-orgel tot 1680’, in: 
Jan Willem Cevaal (ed.), Een Hollands stadsorgel uit de Gouden Eeuw: Het van Hagebeer-orgel in de 
Pieterskerk te Leiden (Zutphen 1999), p. 13-62, hier p. 22. 
651 Albert Clement, ‘Jan Pieterszoon Sweelinck: een stadsorganist van wereldfaam tussen calvinisme 
en katholicisme’, in: Grijp (ed.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), p. 182-
189, hier p. 182. 
652 Fernand Braudel, Civilization and Capitalism 15th-18th Century. Translated by Siân Reynolds. 3 
vols. (New York 1981-84), p. 2:218, 3:302. 
653 Agee 1998, p. 26. 
654 Elling 1893, p. 72, meldt dat de vergoeding van Dowland, 500 daller per jaar, overeenkomt met het 
salaris van hoge staatsbeambten; het is echter niet duidelijk waarop hij dat gebaseerd heeft. 
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De materiële nalatenschap van Tollius 

Het feit dat Tollius in Amersfoort geld kon uitlenen ten behoeve van de aankoop van 

huizen (in de vorm van rentebrieven, de toenmalige variant van een hypotheek), 

duidt erop dat er in de familie Tol enig kapitaal daarvoor beschikbaar was. De 

nalatenschap van de ouders zal onder de kinderen gelijkelijk verdeeld zijn en zijn 

broers Ghijsbert, Matheus en Rudolf en zijn zuster Mathilde of hun nazaten zullen 

ook hun deel hebben geïncasseerd. We mogen daarom veronderstellen dat de 

erfenis van de ouders het vijfvoudige bedroeg van het deel van Tollius. Na zijn 

overlijden is, vanwege het feit dat de componist zelf geen (wettige) kinderen had, zijn 

nalatenschap verdeeld onder de kinderen van zijn broers en zussen. Het vermogen 

van Tollius in Amersfoort was, voor zover bekend, geïnvesteerd in onroerend goed 

en beliep in totaal tenminste 950 gulden.655 Het is onwaarschijnlijk dat hiermee alle 

investeringen van Tollius in Amersfoort aan het licht zijn gekomen. Dat het erfdeel 

van Judith, ter waarde van 650 gulden,656 niet het enige deel kan zijn geweest is 

duidelijk. Of het totaal om het tweevoudige of om het drievoudige ging (zie 

hoofdstuk 3, p. 102-105), is ook langs deze weg niet te achterhalen. Uit de akte van 

1629 blijkt dat Tollius ook in Kopenhagen nog goederen in bezit had, deze hadden 

in 1629 een waarde van 450 gulden.657 In het geval dat het aandeel van Judith de 

helft van het totaal bedroeg was de totale erfenis van Tollius 2 x ƒ 650 + ƒ 450 = 

1.750 gulden, was het echter een derde deel dan bedroeg de totale erfenis maar 

liefst 3 x ƒ 650 + ƒ 450 = 2.400 gulden. Tollius was in zijn laatste levensjaren dus 

een welgesteld man. 

 

Samenvatting en conclusie 

Het eerste deel van de biografie van Tollius, zijn Amersfoortse periode, werpt nieuw 

licht op de effecten van de Reformatie op het Nederlandse muziekleven. Organisten 

konden, nadat hun kerk was overgegaan in handen van de protestanten, vaak 

aanblijven als stadsorganist; afgezien van de taakomschrijving veranderde er in 

wezen niet veel. Zangers daarentegen konden na de ineenstorting van de katholieke 

infrastructuur in de noordelijke Nederlanden geen inkomen meer verwerven met 

hun muzikale activiteiten, ze hadden de keuze om ofwel een andere bron van 

inkomsten te zoeken ofwel hun heil te zoeken buiten de grenzen van de nieuwe 

Republiek. 

 In de periode die aan de Reformatie voorafging was er een vrijwel ideaal 

educatiesysteem voor jong muzikaal talent, te vergelijken met een piramide. Op de 

Latijnse school kreeg een groot deel van de mannelijke stadsjeugd scholing in het 

gregoriaans; jongens die een zekere aanleg vertoonden kwamen vaak in aparte 

klasjes terecht onder leiding van de plaatselijke zangmeester, waarin zij meer 

muzikale taken kregen toebedeeld; een deel van deze jongens kon geselecteerd 

worden om de bovenstemmen van de polyfone kerkmuziek te zingen, waardoor zij al 

vroeg in hun leven in aanraking kwamen met de ervaren musici die de 

                                           
655 Zie bijlage III, voor een overzicht van de Amersfoortse investeringen. 
656 Bijlage I, document 109. 
657 Bijlage I, documenten 115 en 116. 
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onderstemmen voor hun rekening namen; jongens die een bijzonder talent aan de 

dag legden konden een vergelijkbare plek krijgen in de grotere kerken en 

kathedralen en kwamen zodoende in contact met betere professionele musici. Na de 

Reformatie stortte deze piramide al snel volledig in. Mede door de afwezigheid van 

de professionele zangers, viel de interactie tussen de jonge talentvolle zangertjes en 

de ervaren musici weg. Aldus kwam er een einde aan een langdurige periode van 

hegemonie van musici uit de Lage Landen op het Europese muziektoneel, een 

periode die begon met Dufay, Binchois en Ockeghem, die via Josquin, Obrecht en 

Isaac leidde naar Willaert en Gombert en via Clemens non Papa, Crecquillon en De 

Manchicourt naar Lassus en De Monte. Met het economisch zwaartepunt verlegde 

in de laatste twee decennia van de zestiende eeuw ook het zwaartepunt van de 

muzikale activiteiten zich van Brabant en Vlaanderen naar Hollandse steden als 

Amsterdam, Leiden en Haarlem. Na Sweelinck, Schuyt en Tollius, de laatste 

generatie Nederlandse musici die hun muzikale educatie nog hadden genoten in de 

katholieke periode, kwam de aanwas van jong muzikaal talent binnen het 

grondgebied van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën tot staan. Aldus 

zorgden Opstand en Reformatie tegelijkertijd voor de bloei van de muziek in de 

jonge Republiek der Verenigde Provinciën, als voor de ondergang ervan al meteen 

na de eerste generatie. 

 

De aanwezigheid in Italië van musici uit de Lage Landen gaat, met een pionier als 

Johannes Ciconia (ca. 1370-1412), terug tot in de veertiende eeuw. Gedurende de 

vijftiende en zestiende eeuw namen deze musici vaak topposities in aan de 

Italiaanse hoven en kerkelijke instellingen. Het tweede deel van Tollius’ biografie 

maakt duidelijk dat er in Italië na 1580 ook werk te vinden was voor de Nederland 

ontvluchte zangers. Dankzij de bloeiende economie in Italië in de tweede helft van 

de zestiende eeuw en de gunstige vormen van mecenaat, konden de kathedralen 

van de provinciesteden hun muzikale activiteiten professionaliseren. De koren 

werden gevormd naar het voorbeeld van de kerkelijke koren in Rome, in het 

bijzonder die van de Sixtijnse kapel. Rond het midden van de eeuw kregen in tal 

van kathedralen bepaalde musici de expliciete verantwoordelijkheid voor het koor. 

In eerste instantie werden lokale musici aangesteld, soms zonder honorarium. Later 

viel de keuze vooral op musici uit de wijdere omtrek, kennelijk vanwege hun grotere 

muzikale vaardigheden, en werden de honoraria in rap tempo verhoogd. Naar het 

voorbeeld van de kerken in Rome werden gaandeweg steeds vaker buitenlandse 

musici aangetrokken, met een specifieke voorkeur voor musici uit de Lage Landen. 

De Italiaanse provinciesteden boden aldus in de periode na 1580 werkgelegenheid 

aan Nederlanders die hun land ontvlucht waren vanwege de perikelen rond de 

Reformatie. Naast Tollius is in dit verband ook Rinaldo del Mel in beeld gekomen, 

maar er zullen er meer geweest zijn. Het waren ongetwijfeld goede musici, maar ze 

waren kennelijk niet goed genoeg om de topposities in te kunnen innemen zoals de 

voorgaande generaties oltremontani dat hadden gedaan. 

 In Rieti was Tollius de tweede en in Assisi de eerste van een reeks 

buitenlanders die de post van kapelmeester bekleedden. In Padua werd hij 

doorgaans ‘Giovanni Tollio fiammengo’ of zelfs kortweg ‘Il fiammengo’ genoemd. 
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Deze benaming lijkt zowel een positieve lading (vanwege het belang van Nederlandse 

musici in de voorbije tijd) als een negatieve lading (vanwege het recente 

protestantisme in zijn vaderland) te hebben gehad. Als musicus heeft Tollius van de 

voorkeur voor Nederlandse musici geprofiteerd, hij vervulde in Rieti en Assisi de 

positie van kapelmeester in een periode dat hij pas rond de dertig jaar oud geweest 

moet zijn. Zijn gevangenschap in Assisi, klaarblijkelijk op een valse beschuldiging 

van ketterij, was de keerzijde van deze medaille. Na dit debacle vinden we hem 

alleen nog terug als koorzanger en heeft hij blijkbaar de functie van kapelmeester 

niet meer verworven of niet langer geambieerd. 

 Er was een kennelijke voorkeur voor kapelmeesters met een priesterwijding, 

niet in de laatste plaats omdat dit voor het kapittel financieel gunstig was. Een 

priester werd namelijk door de bisschop betaald, terwijl een leek op de begroting 

van de het kerkbestuur drukte. Dat Tollius zou zijn toegetreden tot de orde van de 

Franciscanen, hetgeen tot nu toe in de literatuur over Tollius als feit is 

gepresenteerd, is mij niet gebleken. Evenmin is er dus een aanwijzing gevonden dat 

hij na zijn veroordeling in Assisi uit de orde gestoten zou zijn. Het is overigens 

mogelijk dat Tollius de lagere wijding van een diaken of subdiaken had ontvangen. 

Dit ging misschien zelfs terug tot de tijd dat hij nog in Amersfoort verbleef en er met 

een vicarie werd beleend. 

 Als de problemen, waarmee Tollius zich in Assisi en Padua geconfronteerd 

zag, worden vergeleken met die van zijn collega-zangers in dezelfde periode, dan valt 

op dat Tollius vaker dan gemiddeld in de problemen kwam. Er ontstaat aldus rond 

Tollius een beeld van een problematische persoon. In hoeverre dat terecht is valt 

moeilijk te zeggen, het reeds genoemde feit dat hij een buitenlander was kan ervoor 

gezorgd hebben dat hij eerder van onregelmatigheden werd beticht dan zijn 

autochtone collega’s. Dat hij niet van onbesproken gedrag was, is echter wel 

duidelijk geworden. In dit verband moeten ook de teksten van Buchelius en 

Puteanus niet uit het oog verloren worden. Buchelius noemde Tollius een man van 

tamelijk bedenkelijke faam, terwijl Puteanus sprak van een man met een 

voortreffelijk karakter. 

 

Het derde en laatste deel van de biografie van Tollius, de periode in Kopenhagen, 

toont dat ook aan het hof van een wereldlijke machthebber werk te vinden was voor 

Nederlandse musici. De Deense koning Christiaan IV had veel affiniteit met muziek, 

hij trachtte zijn hofkapel te professionaliseren en wist in de vroege zeventiende eeuw 

bij tijd en wijlen de koppositie op het Europese muziektoneel in te nemen. De 

Münchener hofkapel, waar Orlando di Lasso was aangesteld in de tweede helft van 

de voorafgaande eeuw, diende tot voorbeeld. Zowel in München als in Kopenhagen 

bestond een voorkeur voor Nederlandse zangers. Het is aannemelijk dat Tollius in 

de eerste plaats werd aangetrokken om de status van het koor te verhogen. Zijn 

Nederlandse afkomst heeft wellicht invloed gehad op de hoogte van zijn honorering. 

De bundels met werken die Tollius in de voorafgaande periode in het licht had 

gebracht hebben ongetwijfeld aan zijn status bijgedragen. In dit opzicht kon zelfs de 
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kapelmeester waaronder Tollius was aangesteld, de uit het zuidelijk deel van de 

Nederlanden afkomstige Gregorius Trehou, deze zanger niet evenaren. 

 Of Tollius een overtuigd katholiek was en de Nederlanden verliet vanwege het 

opkomend protestantisme is de vraag. Het feit dat hij in 1601 bereid was om aan 

het Lutherse hof van Christiaan IV te gaan werken, geeft in dit opzicht te denken. 

Zijn levensweg werd naar alle waarschijnlijkheid vooral bepaald door de vraag waar 

hij als musicus een bestaan kon opbouwen. Het calvinistisch getinte protestantisme 

maakte dat na ongeveer 1580 in de Nederlanden onmogelijk, maar het Lutherse hof 

van Christiaan IV gaf hem er alle gelegenheid toe. 

 

Als componist volgde Tollius niet één bepaalde stroming. Hij gebruikte uit het 

arsenaal van beschikbare middelen precies datgene wat hij op een bepaalde plek in 

zijn compositie het meest effectief achtte. Al met al komt hij over als een tamelijk 

eigenzinnige componist, die het niet schuwde om van tijd tot tijd een stap over de 

grenzen van de conventies van zijn tijd te zetten. Deze stappen zette hij vooral in 

zijn motetten, enerzijds met de keuze voor tempus imperfectum in een deel ervan en 

anderzijds met de soms verregaande tekstschilderingen. Terwijl Tollius’ oeuvre in 

omvang noch in kwaliteit tot de top van zijn tijd gerekend kan worden, maakt juist 

deze eigenzinnigheid zijn composities interessant. Zijn oeuvre beweegt zich van de 

breed uitgesponnen doorimiterende motetstijl – de schrijfwijze van de hem 

voorgaande generatie Vlaamse componisten als Petit Jan de Latre, Clemens non 

Papa, Thomas Crecquillon en Pierre de Manchicourt -, langs de stijl van Tollius’ 

grote tijdgenoten Lassus, Palestrina en Monte, tot en met het maniërisme van de 

toenmalige avant-garde en de daarin doorgevoerde uitbreiding van de expressieve 

middelen, met componisten als Marenzio, Luzzaschi, Gesualdo en Monteverdi. 

Afgezien van de enkele composities waarin Tollius aansloot bij die van de 

voorafgaande Vlaamse componisten, is hij in zijn schrijfwijze vooral beïnvloed door 

Italiaanse auteurs. Zeker geldt dat voor het aanhaken bij de ontwikkelingen van het 

maniërisme, iets waarin weinig componisten uit de Lage Landen hem evenaarden. 

 Hoewel zijn muziek grotendeels in Italië is ontstaan, moet Joannes Tollius 

vanwege zijn Amersfoortse afkomst tot de Nederlandse musici gerekend worden. Hij 

heeft een weliswaar klein, maar alleszins interessant oeuvre nagelaten, dat zeker de 

aandacht van musici en het concertpubliek verdient. 
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BIJLAGE I. Transcriptie van archivalische bronnen  
 
N.B. In deze bijlage zijn alleen de archiefstukken over Tollius zelf en die over zijn naaste verwanten 

opgenomen. 

 
Document 1 

Mr. Jan Toll zette de arm van zuster Hillegond Hollicx (04-12-1543) 
Johan van Ingen, Geschiedenissen, Leiden UB, LTK 614, f. 102. 

Int selve jaer [1543] op St Barbaradach word onse suster Hillegond Hollicx haer narm wederom in 
geseth op de bleijck nae Soest, ende sij hielden daer haerluijder hoochtijd, Mr. Jan Toll sette daer den 
narm, alsoo hij in de Stadt nijet commen most. 
Int jaer 1544 sterf suster Hillegont Hollicx alsoo daer een gebreck aen haer narm slouch daer sij veel 
aen geleden hadde. 
 

Document 2 
Mr. Jan Thols zoon veroordeeld tot een boete van 5 gulden (19-12-1547) 
Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 423, f. 4r. 

Mr Jan Thols zoon van dat hy mit syn deghen In Cornelis Gelberssen stoepen ende straeten geslagen 
heeft.          v g [= 5 gulden] 
 

Document 3 
Mr. Jan Thol als chirurgijn opgetreden vanwege een verwonding (24-02-1549) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 428-1, f. 86r-86v. 
Inder saecke hangende voor die vanden gerechte van Amersfoort Tusschen Roloff van tyel burger 

tutrecht eysscher ter eenre ende wendelmoet Cornelis claessoons weduwe gedaechde ten andere syde 
de voorseyde eysschere seggende hoe waerachtich Is dat de gedaechde In echten staet vergadert Is 
geweest mit eenen Cornelis Claessen die staende huwelick nae dat zy byden andere geprocrieert hadde 
zeker getal van kynderen, by quade avontuer vercreegen heeft een zeer quaet been, ende nae dyen de 
voornoemde cornelis claes zoen tselve been toebetrust hadde eenen meester Jan thol chirurgyn te 
geneesen, was tvoornoemde been by diversche corrisiven gevexeert In sulcker voegen dat die 
voornoemde cornelis claes zoen, hem op sinte andries avont lestleeden Int coutste vanden wynter 
hadde doen voeren binnen utrecht omme van eenen anderen meester bat gecureert te worden ende 
nae dat hy mit eenen meester, overcomen was been voornoemd te geneesen, heeft in menigs dat hy 

hoopte in thyen off twaelf daghen geholpen te werden uuyt oude vruntschappe, begeert dijen tyt mit 
syn familie ten huyse vanden eysschere te logeren beloevende  int affscheydt hem eysschere eerlicke 
daer van te contenteren ende te vreeden te stellen, [etc.] 
 

Document 4 
Mr. Jan Thol ‘deken vande broederschap van St. Jacobs troggelers’ (26-08-1549) 
Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-03, f. 281r. 

Willem Jans zoen ende Alydt zyn wyf ende hebben beleden als Recht ende oirdel wysden meester Jan 
thol als deken vande broederschap van sint Jacobs troggelers, tot behoef vande voornoemde 
broederschap twee keyser gl [= gulden] twintich hollandtsche gefaluweerde stuvers voor elcke keysers 
gl [= gulden] gerekent Jaerlix te Renten uuyt die huysinge hof ende hofstede gelegen op blomendal 

daer aen die een syde aert Janssoen de Kuyper ende aen dander syde aert Willemssoen van sutphen 
naest geleegen syn ende uuyt syn ander goet hy meer heeft of vercrijgen mach te betaelen alle Jaer op 
sint Jacobs dach, daer van die eerste Rente verschynen sal Inden Jaere een ende vyftich ter aflossinge 
toe twelcke die voornoemde Willem Janssoen ende Alydt syn wyf sullen moeghen doen mits eens die 
somme van vierendertich gl [= gulden] payment voornoemt mit die onbetaelde verschenen Renten nae 
beloep des tyts Actum den xxvien [= 26ste] augusti anno xvc xlix [= 1549] Voor henrick Pot onderscholt 
Anthonis brant ende henrick sael, scepenen. 
 

Document 5 
Mr. Jan Thol wonende in de Langestraat (21-12-1549) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 428-1, f. 129v. 

Gesyen by dye vanden gerechte van amersfoert tproces voorden selven gerechte hangende 
ongedecideert tuschen ghysbert mouris zoen ende pieter stevens zoen eyschers ter eenre, ende frans 
henricks zoen claes werbouts zoen ende matheus Jacobs zoen als voochden van haer luyden 
huysfrouwe gedaychden ter andere syden, dye voernoemde eyschers seggende dat deur successie ende 
besterfenisse haers olders hem toe gedeyst is geweest een rente brieff inhoudende twe oude 
vranckrycksche schilden tsjaers vallende ende verschinende elcx jaers op sinte jorgius dach 
geipotecheert ende versekert opte huysinghe ende hoffstede staende inde lange straet daer nu ter tyt 
meynster Jan thol bruycker van is, van welck renten haer luyden olders voor ende dye voornoemde 
[etc.] 
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Document 6 
Mr. Jan van Tol beboet (1554) 

W.F.N. van Rootselaar, Amersfoort 777-1580, Tweede deel (Amersfoort 1878), p. 362. 

Vanwege de K. Mat [= Keizerlijke Majesteit] werden de volgende personen beboet met 10 k. g. [= 
keizersgulden] omdat zij de chirurgijnskunst uitgeoefend hadden. De priores en patres zullen betalen 
voor haar conventualen. Van andere geestelijke personen zal men panden halen op haer lyfrenten, 
indien zy eenige hebben aen de stad. Die personen waren: Tot Sint Jan een monnick, den prior 
daervan te insinueren. Tot Sint Barbara een susterken, die Mater daervan te adverteren. Heer 
Heynrick van Geyn, Mr Peter Quacksalver, Aeltgen, suster in ’t gasthuys, Lysbet bette, Mr Sixtus met 
syn vrouw, Lysken Claes Wermbouts, Frans mr heynrix Cosmas dochter, Mr Jan van Tol, mr Adriaen, 
mr Willem Foeys op de Camp, Oetgen Mouris, Mr Harman Bycorfmaker. Er bestond daaromtrent een 
verbod van Schout, Burgem. enz. van 1548, 19 Maart, waarbij verboden werd ei plasteren ofte andere 
plasteren te leggen, nochte hem te onderwynden eenige wonden ofte quetsuren te verbinden, ten sy 
dat sy comen en doen den behoorlyken eedt, of ten minste den gequetste en gewonde persoon terstond 
den Gerechte te kennen geven en aanbrengen. 
 

Document 7 
Mr. Jan Toll voert een operatie uit (18-11-1555) 

Archief Eemland, Ambtsdagboek van Cornelis Volckenszoon, burgemeester van Amersfoort. 
[263] Item opten 18en novembris nae den noen heeft Mr. Jan Toll (ter presentie van den schoudt, 

Jacob van Westreenen, den secretaris ende mynder presentie) afgesneeden den gehelen aftersten 
vynger van der handt van Elis van Wede, mitsgaders noch een groot stuck vleys van der handt, twelck 
al doot ende vergaen was van der quetsure hy ontfangen heeft van Reyger Creeck. Ende die selfde 
voorts bestaet te geneessen aen den voirscreven Toll voor sestien gulden Hollants ende een vat dubbelt 
biers, behalve des gerechts presentie als myn vennit ende ick tsamen ses stuvers ende den schout 
mitten secretaris hairluyder presentie, etc. 

 

Document 8 
De locatie van het huis in de Langestraat (26-07-1558) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-4, f. 217r-217v. 
Willem de wijs ende Cornelia syn huysfrouv Rutger harmanszoen ende gerytgen Jacob de wijsdochter 
syn huysfrouv voor haer selven, Evert de wijs ende Cornelis Reijerssen als naeste vrunden van svaders 
zyde, Jan van Dompseler ende frans van noortwyck als naeste vrunden van smoeders syde ende als 
vier vyerdelen van Alydt ende Elisabeth Jacob de wyssen dochteren Ende hebben samentelick by 
advys ende goetduncken vanden weesmeesters Inder tyt getransporteert ende overgegeven als Recht 
ende oirdel wyssden Ryck Jans zoen nagel ende Catharyna zyn echte huysfrouwe den vryen eygendom 
van die halve huysinge hoff ende hoffstede mitte helft vanden twee Cameren daer aen gelegen staende 

Inde Langestraet, tusschen de stoefstraet ende de gootschalck straet daer aen die eene Dirck van 
buyren, ende aende ander zyde Ariaen thonissen ende Rutger bots erfgename naest gelegen syn Ende 
hyer toe deels die vyer vyerdelen by solempnelen eede, dat dese buergiste den kynder voors. bate beste 
oirbair was, ende dat zy op dese tyt geen beter voor die kynderen en wisten te doen Actum den xxvjen 
[26e] July 1558 presentibus gabriel cornelissen onderscholt Anthonis brant frans van syel scepenen 
ende my Lodewyck botter Secretaris. 
 

Document 9 
Mr. Jan Thol ‘busmeester van Sinte Rocus broederschap’ (21-10-1560) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-04, f. 314v-315r. 
Willem Everss. ende Margriet syn wyff ende hebben beleeden als Recht ende oirdel wysden schuldich 
te weesen Spynter hermanss. deken ende meester Jan thol als busmeester van sinte Rocus 

broederschap drie karolus gl [= gulden] tstuck tot twintich stuvers hollandsch tsjaers uuyt all haer 
goederen Roerende ende onroerende tegenwoordich ende toecommende ende specialick uuyt 
haerluyder huysinge staende op havick daer op die eene zyde gerytgen geryt germanssoen weduwe 
ende op dander zyde Reyer Jacob zoon erfgenamen te betaele alle Jaer op datum sbriefs deerste renten 
inden jaere xvc [= vijftienhonderd] ende eenentsestich Behouden dese Rente te moegen lossen mit 
vyftich keysers gl [= gulden] payment voorschreven mit die onbetaelde verschenen Renten nae beloep 

des tijts als die losse een halff jaer te voren op te seggen Actum den xxien [= 21ste] Octobris anno xvc lx 
[= 1560] present Vincent vander Houve Scholt Wouter van blocklant ende Jan van brynckhorst 
Schepenen ende my als Substituyt vanden Secretaris Harman van Dompseler 

 

Document 10 
Het huis in de Langestraat (15-10-1561) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-4, f. 358v-359v. 
Anthonis buijs ende Alydt syn echte huysfrouw ende hebben getransporteert ende overgegeven als 
Recht ende oirdel wysden Meester Anthonis leo ende alydt zyn huysfrouw den vryen eygendom vande 
helft vander huysinge ende hoffstede staende aende langestraet daer aen die eene Cornelis taets ende 
aen dander zyde Herman Joosten naest geleegen zyn ende dit al naevolgende tgescheyt gemaict 
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tusschen anthonis buys ende meester anthonis leo hyer nae geinsereert Ick anthonis buys mit alydt 

myn echte huysfrouw kennen voor ons ende onse erven als dat meester Anthonis leo volgende zyn 
hilixbrieven tusschen hem ende Alydt onse dochter zyn echte wyff gecoren heeft voor syn helft vanden 
alinge huysinge staende aende Langestraet daer aen deen zyde herman joosten ende aen dander zyde 
Cornelis Taets naestgelegen syn tvorste deel vanden voorsseyde huysinge mit syn toebehoren zoe als 
meester Jan Thol chirurgyn tselve gebruyct ende bewoont mit conditien dat aen dit vortse huys sal 
blyven die privaet mitten ganck zoe die selve nu staen ende gebruyct worden, waer aff die pyp compt 
int achterste deel van tgeheele huys, ende sal meester anthonis ende syn erfven wederomme den 
geheelen privaet onderhouden ende moegen lossen ende brengende die materye inden hoff vant 
achterhuys welcke voorsseyde huysinge wy beloeft hebben ende beleven by desen voor ons ende 

onssen erfgenamen te vestigen als voorscreven staet vryen ende waeren tot vermaningh van meester 
anthonis alydt zyn huysfrou ende haeren erven sonder argelist in oirconde heb ick anthonis buys dit 
onderteyckent ende gebeeden heer Jacob van hees notaris dit mede tonderschreven opten xxviij [28e] 
septembris int jaer 1561 ende was onderteyckent Tonis Buys Jacob van Hees Notaris rogatus ut 
s[upra] s[ub]s[cripsi]t, in volcommen van twelck de voornoemde comparanten tot haeren versouck 
gecondempneert zyn ende blyven by desen zonder argelist ende behouden een yegelyck onderschreven 
zyns rechts Actum den xven [= 15e] octobris xvc Lxi [= 1561], presentibus ut supra 
 

Document 11 
Emmerengeld (28-11-1562) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 407-1, f. 41r en 44v. 
Uuijtsettinge gedaen opden Emmeren byden Regerders der stadt Amersfoort opden xx viije [= 28ste] 
novembris Anno 1562 
[...] 
Jan van Wyck    iij½ [= 3½] stuvers 

Cornelis Wouterssen   iij½ stuvers 
Cornelis Taets    iij½ stuvers 
Willem de Wys    iij½ stuvers 
Herman Joesten   7 
Cornelis Henricx van Geyn  iij½ stuvers 
Lysken Soesten    14 
Tonis Jansz Kuper   iij½ stuvers 
Jacop Meynsz    14 
Heyndrick van Ryn   14 
Ghysbertken Jacop Willemsz dr  7 
Heynrickgen Jan Lunnertsz  7 
Jan Soest    7 
De weduwe van Dashorst  7 
Evertgen Hoymakers   iij½ stuvers  

 

Document 12 
Schooljongens moeten zingen in de St.-Joriskerk (01-08-1563) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 10, f. 19v (p. 36)-20r (p. 37). 
De Regeerders Ordonneren den Rectoer meester Niclaes van Ede sijn discipelen sittende In Octavo 
ende septimo dat zij van nu voirt aen mede te choer ghaen sullen ende daer om blijven tot dat zij Een 
halff  jaer In quinto geseten hebben. Ende dat al tot vermeerdering vanden religie ende dienst gods 
Ordonneren voerts dat den ghene die nu te choer Gaen verbonden sullen blijven tottet choer tot dat sij 
een jaer In quarto gesteken hebben Ende soe wese de bevelen vanden voernoemde rectoer nijet en 
Sedieren sell vervallen wesen In de boete van dre Karolis gulden dye den rector De regeerders bij 
geschriffte sell gheven Actum ut supra [den 1e augusti 1563]. 

 

Document 13 
Roeloff, meester Jan Thollen soen (25-04-1567) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 423, f. 54r. 
Geertgen Wynen volgende beken ende submissie is gecondempneert inde boete van drye keyser gulden 

ter canse dat sy tot haeren huyse des nachts eenen Roeloff, Meester Jan Thollen soen gelogeert heeft 
wyens name sy des avonts den commissarissen opte wacht nyet angebrocht en heeft contrarie die 
publicaten deser Stadt. 
 

Document 14 
Begrafenis van Mr. Jan Tol (22-10-1573) 

Archief Eemland, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, inv. nr. 765, f. 12r. 
(Olim: UB Amsterdam I C 4) 
Ontfanck van de ghenen die gegost wordt in enige des kercken graven begraven te worden ende men 

ontfanckt van elcke graf vier ende twijntich stuvers 



235 
 

Meester Jan Tol es begraven den 22 octobris [15]73 in de Zuetkerck int achtste buen, int halve graf 

gelegen vuer de preeckstoel.      facit 1 gulden iiij [= 4] stuvers. 
 

Document 15 
Begrafenis van een zuster van Tollius (28-01-1576) 

Archief Eemland, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 765. 
(Olim: UB Amsterdam I C 4) 
Mr. Matheus Tol sijn suster den 28 Januarij begraven in kercke graft inde suijt kerck 1en buen ii graft 
toebehoerende S. Joris        xxiiij [24] stuvers 
 

Document 16 
Begrafenis van een andere zuster van Tollius (22-02-1576) 

Archief Eemland, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 765. 
(Olim: UB Amsterdam I C 4) 
Mr. Matheus Tol sijn anderde suster den 22 februarij begraven inde suijtkerck 1en buen ii graft 
toebehoerende S. Joris        xxiiij [24] stuvers 
 

Document 17 
Kind van Matheus en Agnietgen Toll (11-10-1576) 

Archief Eemland, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 765. 

(Olim: UB Amsterdam I C 4) 
Ontfanck van kynderen die gewegen worden nae dat sy gedoept sijnt en men ontfanckt van elcle kijnt 
nae older gewoente twe stuvers 
Den ij [= 2] Octobris gewegen tkint van Mr. Matheus Tol     ij [= 2] stuvers 
 

Document 18 
(zie afbeelding 4, p. 45) 

Jan Jansz Toll krijgt vicarie in de Celzusterkapel (12-08-1578) 
Archief Eemland, Archief Armen de Poth, Inv. nr. 590, geen foliering. 

Copie. 
Wij Gerrit van Mierlo byder genaeden Goedts Abt tsinte Pauwels Tutrecht doen kondt allen Luyden dat 
voor ons ende onsen mannen van Leen ondergeschreven gecoemen is Jan Jansz. Toll als possesseur 
vander vicarien die Jan van Ameronghen zaliger gedachten gesticht heeft in die Celsusterkerck binnen 
Amersfoort genoempt Sinte Ursulen Vicarie nu tegenwoerdich liggende inde pots capelle Tamersfoort 
ghenoempt Sinte Rochus capelle, ende heeft aen ons versocht ter goeder tijt binnen Jaer ende dach 
nae doode van Heer Cornelis gerrits zoen, in synen leven vicarius der voirgenoemden vicarien, Die 

Leenweer van vijff gouden hertouch philippus gulden sjairs te betaelen Jairlicx te kersmisse off binnen 
veerthien daegen onbegrepen, vrijgelt sonder eenijgerhande affcortinge ofte verminderinge deser 
renthen, uuyt die rechte helfte van een goet gelegen opt hogelandt, geheijten die Zijlhorst, dese 
voorseyde Renthe bij gebreck van betalinge mitten cost ende schaede die daeromme gedaen ende 
geleeden zall worden uuijt te moegen panden mit twee onser Abdijen Leenmannen nae den Leenrechte 
aen tvoorseyde goet, als Heeren axcijse [= accijns], ende volverboeden pande, den enen dach te 
panden, ende den anderen dach nae dat die weet daervan gedaen sall wesen als recht is te eijgenen 
mit deen handt, ende mit dander handt te vercoepen, sonder wederseggen Alzoe als Heer Cornelis 
Gerritss vicarius der vicarien voirseyt die voirnoemde leenwere vanden vijff philippus gulden sjairs, 
van ons ende onser Abdijen te leene te houden plach, doe dat gedaen was ter selver tijt verlijden wij 
ende verleenden, verlijen ende verleenen mitsdesen onsen brieve, die Leenweere vanden 
voergenoemden vijff philippus gulden sjairs, Jan Jansz. Toll possesseur der voirgenoemden Vicarien, 

Te houden hij ende sijne naecomelinghen besitters der selver vicarien, van ons ende onser Abdijen, tot 
eenen goeden onversterfflicken erffleen op alsulcke conditien, voerwaerden ende verbanden als Heer 
Cornelis gerrits zoen voirseyd, die voernoemde Renhthen van ons ende onser Abdijen te Leene 
gehouden heeft, Te verheergewaeden als dese vicarie voorseyd verschijnt ofte verwandelt werdt, mit 
een paer witter handtschoen, behoudelicken altijt ons, onser Abdijen voorseyd ende eenen ijgelicken 
syns rechts, Ende Goerdt van Huyckenhorst heeft ons voor Jan Jansz. Toll (die noch onmundich was) 
huldt eedt ende mansschap gedaen, Hier waeren over ende aen daer dit geschieden Mathys van mierlo 

ende Johan ter avest, onse mannen van leen mit meer goeder luyden, In oerkonde sbrieffs besegelt mit 
onsen zegel, Gegeven Inden Jaere ons Heeren Duysent vijfhondert acht ende tzeventich den twaelfften 
daege Augusti. 
 

Document 19 
Matheus 35 jaar oud (15-03-1580) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 407-3, p. 62. 

Mr. Matheus Tholl, chirurgus oudt omtrent xxxv Jare, geexamineert als boven seyt by ede die hy int 
stuck sijnre officye gedaen [etc.] 
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Document 20 
Begrafenis van een kind van Matheus en Agnietgen Toll (24-07-1581) 

Archief Eemland, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 765. 

Opden xxiiijen [= 24ste] July [15]81 is Mr. Matheus Tols kyndt begraven int eerste graff des achtste 
buens inde zuydtkerck        xxiiij [= 24] stuvers 

Document 21 
(zie afbeelding 5, p. 56) 

De benoeming van Tollius als kaplemeester in Rieti (02-09-1583) 
Rieti, Archivio capitolare, Decreti  capitolari, vol. III, f. 103r. 

Die ij. 7bris [= septembris] 1583 
Capitulum elegit D. jonem Tullium flandrum in Magistrum musicarium cappelle et chori Reatini per 
annum cum solita provisione et capitulis, qui fuit electus per vota undecim duobus in contrarium non 
obstantibus. 
 

Document 22a 
Anna, weduwe van Mr. Jan Toll, koopt huis (21-11-1583) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 14, f. 488v. 
Transport den 21 novembris 1583, present Peter die Ruysch onderscholt, Bor Jansz ende Gerryt Bode, 

schepenen. 
Dat voor ons quamen int gerecht Geertgen Bronis voor de twee delen mit Lambert Bronis haere 

gecoren momber in dese ende Evertgen Mertens dochter voor derdendeel mit Claes Jacobsz haere 
gecoren momber in dese saecke en hebben getransporteert ten behoeve van Anna, weduwe van Mr. 
Jan Toll, twee cameren mit twe hove achter aen, staende in de Ny straet alhyer, soe Besselgen Goerts 
ende Anna Dirck Stevensz weduwe tegenwoerdich tselve gebruycken, aen dene syde Cornelis Sem, aen 
dander syde Peter Coninx erffgenamen naest gelegen zyn, vry sonder lasten, belovende dit transporte 
te vryen, te waeren als erffcoep recht is houdende die vorderen conditien vande coepcedulle van 
weerden. Sonder argelist, behouden[de] een ygelick anders syns recht. 
 

Document 22b 
Anna, weduwe van Mr. Jan Toll, bekent schuld (21-11-1583) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 14, f. 488v. 
Dat voor ons quam int gerecht Anna, weduwe van saliger meester Jan Tholl, mit Adriaen vander Wall 
haere gecoren momber in desen ende heeft beleden schuldich te wesen Evertgen Mertens 
Evertsdochter hondert negen gulden, van twyntich stuvers tstuck, heercommende van coep van twe 
cameren, te betalen bynne anderhalve jaere nae daete van dese, stellende voor de voldonningh tot 
hypoteque die voorsz. cameren by haer op huyden onfangen van alle haer godere, waer inne sy 
gecondemneert ende die hypotheque verclaert te syn executabel (=veroordeeld). 

 

Document 23 
Betaling aan Tollius in Rieti (1584, ongedateerd) 

Rieti, Archivio capitolari, Libri del camerlengo, 1584 [ongenummerd] 
per le messe cantate alli canonici, et beneficiati grano 
 levato di detti Molini 
perle panette del sabbato san[t]o. 
[...] 
Exitus grani extraordinarij 
A Gio: Tullio mo. de Cappella q[uarti]. 18 
[...] 
 

Document 24 
(zie afbeelding 6, p. 57) 

De benoeming van Rinaldo del Mel als kapelmeester in Rieti (06-07-1584) 
Rieti, Archivio capitolari, Decreti capitolari, vol. III, f. 113v. 

Die vi. Julij 1584 
Capitulum elegit D. Rainaldum del miele gallum in magistrum musicarium Cappelle per annum et 

deinde ad beneplacitum, et quod debeat incipere post elapsum annum magistri ...... flandri deservientis 

ad presens, et cum salario et capitulis consuentis, et quod capituli debeant subscribi et acceptari per 
dictum Magistrum Rainaldum, Quod fuit obtentum per vota undecim duobus in contrarium non 
obstantibus. 
 

Document 25 
Betaling aan Tollius en Del Mel in Rieti (1584, ongedateerd) 

Rieti, Archivio capitolari, Libri del camerlengo, 1584 [ongenummerd] 
Exitus Vini, et in pecunia 1584 
[...] 
A Gio: Tullio mo. d[e] Cappella s[cudi] 8 
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A Rinaldo m. de Cappella s[cudi] 8 
[...] 
 

 
 

Document 26 
Mr. Matheus Toll koopt een graf in de St. Joriskerk (01-08-1584) 

Archief Eemland, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 765. 
(Olim: UB Amsterdam I C 4) 
Ander ontfanck van graeven in Sint Joris kerck die den burgeren byde kerckmeesters vercoft ende 
gegost werden omme haer ende haer erffgenamen doode Lichaemen daer inne gegraeven te moegen 
werden ende men betaelt voor elcke graff achtalve [= 7½] gulden.  
Opten 1en augusti heeft matheus tholl een graff inde Zuydt kerck int achtste buen int eerste graff daer 
[hij] sijn zalige vader ende een kyndt in doen begraeven heeft facit    
 vij gl x st [= 7 gulden 10 stuvers] 
 

Document 27 
Rathelphus Tollius dient rekest in (19-10-1584) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 14, f. 652r. 
Opte Requeste aenden gerechte gepresenteert ende geteykent by Rathelphus Tollius es geapponcteert 

aldus die vande gerechte der stadt Amersfoert interdiceren den suppliant geen requeste meer aen 
desen gerechte te presenteren, dan by practesynen gemerckt ende geteykent, dit selve hem vergevende 
alhyer by hem geabuseert es omme redenen. 
 

Document 28 
(zie afbeelding 7, p. 63) 

Verzoek om Tollius tot priester te wijden in Assisi (02-11-1584) 
Assisi, Archivio Capitolare di S. Rufino, ms. 112-4, Atti Capitolari, f. 43r. 

Die Veneris 2a 9bris (= novembris) 1584. 
Congregato capitulo canonicorum ecclesie chatedralis Assisiensis in die solita capituli in quo capitulo 
interfuerunt omnes infrascripti Magnifici Domini canonici  
D. Cesar Sperellus [= Cesare Sperelli] 
D. Domenicus Egiolii [= Domenico Egidi] 
D. Pantaleo Bistichius [= Pantaleone Bisticchio] 
D. Ant. Testus [= Antonio Testi] 
D. MarcusAnt. Crunus et 
D. Hierolamus Diamantis [= Girolamo Diamanti] omnes canonici dicte ecclesie nomine in capitulo 

titulis ex animi elegerunt vestri Dominus Cesarem Sperellum et dominum Pantaleum Bistichium ad 
alloquendum cum Dominus episcopo Assiensi an velit ordinari Dominum Iovannem Tollium Flamen-
gum ad ordines sacerdotales ad hoc ut Tullis inseruitur ecclesie chatedrali presens magistro cappelle 
et interim cantoris ecclesie faciat expensas Dominus ex animi sumpsi dicte ecclesie experari, faciant 
apud eas. 
 

Document 29 
(zie afbeeldingen 8a en 8b, p. 64) 

De benoeming van Tollius tot kapelmeester in Assisi (07-12-1584) 
Assisi, Archivio Capitolare di S. Rufino, ms. 112-4, Atti Capitolari, f. 43r-43v. 

In dei nomine amen. Die veneris 7a (= septima) mensis xbris (=decembris) 1584. 
Congregato capitulo canonicorum ecclesiae Assisiensi in dei [= die] et loco solito capituli in quo 
intersunt infrascripti magnifici domini canonici  
D. Cesar Sperellus [= Cesare Sperelli] 
D. Domenicus Egiolii [= Domenico Egidi] 
D. Pantaleo Bistichius [= Pantaleone Bisticchio] 
D. Ant. Testus [= Antonio Testi] 

D. Franc. Alfanus 

D. MarcusAnt. Crunus et 
D. Hierolamus  Diamantus [= Girolamo Diamanti] omnes canonici dicte ecclesie nomine in capitulo 
titulus. Fuit in medium proponsium ensim per Dominum Cesarem Sperellum quod bonum cum 
ecclesie conducentem in magistrum cappelle musicalis Dominum Joannem Tullium Flamengum pro 
anno et ad beneplacitum capituli cum salario scudis quattuor pro quolibet [?] mensi et quod debere 
inservit in choro  [...] solitis cappelli et [...]clericos salariatos abent. evaque [...] 
[In de marge:] electio magistri capelle Jo. Tollij. 
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Document 30a 
Tollius’ salaris voor 1584/85 in Assisi (1584/85) 

Assisi, Archivio Capitulari di S. Rufino, ms. 162-15, Atti Amministrativi, vol. V, f. 34v. 

Messere Jo:ani Tollio maestro di Musicha della chiscia [chiesa] di san rofino deve avere per sua salario 
dal dì 27 di ot[t]obr[e] del 1584 per tut[t]o il dì ultimo di marzo del [15]85 in fiorini otto il mese sonno 
fiorini quaranta et bolini trentadui       fl. 40 – 32 – 
 
 

Document 30b 
Tollius int zijn salaris (15-04-1585) 

Assisi, Archivio Capitulari di S. Rufino, ms. 162-15, Atti Amministrativi, vol. V, f. 35r. 
Addi 15 di Aprile 
Io Giovan Tollio musico in san Rufino, ho receuto da M. Gieronimo camerlingo scudi vinti et giulij 
quattro per il mio salario per tutt’il mezo de merzo 1585    fl. 40 – 32 – 

 

Document 31 
Hillitgen van de Glindt verklaart over haar man Roloff Tholl (21-07-1585) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 14, f. 802v. 
Opten xxi [= 21e] July 1585 stylo veteris [= oude stijl] heeft Henrick van Westrenen den eedt gedaen 
byden Officyer voorgehouden, ende is Henrick voirgenoemt als principael geworden voorde [...] syne als 

boven die huysfrou van Mr. Roloff Tholl verclaert haer man gereyst te zyn nae oesten. 
 

Document 32a 
Tollius’ salaris voor 1585/86 in Assisi (1585/86) 

Assisi, Archivio Capitulari di S. Rufino, ms. 162-15, Atti Amministrativi, vol. VI, f. 80v. 
Maestro Jo:ane Tollo maestro de Musicha deve avere per suo salario per uno anno in cominciato adì 1º 
d’Aprile 1585 et da finire adì ultimo de marzo 1586 dicho fiorini octo il mese  fl. 96 – 0 – 
 

Document 32b 
(zie afbeelding 9, p. 66) 

Tollius int delen van zijn salaris (20-07-1585 t/m 31-03-1586) 
Assisi, Archivio Capitulari di S. Rufino, ms. 162-15, Atti Amministrativi, vol. VI, f. 81r. 

Addi 20 de luglio 1585 
Io Giovan Tollio musico in san Rufino, ho receputo a bon 
 conto scudi cinque       fl. 10 –  0 – 
 E piu addi .7. de Agosto 1585 ho receputo 
 scudi undeci a bon conto      fl. 22 –  0 – 
  Addi primo de settembre 1585 
 E piu ho receuto scudi quattro a bon conto    fl.   8 –  0 – 
 E piu ho receuto scudi quattro a bon conto    fl.   8 –  0 – 
Io demafonte Alegretto in nome 
 de m. giovanne ho receuto da giro- 
 limo camerlengo fiorini cinque 
 et bolini vinte Adi 14 9bre [= novembre]  
 1585         fl.   5 – 20 
 E piu ho auto Adì 5 de xbre [= decembre] 1585 
 io demafonte ho ditto fiorini 
 doi et bo[lini] vinte per il sopra ditto 

 M. Giovanne        fl.    2 – 20 
  Addi prima de Marzo 1586 
E piu ho receuto scudi doi de pauli a bon conto     fl.   4 – 10 
E piu ho receuto scudi uno di moneta addi 
 tredeci del detto        fl.   2 –  0 – 
 E piu ho receuto uno scudo a bon conto 
 addi ultimo di marzo       fl.   2 –  0 –

  
          fl. 64 – 10. 
 

Document 33 
Giuseppe di Luigi verzoekt de vrijlating van zijn zoon (14-10-1585) 

Archivio Storico Diocesano di Assisi, Fondo giudiziario, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab 
anno 1584”, 1584-1588, f. 36r. 

1585 ottobre 14, Assisi, Pro Niccolao clerico filio Iosephi Alloissi carcerato.  

Regesto 
Giuseppe di Luigi legittimo amministratore e difensore del figlio Nicolò chierico, chiede al vicario 
apostolico di Assisi la scarcerazione del figlio, che era detenuto già da molti giorni nella rocca. 
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Document 34 
Herhaald verzoek van Giuseppe di Luigi (18-10-1585) 

Archivio Storico Diocesano di Assisi, Fondo giudiziario, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab 

anno 1584”, 1584-1588, f. 37v. 
1585 ottobre 18, Assisi, Pro Nicolao Ipsephi clerico carcerato. 
Regesto 
Il vicario apostolico di Assisi accogllie l’istanza presentata da Giuseppe di Luigi, che chiedeva la 
scarcerazione del figlio Nicolò chierico, anche attraverso la testimonianza favorevole di don Giovanni 
maestro di cappella [reproducente exculpatione donni Iohannis magistri cappelle]. Lo stesso don 
Giovanni maestro di cappella della chiesa di San Rufino [idem donnus Iohannes magistri cappelle dicte 
ecclesie Sancti Ruffini] dichiara infatti di avere già sostenuto, tanto di fronte al vescovo quanto di fronte 
al vicario, che il suddetto Nicolò e i suoi soci incarcerati nella rocca non lo avevano ingiuriato in alcun 
modo, come invece risultava negli atti del processo, che non intendeva procedere contro di loro, e che 
pertanto dovevano essere libertati. 
 

Document 35 
Derde verzoek van Giuseppe di Luigi (30-10-1585) 

Archivio Storico Diocesano di Assisi, Fondo giudiziario, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab 

anno 1584”, 1584-1588, f. 43v. 
1585 ottobre 30, Assisi, Pro Nicolao Iosephi Alloysii. 
Regesto 
Giuseppe di Luigi, legittimo amministratore e difensore del figlio Nicolò chierico, chiede al vicario 
apostolico di Assisi l’immediata scarcerazione del figlio, stante la già verbalizzata testimonianza di don 
Giovanni maestro di capella della chiesa di San Rufino [in reproductione comparitionis et instantie latius 
in actis aparet pro parte reverendi donni Iohannis magistri cappelle ecclesie Sancti Ruffini]. 
 

Document 36 
Vierde en laatste verzoek van Giuseppe di Luigi (12-11-1585) 

Archivio Storico Diocesano di Assisi, Fondo giudiziario, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab 
anno 1584”, 1584-1588, f. 46r. 

1585 novembre 12, Assisi, Pro Niccolao filio Iosephi Aloysii carcerato. 
Regesto 
Giuseppe di Luigi, legettimo amministratore e difensore del figlio Nicolò chierico, chiede a Tullio 
Patroni vicario apostolico di Assisi la scarcerazione del figlio, e a tale scopo riproduce sia la 
testimonianza di don Giovanni maestro di capella della chiesa di San Rufino [reproduxit comparitionem 

et instantiam alias latius in actis facta pro parte donni Ioannis magistri capelle in ecclesia Sancti Rufini] 
sia una lettera del legato apostolico di Perugia del 9 novembre, nella quale si ordinava l’immediata 
liberazione di Nicolò, che aveva già sufficientemente scontato la propria pena. Il vicario apostolico, visti 
gli atti presentati [visa instantia facta supradicti magistri cappelle[...] e considerata la lunga detenzione 
già sostenuta, ammette l’istanza di Giuseppe e ordina la scarcerazione del figlio Nicolò. 
 

Document 37a 
Tollius’ salaris voor 1586/87 in Assisi (1586/87) 

Assisi, Archivio Capitulari di S. Rufino, ms. 164-17, Atti Amministrativi, vol. II, f. 124v. 
Maestro de Musicha deve avere per suo salario di uno Anno in cominciato adi primo de Aprile del 1586 
scudi quatro il mese        fl. 96 – 0 – 

Document 37b 
Tollius int de laatste delen van zijn salaris in Assisi (01-04-1586 t/m 07-10-1586) 

Assisi, Archivio Capitulari di S. Rufino, ms. 164-17, Atti Amministrativi, vol. II, f. 125r. 
Addi 1 d’Aprile 1586 
Io Giovan Tollio Musico ho receputo scudi uno a bon conto 

 del mio salario in comminciato ut supra     fl.   2 –  0 – 0  
 E piu ho receputo Julij [= giulij] dodeci in un scudo d’oro 
 a bon conto addi 7 d’Giunnio  [= Giugno] 1586    fl.   2 – 16 – 
 E piu ho receuto addi 26 de Giugno un scudo 

 a bon conto        fl.   2 –  0 
E piu ho receuto scudi -de pauli- sei per mano del Signor Priore 
 a bon conto        fl. 12 – 30 – 
E piu ho receuto scudi sette giusto di 12 d’Agosto  
 1586 a bon conto       fl. 14 –  0 – 
E piu ho receuto a bon conto scudi quattro 
 addi 15 de settembre 1586      fl.   8 –  0 – 0 
E piu ho receuto questi di 7 d’Ottobre 

 1586 scudi quatro e bolognini diece- 
 octo, per il mio salario       fl.   8 – 18 – 
          fl. 49 / 24 
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Document 38a 
Anna, wed. Mr. Jan Tholl, transporteert een huis (04-05-1586) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 15, f. 45r. 

Transport den 4den maij 1586 present peter druijck substituijt Schoudt, wouter van bijler ende peter 
van groetvelt schepenen 
Dat voor ons gecomen is int gerecht anna weduwe van zaliger meester Jan tholl, mit meester matheus 
tholl haere gecoren momboor in dese saecke, ende heeft getransporteert tot behooff van lourens 
Jacobs zoen ende geertruijt zijn huijsfrou, een husinge, mit een hooffgen daer achter aen, gelegen in de 
nieuwestraet iegenwoordich bij donfangers bewoont daer dovergeefster selffs aen deene, ende lobberich 
peter conincx weduwe aen dandere zijde naestgelegen zijn vrij sonder lasten beloevende dit transport 
te vrijen ende te waeren als erffcoop recht is sonder argelist, ende behouden etc. 
 

Document 38b 
Anna, wed. Mr. Jan Tholl, transporteert een huis (04-05-1586) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 15, f. 45r. 

Eodem die presentibus ut supra 
Dat voor ons gecomen zijn int gerecht lourens Jacobs zoen ende geertruijt wolffs dochter zijn huijsfrou 
ende hebben mitsdesen beleden ten behouve van anna van tholl ende heuren erven een erffelycke 
rente van ses karolis gulden tstuck tot twijntich stuvers tsiaers, waer van teerste jaer verschenen is 
meij dach lestleden ende zoe voorts van Jaere tot Jaere te betaelen geduijrende ter offlossinge toe, die 

welcke tallen tijden zall moegen geschchieden [sic] met dhoofsomme van hondert der voorschreven 
guldens ende renten vandijen alsdan nae advenant verschenen, stellende tot speciael onderpant 
voorde voldoeninge vande voorschreven hoofsomme ende renten vandijen, dhusinge hoff ende hofstede 
staende inde nijeuwestraet bij hemluijden op huijden van voorschreven anna van tholl gerechtelyck 
ontfangen, daer dvoorschreven anna aen deen ende dweduwe van lobberich peter conincx aen dandere 

sijde naestgelegen zijn, ende voorts generalyck alle heur andere goederen in volcomen van alle twelck 
zij comparanten thaere versoucke gecondempneert ende dvoorschreven goederen verclaert zijn 
executabel, sonder argelist. 
 

Document 39 
Tranport van Mr. Matheus van Toll Jansz. en Agneta (21-05-1586) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 15, f. 63v-64r. 
Transport den xxien [= 21ste] maij 1586 present peter druijch onderscholy Coenraet frans zoen ende 
peter van Groetvelt schepenen 
Dat voor ons gecomen zijn int gerecht Johan lumans zoen van Hukenhorst ende mechtelt van 
Hukenhorst mit handen vanden selven Jan van Huijckenhorst hoeren vader ende gecoren momboor in 
desen ende hebben getransporteert ende overgegeven ten behouve van meester matheus Jans zoen 
van Tholl ende agnieta zijn huijsfrou ende hoeren erven die alinge husinge hoff ende hoffstede, met het 

backhuijsgen ende die schuijre daer achter aen, staende ende gelegen aende Langestraet, daer 
anthonis lourens zoen aen dene, ende Cornelis Hans zoen alias fitgen aende andere sijde neastgelegen 
zijn, hoofsoms, geijpoticheert ten behouve van aeltgen van Dashorst, Item gelijcke hondert philippus 
gulden, gevesticht ten behouve van goort Jans zoen van Laurenborch, ende noch opte laste van 
hondert een ende tachtentich gulden hoofsoms, gevesticht ten beouve van Sinte peters gasthuijs 
alhijer, volgende die twe constitutie brieven daer van sijnde, belovende dit transport van alle vorderen 
lasten te vrijen ende te waeren als erffcoop recht is, ende alle voorcommer costeloos ende schadeloos 
aff te doen, sonder argelist ende behouden etc. 
 

Document 40 
Tollius afwezig in de kathedral van Assisi (05-09-1586) 

Assisi, Archivio Capitolare di S. Rufino, ms. 112-4, Atti Capitolari, f. 64r. 
In nomine dei amen. Die veneris quinta septembris 1586. – Congregato et concordato capitulo 

Reverendorum Dominorum ecclesie chatedralis Assisiensi in die et loco solito capitulo in quo capitulo 
interfuerunt omnes infrascripti Magnifici Domini Canonicis [hier volgen de namen van de kanunniken, 
SHG] omnes canonici dicte ecclesie nomine in capitulo tituli etiam [...] fuit propositum quod ad hoc ut 
ecclesia inducimus inserviatur bonum ecclesie provideri de magistro chori in salario solito [...] 

Reverendo Domino Francisci Alfani super negotio magistri cappelli inglensis nunc Joannes Tollius 
petijt metti ad D. Franes [= Alfanus?] ad scrutinium is an debeat provideri de alio magistro capellae et 
cassari seu licenziari dictum hominem. 
[In de marge:] providere de alio magistro chori 
 

Document 41 
Tollius wordt vrijgelaten uit de gevangenis (03-10-1586) 

Archivio Storico Diocesano di Assisi, Fondo giudiziario, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab 
anno 1584”, 1584-1588, f. 123r-124v. 

1586 ottobre 3, Assisi, Pro reverendo donno Iohanne Tolio Flandrensi. 
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Regesto 
Di fronte a Fabrizio Mandosi da Roma, vicario apostolico di Assisi, don Giovanni Tolio fiammingo da 
lungo tempo maestro di cappella della chiesa di San Rufino [reverendus dominus Iohannes Tholius 

Flandrensis dudum magister cappele ecclesie Sancti Rufini cathredalis (sic) Assisi], essendo stato 
incarcerato ad Assisi nei mesi passati, essendo stato poi rilasciato, con l’impegno tuttavia di non 
allontanarsi dalla città sotto pena di 100 ducati, essendo stato rimosso dal suo incarico nella 
cattedrale e patendo ora la fame e altre sofferenze per mancanza di sostentazione, chiede il permesso, 
con una nuova cauzione, di potersi recare a Roma e di presentarsi adeguatamente al cospetto del 
cardinale Savelli o di altri superiori del Sant’Uffizio. Il suddetto vicario concede il permesso richiesto e 
ordina che don Giovanni non possa uscire da Assisi sprovvisto della lettera a lui consegnata e diretta 
al cardinale Savelli. Nella stessa occasione don Giovanni [reverendus dominus Iohannes uti obedientie 
filius] promette di presentarsi entro sei giorni al cospetto del cardinale Savelli o di altri ufficiali del 
Sant’Uffizio di Roma e di non allontanarsi da quella città senza il loro permesso, sotto pena di 100 
ducati, e a tale scopo nomina suoi garanti gli assisani Ascanio Bonacquisti e Demofoonte Allegretti. 
 

Document 42 
Tollius vraagt toestemming om naar Rome te vertrekken (08-10-1586) 

Archivio Storico Diocesano di Assisi, Fondo giudiziario, Atti civili, “Actorum civilium liber quartus ab 
anno 1584”, 1584-1588, f. 124v. 

1586 ottobre 8, Assisi, Pro domino Iohanne Tolio. 

Regesto 
Don Giovanni Tolli [dictus dominus Iohannes Tolius], dopo avere riferito che nei giorni precedenti 
Francesco Alfani aveva presentato al capitolo dei canonici di San Rufino un certo memoriale rivolto 
contro di lui, chiede al vicario apostolico di Assisi di potere avere e trattenere una copia di questo 
memoriale poiché intendeva ora trasferire i suoi affari a Roma, giustificarsi pertanto rispetto a quanto 
riferito nel suddetto memoriale, e quindi non recedere dall’impegno che aveva già sottoscritto. Il vicario 

ordina la consegna della copia richiesta. 
 

Document 43 
Transport van Mr. Matheus Tholl en Agniesgen (05-05-1587) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 15, f. 265r. 
Transport Den 5en maij 1587 present meester Cornelis van Duverden Schoudt Coenraet frans zoen 
ende gerrit boede schepenen. 
Dat voor ons gecomen zijn int gerecht meester matheus tholl ende agniesgen zijn huijsfrou ende 
hebben getransporteert ten behoeve van meester Johan van schoonhoeven ende Sophia zijn huijsfrou 
die huijssinge staende aende Langestraet daer aen dene zijde Harman Joesten, ende aen dander zijde 
Cornelis Taets naestgelegen zijn, vrij sonder lasten Beloevende dit transport te vrijen ende te waeren 
als erffcoop recht is, blijvende die conditien vande coopcedulle tussen partijen gemaeckt van weerden, 
sonder argelist. 
 

Document 44 
(zie afbeelding 10a-b, p. 71) 

De getuigenis van Tollius m.b.t. Stefano Sermona (08-07-1587) 
Archivio di Stato di Roma, Tribunale del Governatore, Investigazione 1587, f. 70v-71v. 

Die dicta [8 iulii 1587] 
Pro Stefano Sermona cocchierio contra Natalem Siculum. 
Examinatus fuit per me in officio etc. 
Iohannes Tollius quondam Iohannis flanders musicus in Sancto Spiritu testis pro parte personaliter 
supra predictis qui eius mandato. In causa fuit per me super meritis interrogatus. Super primo fui 
interrogatus in causa scientie dicti Stefani: io cognosco detto Stefano d’agosto prossimo passato in 
quanto che venne in Asisi dove io stavo per mastro di cappella et me venne un gentl’huomo d’Assisi in 
cocchio che è uno di quelli delli Sperelli et dormì con me due o tre notte et per quel che io l’ho in 
pratica lo cognosco huomo da bene fidato che io l’ho lassato alle volte solo nella mia camera et di lui 
mai ho inteso cattivo odore. Super secundo dixit: io non so altro solo che quando dicto Stefano vebbe 
[= vi ebbe] in Assisi come ho detto era vestito tutto di pelle cioè giobbone et calze che erano usate che 

erano un poco stracciate dalla banda dennanzi. Super terzio dixit: io so che dicte calze erano guarnite 
di trina di seta bianca et di bottoni bianchi in reliquis nihil scire. Super quarto dixit: in Asisi dicto 
Stefano portava detto vestito di pelle et altro vestito io non gli veddi in reliquis negative. Super quinto 
fuit sibi testi ex sibitum unum par de calzonibus cun trina serice alba et postquam quo exibito et per 
ipsum testem bene viso et inspectis ad  interrogatione mei notarii. Io ho visto questo paro delli calzoni 
di pelle che mi mostrate qual mi pare li istessi che io veddi in Asisi adosso a Stefano sudetto ma quelli 
erano un poco rotte in anti et qui ci è una rottura conciata et ci è la trina bianca di seta come io vi ho 
detto di sopra in reliquis nescire. Super sexto: io non cognosco l’aversario di detto Stefano et non vi 
posso dire se ha datta falsamente questa calunnia perché gli voglia male, so bene che detto Stefano è 
uomo da bene per quel ch’io lo cognosco. Super septimo dixit: nihil aliud scire preter ea que supernus 
dixi et deposuit. 
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In causa scientie etc. 
Et tunc fuit dimissum et cito testi iniuncto ut se subribat. 
Io Giovan Tollio musico affirmo quant[o] di sopra. 

 

Document 45 
(zie afbeelding 11, p. 73) 

De benoeming van Tollius als zanger in Padua (17-05-1588) 
Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1586-1590 (25), f. 153r. 

Che sia condutto Gianni Tolle fiamengo per cantore Tenorista con provisione de £ 26 al mese delli 
danari, che paga la capella del bertolino capellano, dovendossi poi porvedere che si possi delli danari 
aplicati alla capella sodisfarlo per quel de piu che serviá finiti li detti danari del bertolino, et questo ad 
libitum Reverendi capituli 
 

Document 46 
Verhoging van het salaris met 10 ducates per jaar (02-01-1589) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1586-1590 (25), f. 196v. 
Vada parte che sia dato et acresciuto ducati .10. al’ anno al fiamengo oltre li ducati .50. che ha de 
sallario, si ché da qui a dietro habbi, et haver debbi in tutto ducati .60. al’ anno et in ragione per anno 

super qua datis sufragijs fuerunt 
    pro 17   contra 1 

 

Document 47 
Tollius brutaal tegen de kapelmeester, onderzoek naar beschuldiging ketterij (15-03-1589) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1586-1590 (25), f. 213v-214v. 
che sia chiamato in capitolo il fiamengo cantore, et gli sia fatta una repr[e]hensione buono per haver 
l’altro heri usato parole inconvenienti al mastro di capella et questo attento che l’altro giorno ocorsse 
un puoco di parole tra messer G[iovanni] Lazaro, et esso fiamengo, et al’hora fu dal Reverendo capitolo 
deliberato di far una monitione a messer G[iovanni] Lazaro preditto. Que pars posita ad sufragia 
habuit 
    pro 11   contra 4 

Reverendus Archipresbiter assenns io ho già giudichato et ideo noluit dare votum, nec Reverendus 
belonus658 
jR [item] Reverendus Cinigiarius659 alias proposuit parte tenoris infrascripti ---- 
vada parte che havendo confessato pleno capitulo il fiamengo Cantore de esser stato inquisito di 
heresia, che non sia piu admesso a Cantar in capella se egli non mostra di essere stato assoluto. 
    pro .5.   contra .9. 
Reverendus Argentinus660 dixit palaz votum suum pro parte. 
jR [item] Reverendus barocius661 proposuit aliam parte che havendo detto il fiamengo, che è stato 
inquisito a Assisi, et assoluto, et banditi li suoi adversarij questo Reverendo capitulo dia cargo a dui di 
questi Reverendi canonici che scrivano a quel vescovo, che mandi fede della sua assolutione per poter 

questo Reverendo capitolo proveder secondo che sarà necessario. Questa parte scripta Reverendus 
Archiprete dixit note che io baloto questa seconda parte dum modo non admittatur nisi iusta tenorem 
primae partis. 
Reverendus noto Cingiarius662 dixit et io protesto che mentre chel fiamengo andarà in choro contra la 
mia parte io mi partirò de choro, et verò esser tenato per puntato [...] pars posita ad sufragio omnia pro 
sé obtenuit presbite duo et Reverendus belonus non dedit votum suum quae ideo capta remansit.  
pro cuius executione Reverendus barocius663 nominato. 
   Reverendus michaelem664  pro omnia  contra 0  
   Reverendus boromeus665 pro omnia  contra 0  

   Reverendus Arcipresbite noluit dati notum 
et super nominatis dedit votum suum Reverendo Bellonus. Reverendus Michael deposuit penes me 
£xvii et his peractis licenciatum fuit capitulum. 
 
 

                                           
658 Orologio 1805 [=Serie cronologico-istorico dei canonici di Padova, Opera del Marchese Orologio canonico e 

vicario capitolare (Padova, nella stamperia del Seminario MDCCCV)], p. 33: Giovanni BELLONI, kanunnik te Padua 
van 3 juni 1588 tot zijn dood in december 1622. 
659 Orologio 1805, p. 63: Fabrizio CENGIARO, kanunnik te Padua van 27 juli 1568 tot zijn dood in 1596. 
660 Orologio 1805, p. 13: Bernardino ARGENTINO, kanunnik te Padua van 29 juli 1529 tot zijn dood op 17 

augustus 1591. 
661 Orologio 1805, p. 32: Alvise BAROZZI, kanunnik te Padua van 26 juni 1565 tot 1592 (door Clemens VIII in dat 
jaar benoemd tot aartsbisschop van Zara, maar overleden voordat hij daar werd geconsacreerd). 
662 Orologio 1805, p. 63. 
663 Orologio 1805, p. 32. 
664 Orologio 1805, p. 126: Girolamo MICHELI, kanunnik te Padua van 8 september 1568 tot zijn dood in 1618. 
665 Orologio 1805, p. 32-33: Camilli BORROMEO, kanunnik te Padua van 1 september 1573 tot na 1607. 
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Document 48 
(zie afbeelding 12, p. 77) 

Brief van bisschop Brugnatelli (19-04-1589) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1586-1590 (25), f. 234r. 
Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1586-1590 (25), f. 241v.666 
Alli Molto Magnifici et Reverendi Signori Come fratelli 
li Signori Girolamo Michiele, et Camillo 
Borromeo Canonici di 
Padova 
 
Molto Magnifici et Reverendi Signori Come fratelli c[arissim]i se prima io havessi ricevuto la delle 
SS.VV. de’ 17 del passato, ricevuta alli 16 del curente, haveria risposto prima. Hora le rispondo, essere 
vero, che messer Giovanni Tollio d’Amersforest è stato Maestro di Capella nella mia Chiesa, et essere 
vero, che falsamente denuntiato di heresia, è stato assoluto, et gran parte delli testimoni contra di lui 
essamenati sono stati pœnitentiati, & per quanto io l’ho pratticato l’ho connosciuto buon Catholico, & 
se in altro posso servire alle SS.VV. m’offero prontissimo a ciò fare cosi il signore Dio le conservi, Di 

Roma alli 19 d’Aprile 1589. 
Delle SS.VV. Come Fratello, G. Brugnatelli vescovo d’ Assisi. 
 

Document 49 
Betaling aan Tollius ([ca. 30-04]-1589) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1589-1594 (28), f. 47r. 
Messer Zuane tollio deve haver per salario del suo cantar al’ anno: £ 372 
 

Document 50 
(zie afbeelding 13, p. 79) 

Opdracht in: ‘Motectorum de dignitatis et moribus sacerdotum’ (1590) 
REVERNDISS: IN CHRISTO PATRI DONINO (sic) D. IOAN. BRVGNATELLO EPISCOPO ASSISIENSI 
DIGNISSIMO. Ioannes Tollius Amersfordiensis Belga.  
S. P. D. [= salutem plurimam dicit] 
Iam quartus est annus, aut non multo secus (Reuerendissime Antistes) cum tibi, quem vnum 
mortalium omnium maxime caelo, & reuereor, primum innotui: quo quidem ex tempore memoria 
teneo, neque meam tibi obseruantiam, neq; tuam mihi beneuolentiam, vnquam defuisse. Tantus enim 
semper fuit tuus in me amor, tam magna a te in me collata beneficia, quod si ea recensere incessisset 
voluntas, non epistolicus verum oratorius character attentandus mihi esset, quæ & si plurima sint 
tum presertim eo tempore tuum propensum in me amorem ostendisti, quo Assisij in Cathedrali 
Templo sancti Ruphini praefectus Cantorum eram, qui cum inuidorum quorundam maleuolentia 

criminarer, atque in carceres iniuste coniectus fuissem, tu qui humanitate morales omnes albis (vt 
aiunt) equis precurris, atque innocentium protector es maximus, e contra calumniantium acerrimus 
hostis, vna cum excel[l]entissimo Affranio Bon’acquisti, atque de republica optime merito Dem[af]onte 
Allegretti, ciues ambo, & nobiles Assisienses, in æstu ærumnarum illarum aura mihi fuistis, meque ab 
illis angustijs, quibus inique premebar liberastis. Ab eo itaque die mihi vehementes dolet, atque in 
posterum dolebit, multa tua magnaque beneficia nullo firmiore praetio compersari posse. Sed cum 
typis mandare vellem haec mea Motecta de dignitate, & moribus Sacerdotum, nulli melius quam tibi 
hoc dicandum esse sum arbitratus, quia & si non possum vt vellem, volo tamen vt possum tibi 
satisfacere, hoc itaq; munusculum a me cape (Reuerendis, Antistes) non praetium vt me deuinctum 
liberem, sed pignus vt obstringam, neq; enim exigua hoc referendæ gratiae esse volumus, sed 
testandæ. Vale. Tuus deuotissimus atq; humilissimus Seruus. Ioannes Tollius Amersfordiensis. 
 

Document 51 
Betaling aan Tollius ([ca. 30-04]-1590) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1589-1594 (28), f. 37r. 
Messer Gioan tollio deve haver per salario del suo cantar al anno: £ 372 
 

Document 52 
Matheus verdeelt de erfenis van zijn zuster Beatrix (26-05-1590) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 16, f. 167v-168r. 
Procuratorium 

Nos praetor, consules et scabini oppidi Amerfortii  attestamus praesentium tenorem literarum, coram 
nobis comparuisse magistrum Mathaeium a Tholl, fratrem Beatricae a Tol defunctae In regno 
poloniae, natum legitimo thoro, et providae ex quarta parte eiusdem beatricae heredem, inter 
ponentem pro quarte quoque parte herede fidem suam pro Joanne a Thol fratre eius agente in Italia ac 

                                           
666 De brief is bij het binden van het archiefmateriaal om een katern heengeslagen, het deel met de adressering 
bevindt zich daardoor op een andere plek dan de inhoud van de brief. De brief zelf is te vinden op f. 234r en de 
adressering op f. 241v. 
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pro eodem absente caventem; Emidemque magistrum Matheum nomine quo supra specialiter et 
irrevocabiliter constituisse et mandasse magistro Rodolpho à Toll, fratri suo eius praesentium tutori ex 
quarta quoque parte heredi; ut hereditatem ac bona dictae Beatricae omnia recipueta de manu Elig a 

Rensburche eaque Jutte exigat, atque omnia fanati quae magister Matheus ac Joannes Thol 
praesentes facere possent, sub conditione rationem praedicto magistro Matheo reddendarum sub tali 
cautela ut praedictus Rodolphus tres partes sorori hereditatis predictae vigore huius procuratorum 
recipiat, ac quartam partem Mechteldae à Toll relinquat eiusdem constituentes sorori natae legitimis 
quoque thoro. promittens se praedicta rata habiturum. Quare rogamus omnes principes ac 
magistratus Ut praesentibus fidem adhibeant atque hoc procuratorium sua autoritate confirment. In 
quorum fidem publico himilo urbis sigillo praesentes communirimus datae Amersfortium Anno 
repanatem salutis millesimo quingentesimo nonagesimo vigesimo sexto die maij stylo veteri. 
 

Document 53 
Beschuldiging van onbeschaamdheid en arrogantie (29-06-1590) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1586-1590 (25), f. 377v-378r. 
che sia condannato il fiamengo cantore in 4. ducati da esser aplicati ad opere pie ad arbitrio di questo 
Reverendo capitolo, et gli sia fatto una monitione in questo Reverendo capitolo, acui [accio] si emendi 
delle insolentie et arrogantie, che usa in diversi modi, anunciandoli che se piu si sentirano rumori di 
lui, non sarà condannato, ma casso, quali danari gli siano trattenuti dall’ essattore nelle sue mesate. 
Qua parte proposita Reverendus delfinus667 proposuit aliam partem tenoris infrascripti. che sia 

condannato in dui soli ducati per la infelicità sua pasendo idem per questa volta si debba far qualche 

agivolezza. Et datis sufragijs super prima parte fuerunt 
    pro 16   contra 4 et super 2dos [= secundos] 
    pro 4   contra 16 
Et vocatus fuit in capitulum dictus flandrensis, cui facta fuit admonitio iuxta partis capta tenorem per 
Reverendo archipretum. Et deinde fuit licentiatum capitulum. 
 

Document 54 
Rodolf Thol keert terug in Amersfoort (21-07-1590) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 16, f. 207r. 
den 21 July 1590 Die Regeerders verstaen dat doctor Rodolf Thol weder sal mogen in Amersfoert 
commen resideren, mits doende eedt dat hy nyet en sal doen tot nadeel vande landen ende daer toe 

stellen cautie. 
 

Document 55 
Rudolf Toll vertoont paspoort (24-08-1590) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 16, f. 237v. 
Doctor Thol vertoont zyn paspoert van zyn exellentie [= prins Maurits] waer inne stondt dat hy nyet en 
sal attenteren tot nadeel vande landen, geeft voor antwoert dat ter wyle hy in dese lande is vanden 
meninge es sulx te doen hoewel hem sulx nyet en waere scrifelyck [= schriftelijk] voorgedragen, by de 
paspoert te zyn Excellentie. 
 

Document 56 
Betaling aan Tollius ([ca. 30-04]-1591) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1589-1594 (28), f. 37r. 
Messer Gio: Tollio deve haver per sallario Il suo cantar all’ anno: £ 372 

 

Document 57  
(zie afbeelding 3, p. 43) 

Opdracht in: ‘Liber primus motectorum cinque vocum’ (15-06-1591) 
NOBILISSIMIS ET EXCELLENTISS: MUSICIS AMORSFORTIIS S. P. D. [= salutem plurimam dicit] 
Omnibus à natura insitum est Nobilissimi & Excellentissimi Musici. Ut cùm a Patria longè absint, 
patriæ semper recordentur, & ad patriam semper mentem, cogitationemque convertant. Quod in me 
ipso experior; qui cùm tot annis à patria absim; nullus tamen fere dies est; quo de patria non cogitem, 
& quo eidem à Deo Opt. Max. vera bona precibus non contendam. Quod de patria dico, de vobis 

pręcipue dico; a quibus dum istic eram, multis maximisque beneficijs affectus sum: Sed illo in primis 
cuius memoria ab animo meo nunquam discedet, quod me tunc temporis in ipso adolescentiæ meæ 
flore inter tot, quibus ego in hac facultate longè inferior eram, Musices Moderatorem in Ecclesia D. 
Mariæ Virginis concordibus suffragijs constituere voluistis. Quod tantum apud me valuit; ut editurus 
tenues quosdam ingenij mei fętus vos mihi præcipue delegerim, quibus hos ex animo dicarem. Hos 
autem vos ita accipiatis volo; ut vobis & patriæ multo maiora me debiturum esse sciatis nam parum 
prudens sim, si tanta debita levidensi munusculo persolvere me posse putem. Valete. Patavij xv. Kal. 
Iunij. M. D. lxxxxj. Ioan Tollius. 

                                           
667 Orologio 1805, p. 73: Zaccaria DOLFIN, kanunnik te Padua van 27 september 1580 tot zijn terugtreding in 
1601. 
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Document 58 
(zie afbeelding 14, p. 81) 

Opdracht in: ‘Motectorum cinque vocum liber secundus’ (06-07-1591) 

ILLUSTRISSIMO AC REVERENDISSIMO ANTISTITI DOMINO ALOISIO CORNELIO EPISCOPO 
PATAVINO DIGNISSIMO Joannes Tollius S. [= salutem] Dico. 
Generosi milites, qui strenue rem gerere parant, si quando in aciem sit descendendum sui Ducis 
oculum vitutis suae testem hebere gestiunt. Eo enim constantius sudores, & discrimina subeunt, quo 
sua gesta gratiora principi, & omnibus commendatiora sperant. Nos in hac vita militamus omnes Tu 
noster Dux, & Princeps es fortissimus, Antistes Illustrissime. Pro viribus optimus quisque nititur tibi 
suum animum, & virtutem probare. Quod mihi cogitanti nae vehemens incessit desiderium tibi 
aliquod etiam militiae nostre specimen exhibendi. In hunc finem, en tibi hoc opusculum, quod eo 
gratius tibi fore speravi, quo morum tuorum gravitati est convenientius. Scio enim quanto pluris facias 
que ad Dei Opti. Max. gloriam, quam que ad aurium delectationem ab hac arte suat comparata. Sed 
quamuis is non effes, cui tanquam meo Invictissimo Duci omnia debeo: Infinita tua tamen in me 
beneficia efficerent, ut te omnibus hominibus antevertere deberem. Non enim sum immemor quibus 
tua aequitas, & clementia me eripuit angultijs, ereptum restituit, restitutum ornavit. Quibus meritis si 
pro mea humilitate minus respondere valeo. Animo tamen hebere, & verbis agere gratias immortales 
nunquam desinam. Bene vale. Patvij sexto Kalendas Julias M.D.XCI. Humillimus atque devotissimus 
servus tuus Joannes Tollius Amorsfortius. 
 

Document 59a 
Concours voor een vaste plaats in het koor (03-09-1591) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1590-1592 (26), f. 110v. 
Hieronymus Zaccus,668 sacre theologiae doctor, archipresbiter, canonici et capitulum ecclesie 
Paduane, universis et singulis presentes nostras inspecturis, visuris et legi audituris, salutem in 
Domino. Cum capellania perpetua in ecclesia Padue ad altarem S. Sebastiani, quae iusta formam 
litterarum ordinationis felicis recordationis Gregorii pape XIII diei septima Martii 1575, conferri debet 
per concursum habendum super sufficientia musicae, vocis et cantus, uni cantori qui in dicta ecclesia 

canere teneatur omnibus diebus solitis et ulterius missas celebrandas et residere in choro prout est 
onus […] capellanie, per privationem presbiteri Augustini de Trivisanis illius ultimi rectoris vacaverit et 
vacet ad presens, nostrique munus sit providere ut huiusmodi concursum quam primum habeatur, 
ideo omnes et singulos qui per huiusmodi concursum in cantorem eligi intendunt, ad dictam 
capellaniam requirimus [….] [….] in […] diem dierum a diei afixionis huiusmodi edicti in [valvis] 
eclesiae Paduane numerantur, comparere et de eorum sufficientia in musica, vocis et cantus [….] . In 
quorum fide et cetera.  
Datum Padue, in ecclesia Paduana, die 3 mensis Septembris 1591.  
Gaspar Gratianus, cancellarius. 
Quarta die Albertus affixit. 
 

Document 59b 
Concours voor een vaste plaats in het koor, vervolg (04/06/10-09-1591) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1590-1592 (26), f. 111r. 
Die quarto mensis 7bris [= septembris] 1591 
Coram me nuntio comparuit presbiter Augustinus vergotius, et se nominavit ad concursum capellae 
cantoriae vacantis per privationem presbiteri Augustini  
de Trivisanis 
 

Die sexta mensis 7bris [= septembris] 1591 
Coram me nuntio comparuit D. Joannes Tollius flandrensis cantori in capella ecclesiae cathedralis et 
se nominavit ad concursum capellae cantoriae suprascripte 
 
Die 10. mensis 7bris [= septembris] 1591 
Coram me nuntio antedicto comparuit d. Antonius sagianus et ipse quem se nominavit ad concursum 
capellae contrascripte 
 

Document 59c 
(zie afbeelding 15, p. 82) 

Concours voor een vaste plaats in het koor, vervolg (17-09-1591) 
Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1590-1592 (26), f. 114r-116r. 

1591, indictione quarta, die Lunae septimodecimo mensis Septembris, Paduae, in sacristia maiori 
ecclesiae catedralis, loco solito capitulari, 
Convocato capitulo reverendorum dominorum archipresbiteri et canonicorum ecclesiae cathedralis 
Paduanae per Angelum Navicella, clericum et nuncium substituentem loco Francisci Reari clesirici et 

                                           
668 Orologio 1805, p. 230-231: Girolamo ZACCO, kanunnik te Padua van 10 mei 1591 tot zijn dood in 
1609. 
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nuncii ispius reverendi capituli, mandato reverendi domini archidiaconi ob infirmitatem reverendi 
domini Archipresbiteri ad quem huiusmodi convocatio [….] vel infirmo reverendo domino 
Archipresbitero huiusmodi convocatio [….] privelegiorum et [….] ecllesiae spectat et pertinet, pro 

conferendo capellania cantorie vacante per privationem presbiteri Augustini Trivisani, in quo quidem 
capitulo interfuerunt infrascripti reverendi patres et domini canonici: 
 
[hier volgden de namen van de 17 aanwezige kanunniken] 
 
omnes canonici ecclesiae cathedralis Paduanae vocem capitularem habentes et integrum eorum 
capitulum represnetantes,  
Inter quod habito sermone circa concursum capellae cantoriae vacantis per privationem presbiteri 
Augustini Trivisani hodie faciendum in choro ecclesiae maioris ad presenciam ipsorum reverendorum 
dominorum canonicorum circa sufficientiam musicae, vocis et cantus presbiteri Augustini Vergotii, 
Antonii Sagiani et johannis Tollij flandrensis concurrentium, introductoque ad presenciam ipsius 
reverendi capituli reverendo patre magistro Costancio Porta magistro capellae ipsorum interrogato 
cum [….] prestito iuramento in manibus Reverendis domini Archidiaconi,  
Fidem fecit ipsis rverendis dominis canonicis ipsum Iohannem Tollium vocem sonoram et sicuram in 
cantu, peroptime esse, et habere. Dictum vero Antonium Sagianum securum sed inferiorem dicti Tollij 
esse voce, sed bene sperari posse de voce stanti iuventuti suae qui exercitium musicae, vocis et cantus 
ipsum perfectum faciet. De Vergotio vero in cantu minime securum esse affirmavit. 

qua habita relatione et licentiato in capitulo ipso magistro, habitoque vestia denuo inter ipsos 
Reverendos dominos Canonicos vario sermone et diligentia, 
Tandem Reverendo Archidiaconus proposuit partem tenoris infrascripti:  
Essendo ispirato il tempo dello editto del concorsso della capella cantoria vacante per privatione de 

presbitero Augustini de Trivisani vicentini, et essendossi fatto hoggi il concursso di essa capella alla 
presentia del capitolo in choro per el sagiano, vergotio, et fiamengo concorrenti, havuta anco et inteso 
la relatione del maestro di capella, et fide fatta per lui inverso la persona delli concurrenti, 
Per lui vada parte che detta capella se debbi conferire a quello di concorrenti che havera piu voti nel 
balotar, se per lui sarà aprobato dali orlivatio con espressa conditione, che quello che sarà elletto a 
questa capella ne possa haver li frutti de quella se non adie colationis, et che tutti li resi saino della 
mensa commune come quella che ha suplido et pagado le mercede de un cantore in luoco del 
Trinisanus privato, in virtu del un decesso del’ ordinario, et se quello che sarà elletto fosse sallariato se 
intendi il sallario passato ad arbitrio dal Reverendo capitulo 
Quae pars posita ad sufragio fuit capsa omnibus votis uno tamen contradicente in viridi. 

Pro cuius partis vero capsae ocequatione illico dene[...] fuit ad ballotationem concurrencium gradatim 
per vissisio 
 
      Antonius sagianus  pro 7 contra 13 
      Augustinus Virgotius pro 0 contra 20 
      joannes tollius  pro 13 contra 7 
 
Et ipsi positi ad sufragio obtinuerunt vota prout ad pedem eorum nominum Et sic remansit superior 
in sufragijs joannes Tollius flandrensis Omnibus peractis fuit licenciatum capitulum. 
 

Document 60 
Tollius trekt zich terug (21-09-1591) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1590-1592 (26), f. 129r-130r. 

Post quae comparuit in capitulo coram ipsis Reverendis dominis canonicis sic capitulariter congregatis 
joannes Tollius flandrensis qui fuit ellectus ab hoc Reverendo capitolo ad capellam cantoriam 
vacantem per privationem presbiteri Augustini de Trivisanis vicentini et in manibus ipsius Reverendi 
capituli libere renunciavit ellectioni predictae gratias agendo dominis Reverendis de eorum bona 
intentione et hoc fecit ut Dominationes suae Reverendae possint providere de alio magis idoneo circa 
literaturam. 
Quibus auditis et ipsa Renuncia habita et recepta per ipsos Reverendos dominos Canonicos et 
capitulum Reverendus dominus Archidiaconus proposuit partem tenoris infrascripti. 

Havendo huc in mano di questo Reverendo capitolo liberamente renonciato il fiamengo cantore alla 
elletione della capella cantoria vacante per privatione domini presbiteri Augustini Trivisani fatta della 

sua presente per lui vada parte che di nuovo siano posti li editti per il concorso. 
Quae pars posita ad sufragia con [...] votis capsa remansit. 
Omnibus peractis fuit licenciatum capitulum. 
 
Tenor Edictorum. 
Aloysius Silvaticus s.v.d. Archidiaconus, canonici et capitulum ecclesiae Paduanae universis et 
sinegalis presentes nostras inspecturis, visuris, et legi audituris salutem in domino. cum capellania 
perpetua in ecclesia Paduana ad altare Sancti Sebastiani, quae iuxta formam literarum ordinationis 
felicis recordationis Gregorij papa xiij, diei 7.mo [septimo] martij 1575. conferri debet per concursum 
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habendium super sufficientia musice vocis, et cantus uni cantori, qui in dicta ecclesia canere teneatur 

omnibus diebus solitis, et ulterius missas cellebrare, et resedire in choro prout est onus dictae 
capellaniae per liberam renunciam ellectionis ipsius in personam Joannis Tolij flandrensis die lud.nr in 
manibus [...] sponti Jucta vacavit et adhuc vacat ad presens, nostrique muneris sit provideri, ut 
huiusmodi concursus quam primum habeatur, ideo omnes et singulos, qui per huiusmodi concursum 
in cantorem eligi intendunt ad dictam capellaniam requirimus, qualiter in numero dierum sex a die 
afixionis huiusmodi edicti in valvis ecclesia nostrr paduane numerandorum Compareant de eorum 
sufficientia musice vocis et cantus periculum facturi, menentis ipsis pro s[...] die praedicta quae erit 
die Veneris 27. instantis hora vesperonum ad Concursum ipsum faciendum Alioquin et cetera, et in 
quorum et cetera. 
Datum padue in ecclesia cathedrali die 21. 7bris 1591 
Gaspar Gratianus Cancellarius, Reverendi capitoli paduani 

Die 22. mensis 7bris mane 1591 Albertus Roncatus conestabilis episcopatus Paduani affixit. 
 

Document 61 
Betaling aan Tollius ([ca. 30-04]-1593) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1589-1594 (28), f. 47r. 
Messer Giovan Tollio fiamengo musico deve haver per salario del presente anno: £ 465 
 

Document 62 
Verhoging van het salaris (01-05-1593) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1592-1594 (27), f. 114v. 
Vada parte che dia acresciuto al faimengo dsallario Ducati quindese quae pars obtinuit voto  
    pro 17   contra 2 
[in de marge:] crescimento di sallario al fiamengo cantore. 

 

Document 63 
Jan Toll, secretaris van Rhenen trouwt Anthonia van Dam (11-01-1594) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR 0001, Inv. nr. 16, f. 797v. 
Comparitie 
Compareerde Johan Toll, secretaris tot Renen, bruydegom, ende Jacob van Dam als broeder van 
Anthonia van Dam, bruijt ende versochten behoorlicke proclamatien alsoe den vers. [= voorzegde] Toll 
vertoonde tot Renen die proclamatien tusschen hem ende dvers. [= de voorzegde] Anthonia geschiet te 
zijn, sonder enige reclamatie vermoegens dacte alhyer gebleecken in dato den 8en Januarij lestleden. 
Publicatien den 11en Januarij 1594. 
Die vanden magistraet der stadt Amersfoort doen toe weten dat by consent van vrunden ende magen 
inden echten state sullen versamen Johan Toll, Secretaris tot Rhenen, ende Anthonia van Dam, 
daeromme indijen imant hij die wettige redenen weet, waeromme dselve personen nyet en behoren 

noch en moegen inde echten state versamen, sullen tselve die vanden magistraet te kennen geven 
alleer thuwelijck by proclamatien gesolemneert zij op pene van een ewich swijgen. 
[in de marge:] Die ije [= 2e] publicatie gedaen naer behoorl[ijcke] assistentie den 13 januarij 1594, den 
3 publicatie gedaen ut s[upra] den 15 Januarij 94. 
 

Document 64 
Betaling aan Tollius ([ca. 30-04]-1594) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1589-1595 (28), f. 45v. 
Messer Zuane Tollio Musico del Domo deve haver per suo salario per l’anno presente: £ 465 
 

Document 65 
Toestemming om Padua te verlaten (12-10-1594) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1594-1596 (28), f. 10v. 

Vada parte che secondo l’instancia del Cantor fiamengo li sia data licentia de poter star absente dal 
servizio de questa chiesa sino a pasqua de ressurrettione prossima ventura, nel qual tempo li corro 
[corsa] el suo sallario come fusse presente, obligandolo perhó a esser qui per pasqua, altramente non 
se intendo esserli corsso il sallario, et sia in liberta del Reverendo capitolo di poter eleger, chi li paurà, 

et di piu obligandolo a dover sustituir uno, che canti per suo luoco per questo tempo, et non lo 
sustituendo passi il capitolo proveder de esso sustituto et pagarlo [...] suo sallario quae pars posita ad 
sufragio habuit vero  
    pro 7   contra 1 
et sit capta o[m]nibus preactis fuit licenciatus Capitulum 
[in de marge:] Parte a favor del Cantor fiamengo che possi star absente sino alla pasqua. 
 

Document 66 
Betaling aan Tollius ([ca. 30-04]-1595) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1595-1599 (29), f. 45v. 
Messer Zuane Tollio musico deve haver per suo salario per il presente Anno: £ 465 
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Document 67 
Besluit om salaris in te houden wegens afwezigheid (22-05-1595) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1594-1596 (28), f. 46v-47r. 

Vado parte che al fiamengo Cantore sia dato sullo al suo sallario anco per il tempo che è stato absente, 
come se fusse stato presente quem pars habuit viam recto propitia. Sedipsam non ba[...] Ing[...] quibus 
preactis fuit licenciatum capitulum. 
 

Document 68 
Begrafenis van Anna Tollen (15-09-1595) 

Archief Eemland, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 766. 
Noch opten xv [= 15] september begraven anna tollen betaelt    iiij [= 4] stuver 
 

Document 69 
Begrafenis van Mr. Matheus Toll (16-12-1595) 

Archief Eemland, Hervormde Gemeente Amersfoort, BNR. 0167, Inv. nr. 766. 
opten xvj [= 16] december begraven mr. Matheus tooll [sic] betaelt   iiij [= 4] stuver 
 

Document 70 
Betaling aan Tollius ([ca. 30-04]-1596) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1595-1599 (29), f. 46r. 

Messer Zuane Tollio musicho nel Domo deve haver per suo salario per il presente Anno 1596: £ 465 
 

Document 71 
Doctor Ruthelphus Tollius in een rentebrief (10-07-1596) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-11, geen foliering. 
Dat voor ons gecomen is int gerecht Doctor Ruthelphus Tollius voor hem selven ende hem 
sterckmaeckende voor syn broeders ende susters ende heeft getransporteert ten behoeve van Cornelis 
Aertszoen Cremer zyn huijsfrou ende haren erven seeckere huys[ing]e ende hoffstede gelegen alhyer 
voor aende Nieuwestraet, daer aen deen zyde cornelis Sem, ende aen dander zyde cornelis henricxzoen 
naestgelegen zyn met alle gerechticheyt ende tgunt daer inne Aert ende nagelvast is, belovende dit 

transport vrij zonder lasten te vryen ende te waren als erffcoop recht is, blyvende die vorder conditien 
vanden coopcedulle in weerden actum den 10e julij 1596 ter presentie vanden Onderscholt Davelaer 
ende Paesschier schepenen. 
 

Document 72 
Idem als in 70, in een ander archief (10-07-1596) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 17, f. 239v. 
Transport den 10 Julij 1596 present den onderscholt Danelaer ende Paesschier schepenen 
Dat voor ons gecomen is int gerecht Docter Ruthelphus tollius voor hem selven ende hem 
sterckmaeckende voor syn broeders ende susters, ende heeft getransporteert ten behoeve van Cornelis 
aerts zoen cremer syn huysfrouw ende hairen erven seeckere huijsse ende hofstede gelegen alhyer 
vooraen de nieuwestraet, daer aen deen zyde Cornelis Sem ende aen dander syde Cornelis henricxzoen 

naestgelegen syn, met alle gerechticheyt ende tgunt daer inne aert ende nagelvast is, belovende dit 
transport vry sonder lasten te vryen ende te waren als erffcoop recht is, blijvende die vorder conditien 
vande coopcedulle in weerden 
 

Document 73 
(zie afbeelding 21, p. 100) 

Doctor Rathelpho Tollio: de rente komt Jan Toll toe (17-08-1596) 
Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR. 0012, Inv. nr. 436-11, geen foliering. 

Dat voor ons gecomen sijn int gerecht Corn[elis] Aertsz Cremer ende Geerloffgen zyn huysfrou ende 
hebben beleden schuldich te wesen ten behoeve van Do[ctor] Rathelpho Tollio, ende synen erven een 
losrente van negen gulden achtehalve [= 7½] stuver jaerlicx, waer van teerste jaer renthen verschenen 
sal wesen maij dach [= 1 mei] 1597 ende soe voorts jaerlicx ter offlossinge toe te lossen met hondert 
vijftich gulden hoofsoms ende die verschenen onbetaelde renthen nae beloop des tyts, stellende hyer 

voor tot speciael hypotheecque dhuysse by haer comp[aran]ten op huyden vande voorseyde Rathelpho 
Tollio ontfangen staende alhyer inde nyeuwestraet daer aen deen syde Cornelis Sem ende aen dander 
syde Cornelis Henricxsz naestgelegen syn, in twelck die comparanten thare versoecke gecondt ende die 
voorseyde huysinge verclaert is executabel, Actum eodem die presentibus ut s[upra] in margine stondt 
opten 17e Augusti 1596 compareerde D. Rathelphus Tollius ende verclaerde dat dese renten nyet hem 
comparant maer syn broeder Jan Tol – competeert hoewel dselve ter goedertrouwen gestelt is op syn 
comparants name waer van Jorden Vermaeth alhyer present als procuratie hebbende vande voorseyde 
Jan Toll versochte acte ende is, dese toorconde geteykent in date als boven ende was onderteykent 
Levinus Botter. 
[In de marge]: Opten 1en aprilis 1607 comparerende voor mijn, onders secretaris Johan van Vanevelt, 
als procuratie hebbende van Jan Tholl, als trecht hebbende van Do: Rathelphus Toll, ende bekende 
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vande voorschreven hooffsomme ende rente vandyen voldaen ende betaelt te sijn bij Jan Cryns 

toorconden geteyckent is date als boven Jan van Vanevelt mij present, Levinus Botter. 
 

Document 74 
Idem als in 72, in een ander archief (10-07-1596) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR. 0001, Inv. nr. 17, f. 239v-240r. 
Dat voor ons gecomen syn int gerecht Cornelis Aertssen cremer ende Geerloffgen syn huijsfrouw ende 
hebben beleden schuldich te weesen ten – behoeve van Doc: Rathelpho Tollio, ende synen  erven een 
losrente van negen gulden achtehalve [= 7½] stuver jaerlicx waer van teerste jaer – renten verschenen 
sal wesen may dach 1597, ende soe voorts jaerlicx ter offlossinge toe te ende dese toorconde 
geteyckent Livinius botter lossen met hondert vyftich gulden hoofsoms ende die verschenen onbetaelde 
renten nae beloop des tyts stellende hijer voor tot spetiael hijpotheecks dhuijsse bij haer comparanten 

op huijden vande – voorseyde Rathelpho tollio ontfangen staende alhyer inde nieuwestraet daer aen 
deen zyde Cornelis Sem ende aen dander syde Cornelis henricxsen naestgelegen syn in twelck die 
comparanten thare versoucke gecondempneert ende die voorseyde huijsse verclaert is executabell. 
[In de marge]: Opten 17de augusti 1596 compareerde D. Rathelphus Tollius ende verclaerde dat dese 
rente niet hem compt maer syn broeder Jan Toll – competeert – hoewel dselve goeder trouwen gestelt 
is op syn comparants name waer van Jorden vermaet alhyer present als procuratie hebbende van 
voorseyde Jan Toll versochte acte ende in dato als boven. 
 

Document 75 
Opdracht in: ‘Moduli trium vocum’ ([maart] 1597) 

ILLUSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO DOMINO, D. MARCO CORNELIO EPISCOPO PATAVINO 
DIGNISS. L.M.Q.DD. [= libens meritoque dedicat] JOANNES TOLLIUS AMORFORTIUS. 
 

Document 76 
Opdracht in: ‘Madrigali a sei voci’ ([maart] 1597) 

INCLITO AMSTERDAMENSIUM MUSICORUM COLLEGIO OPTIME DE SE MERITO L.M.Q.DD. [= libens 
meritoque dedicat] JOANNES TOLLIUS AMORFORTIUS. 
 

Document 77 
Betaling aan Tollius ([ca. 30-04]-1597) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1595-1599 (29), f. 46v. 
Messer Zuane Tolio musicho nel Domo deve haver per suo salario d’uno anno 1597: £ 465 
 

Document 78 
Buchelius over Dr. Tollius (december 1597) 

Utrecht, UB, Hs 798, tweede deel: Arnoldus Buchelius, Commentarium rerum quotidianarum (ook 
bekend als Diarium), f. 224v. 

[Annus a Christo nato 1597, December] 
Pridie Natalis Domini Tollius, medicus, homo admodum dicax et Hispanicae factioni addictus, propter 
maledicentiam carceri mancipatus, postero die dimittur. 
 

Document 79a 
(zie afbeelding 16, p. 86) 

Het conflict met Oratio Rosseto (20-01-1598) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1597-1600 (29), f. 71v-72v. 
1598 indictione XI die 20 mensis januarij padua in cancelleria Reverendi capitoli 
Cum  Ad […] et notitiam Illustrius et [...] Reverendo d[...].mi Zacho sacrae Theologie doctor Archiprete 
ecclesiae padovanae deneresset quid die septima. 
Vade per ipsum illustrem et Reverendus dominus Archipretum paduanam supra[...]. 
 
Examinatus fuit R. et d. Alexander florianus capellanus ecclesiae maioris testis ex officio assumptus 
cittatus iuratus, monitus, et inquisitus deposuit ut infra [...]. Heri Cantandossi il vespro in musica 
occorsse per quanto intesi che pre Horatio cologna tolsse di mano el libro al fiamengo cantore, et per 
questa causa intesi che occorsse ingiurie fra loro, ma non so chi fusse el primo et quello che intesi mi 
fu questo. Che senti pre Horatio che disse al fiamengo, per quanto mi pare bestiassa e no masculo, et 
vien fora de qua, et mi pare, che sentisse el fiamengo subito a replicare o subito, o ve intervallo, se tu 
sei una Bestaissa. 

Inquisitus se strepitavano con scandalo delli assistenti molti, che ivi si ritrovavano – rispose el 
fiamengo se amati quasi, o al manco disse puoche parole, ma quell’altro alzava la voce strepitando, et 
allegando forsse le ragioni per le quali li haveva tolto el libro de mano, per che diceva chel non tiene 
mai el libro che se possa vedere. 
Inquisitus se pre Horatio minacciasse al fiamengho di volerlo offendere Resp. mi pare che alzzasse un 
pocheto la mano, ma non senti altro, perche io attendeva a cantar la mia parte et hur sunt. 
Ad gratiam nostram  
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Examinatus fuit d. Bartolomeo Sorte cantor testis ut ante exofficio assumptus iuratus, monitus, et 
inquisitus deposuit ut infra. Del tumulto che occorsse heri cantandossi il vespro tra pre Horatio, et il 
fiamengho Cantore, io non intesi altro che questo, che et il fiamengo et pre Horatio rossete strepitando 

insieme, sentí che se dicevano villanie bestiassa, imbriaghu bestia ti, bestia mi – Inquisitus se lui sentí 
che pre Horatio minacciasse al fiamengho. – Resp. io ho sentito pre Horatio adire verso el fiamengho 
uscire fuora dallla chiesa adesso – Inquisitus se strepitavano forte, et questo potesse aportar scandalo 
alli assistenti laici – Resp. seguir si che tutti intesero, et tutti se scandalizarono et haec sunt. 
Ad gratiam nostram. 
 
Deinde examinatus fuit R. Octavius Soragnus capellanus Cantor ad Capellam Bassi testis ut ante ex 
officio assumptus, iuratus, monitus, interrogatus deposuit ut sufratus – Heri cantandossi il vespro 
intesi che il strepito che seguì tra pre Horatio, et el fiamengo, fu perche pre Horatio li prese di mano el 
libro, et lo messe sopra el lettorino, et perche io era lontano da loro, cantando la mia parte, non puoti 
udir le parole, che occorssero tra loro, se non che questa matina el fiamengho me ha detto, che pre 
Horatio è fiolo de un sbiro, et che se lusi el non fusse stato in chiesa li haverio fatto, et ditto, et pre 
Horatio lui mi ha detto, chel fiamengho le disse, et non diressi queste parole se in fossi fuora di chiesa, 

et che lui ghe respose Inò un scudo, e vien fuora adesso – Ricensingus questo strepito fu ion scandolo, 
per che intrano molti assistenti, et haec sun.  
Ad gratiam nostram. 
 

Postremo examinatus fuit presbiter Aloysius Cremoninus cantor capellanus ecclesie maioris testis ut 
Ante ex officio assumptus iuratus monitus, et inquisitus deposuit ne infra u[...] Heri al vespro 
Cantandossi intese che’l rumore che seguì fra el fiamengo et presbite Horatio fu per restuito del libro, 
che teniva in mano pre Horatio che l fiamengho ghe lo tolsse de mano per quanto intesi, et visti tra 
loro mori de Colera, ma del resto non sentì cosa alcuna, per che attendeva a cantar la mia parte, et 
non ho inteso alcuna inguiria che si dicessero tra loro et haec sunt. 
Ad gratiam nostram. 
 

Document 79b 
Het conflict met Oratio Rosseto, vervolg (21-01-1598) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Atti Capitolari, 1597-1600 (29), f. 73r. 

1598. inditione xi. die mercurij 21 mensis januarij paduae in sacristia maiore ecclesie Cathedralis loco 
solito Capitulari 
Convocato Capitulo m.lo [...] Ad quem R. per franciscum Reatum clericum et nuncius R. capitoli quo 
infrascriptis per agendis, in quo interfuerunt  
   Reverendus Archipresbitte669 Reverendus belirotus670 
   Reverendus Archidiaconus671 Reverendus Urbani672 
   Reverendus Persona673  Reverendus Zabarela674 
   Reverendus Cerometis  
   Reverendus Zaccus  
[...] [...] habito sermone circa processum formatum per D. Archipretum paduanum cortio presbitum 
Horatium Rossetum capellanum cantorem, et Joannem tolle flandrum Cantorem ecclesie tandem pyt 

mulio fuit posito parstinitus infrastepre u[...]. 
Vada parte che per le insolentie et disordini occorssi la vigilia di S. Sebastian in capella al vespro fra il 
capellano rossetti, et il fiamengho cantore siano condannati in ducati cimque per uno aplicati alle 
illuminate, e soccorsso, non potendo ne un nel’ altro venir in chiesa per essercitar li suoi oblighi, 
incarichi cosi per respetto di prebondo potero che esser salariati, se prima non havirano realmente e 
sborsato questa condanna a monsignore Arcipresbite per farne la voluntà come di sopra, 
intendendossi anco che questa prehibitione di non venir in chiesa duti fino che farano la pace, 
donendo in questo mentre il Rossetti oltri il far officiar la capella pagar [...] cimque scudi a ragion di 
mese a quello, che eletti da monsignore Arciprete canterà in suo luoco, et el fiamengho esser privo 

della sua provitione, sino che come si è detto sarà la pace. 
 

Document 80 
Opdracht in: ‘Laudi d’Amore, Madrigali a cinque voci’ (15-02-1598) 

ILLUSTRE SIG. MIO OSSERVANDISSIMO. 
Frà le arti liberali, onde la nostra vita prende commodità & diletto, la Musica nel vero deue essere 
riposta più ne primi che ne secondi luoghi, percioche, se di lei riguardiamo l’origine, ella è 

                                           
669 Orologio 1805, p. 230-231: Girolamo ZACCO, aartspriester te Padua van 10 mei 1591 tot zijn dood in 1609. 
670 Orologio 1805, p. 33: Francesco BELLIROTO, kanunnik te Padua van 7 maart 1580 tot zijn dood in 1615. 
671 Orologio 1805, p. 198: Alvise Co: SALVATICO, aartsdiaken te Padua van 6 juli 1588 tot zijn dood in 1608. 
672 Orologio 1805, p. 214: Filippo URBANI, kanunnik te Padua van 16 juli 1596 tot zijn terugtreding in 1623. 
673 Orologio 1805, p. 164: Gio: Battista PERSONA, kanunnik te Padua van 6 oktober 1571 tot zijn dood op 30 
oktober 1619. 
674 Orologio 1805, p. 231: Girolamo ZABARELLA, kanunnik te Padua van 23 maart 1596 tot zijn dood in 1631 (?). 
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antiquissima; sendo nata co i Cieli, & col mondo. Chi si volta al fine di essa confessarà che alcuna 
cosa non è, che apporti ò maggior consolation nell’afflittioni, o più contento & giubilo nella prosperità, 
col mezzo di questa non solo si essaltano le laudi de gli huomini, & delli Heroi, ma anco la gloria di Dio 

è celebrata. Ma che occore che con più lungho discorso a V.S. Illustre niente necessario, io vada 
raccontando le laudi di questa honoratissima professione, V.S. fin da primi anni la conobbe si dilettò 
d’abbracciarla, & con profitto mirabile per suo diporto, soauissimamente l’essercitò, dilche io ne sono 
bon testimonio, perche si compiaque seruirsi dell’opera mia, eleggendomi per Maestro; Però havendo io 
raccolto alquanti Madrigali di alcuni Eccelenti Musici di questa Città la maggior parte de quali sono, & 
conoscenti di V.S. & grandemente stimano i singolari suoi meriti, la nobiltà del sangue, & i proprij 
ornamenti dell’animo, non solo in questo particolare della Musica, ma anco nella Giurisprudentia, & in 
molte altre nobilissime professioni, i nomi di questi Eccellenti spiriti accompagneranno i Madrigali 
loro, Io li ho ridotti come fiori odoratissimi in un fascio, & a V.S. Illustre ne so dono, fra questi ne sarà 
alcuno anco fatto da me a fine che V.S. conosca che non di quel d’altri solamente, ma del mio proprio 
ancora è construtto il presente, dirò tributo de meriti suoi, si degnerà con la solita cortesia riceuere 
questa mia fatica in buona parte della sua gratia. Il Signor Dio longamente la conserui felice. Di 
Venetia il dì 15 di Febraro. 1598. Di V.S. Illustre. Seruitore affettionatissimo Girolamo Boni. 
 

Document 81 
Opdracht in: ‘Madrigali de diversi a quattro voci’ (14-03-1598) 

A GL’ILLVSTRISSIMI E GENEROSI SIGNORI & Patroni miei Colendissimi. IL SIG. GIORGIO 

GVGLIELMO, ET SIG. CARLO IOGERI Baroni in Creuspach, Signori in Pernstein, Scharnstein, 
Walperstorff, & Stauff, &c. Hereditarij Aulæ maestri della Prouincia nell’Austria superiore. 
Desideroso di mostrar in parte la molta affettione mia, & la prontezza di seruirle, & di honorarle, ne 
sapendo con qual modo far lo potessi; & cosi tra me stesso considerando, mi si appresentò pensiero 
tale; che hauendo conosciuto quanto loro prendano diletto, & godano, & nel vdir à cantare, et di 
cantare ancora: al che dando essecutione, giudicai, che non li sarebbe discaro; onde aiutato da amici 
miei virtuosi, & di questa, & d’altre Città; Ho fatto la presente raccolta di madrigali a Quattro voci, & di 
loro gli ne faccio humilmente dono pregandole che, non vogliano haver riguardo alla picciolezza del 
dono, ma ben allo affetto del donatore.  
Potranno ne gli ocij che dopo gli essercitij, & di Caualeria, & di arme & altri maggiori studij, gli restano 

con questi ricreare gli spiriti per quelli stanchi, & mi rendo sicuro che essendo essi Madrigali da loro & 
fauoriti & graditi saranno sublimati al primo grado, & per fine gli bacio le mani, & me le raccomando 
in gratia. Di Padoa il dì 14 di Marzo 1598. Di V.V. Illustrissime SS. Affettionatissimo Seruitore Gio: 
Maria Radino 
 

Document 82 
Betaling aan Tollius ([ca. 30-04]-1598) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1595-1599 (29), f. 45r. 
Messer Zuane Tollio Musico nel Domo deve haver per suo salario per il presente Anno: £ 465  
 

Document 83 
Betaling aan Tollius ([ca. 30-04]-1599) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1595-1599 (29), f. 45r. 
Messer Zuane Tollio musico deve haver per suo salario per il presente Anno: £ 465 
 

Document 84 
Betaling aan Tollius ([ca. 30-04]-1600) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1600-1604 (30), f. 45r. 

Messer Zuane Tollio musico deve haver per suo salario per l’anno presente: £ 465 
 

Document 85 
Brief van Erycius Puteanus aan Lorenzo Pignorio (ca. 1600/01) 

Eryci Puteani Epistolarum promulsis.: Ad clariss. v. Iustum Lipsium historiographum regium.; Item 
Panegyricus, præsidi senatuique mediol. dictus. (Francofurti, typis Wechelianis, apud Claudium 

Marnium & heredes Ioan. Aubrii, 1601), p. 136. 

Contarenum tuum, imò meum ex me saluta; cui adiungo IO. TOLLIUM, virum naturâ optimum, in 
Musicâ, quam amo, summum. 
 

Document 86a 
(zie afbeelding 17 linker kolom, p. 90) 
Betaling aan Tollius ([ca. 10-11]-1601) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1600-1604 (30), f. 45v linker kolom. 
Conta d.d. per contadi a lui come per suo salario appr[?]: £ 28. 
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Document 86b 
(zie afbeelding 17 rechter kolom, p. 90) 
Betaling aan Tollius ([ca. 10-11]-1601) 

Archiovio Storico Diocesano di Padova, Canipe 1600-1604 (30), f. 45v rechter kolom. 
Messer  Zuane Tollio musico deve haver per suo salario per l’anno presente: £ 248. 
 

Document 87 
(zie afbeelding 18, p. 91) 

De benoeming van Tollius als zanger in Kopenhagen (28-12-1601) 
Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 

rentemesterregnskabet, Nr. 259: D.c. Hoffet m.m. 1601, f. 126r en 132v-133r. 
Thennd 8. Maanitz Besoldinng och kostpenndinnge som anngick thennd 29. Novembris och eendis 
thennd 28. Decembris Aar. 1601. 
 
   Capellmester. 
xvj daler  Gregorius Trehovius paa sig selff 
xxxij daler  paa viij sangerdrenge hannd spiser 
 
   Sangere. 
xij daler  Annders Offursenn 

xij daler  Jurgenn Hasennburgskije 
vij daler  Nicolaus gistovus 
v daler   Martinn Widemann 
v daler   Peder Anndersenn  
v daler   Erlanndt truidsenn 
v daler   Christiann Jennssenn 
v daler   Claus Rijggemannd 
iiij daler  David thielssenn 
iiij daler  Peder Pedersenn 

iiij daler  Jenns Jennsenn  
   Casparus Agricola Sannger, haftiur Aarligenn 
xvj daler. xiij ss  till besoldinngh och kostpenndinnge ijcl [= 200] daller  
   och er diff betalet [...] [...] [...] Inndtill thennd 18 Novembris 1601. Och epther 
   Konngel. Mayes. 
 
   Johannes Tollius anntagenn for eenn Sanger, epther  
   hanns bestillings liuthelse, thennd 10. Nouembris 1601  
   schall haffue Aarligenn offuer alt – iijc daler och  
   j Sedwonnlig hoffkledinngh, och schall thet stannde  
   till hanns egenn gefalle, om hannd Will haffue  
xxv daler675  same penndinnge, naar Aaret er eendit, Eller  
   huert halfft Aar, eller och huer Maanit – xv daler  
   och thet øffrige naar Aarit er eendit. 
   Annammer huer Maanit xv daler er fra thennd  

   10. Nouembris 1601 Och till thenne Maanit  
   eenndiß som er thennd 28. Decembris  
   j Maanit och – xix dage, om Maaneden xv daler er 
 

Document 88 
(zie afbeelding 19, p. 96) 

Tweede betaling aan Tollius in Kopenhagen (27-01-1602) 
Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 

rentemesterregnskabet, Nr. 259: D.c. Hoffet m.m. 1601, f. 146r en 152v. 
Thennd 9. Maanedz Besoldinnge och kostpenndinnge som anngickh thennd 29. Decembris Anno 
1601. och eenndis thennd 27. Januarij Anno. 1602. 

 
Sangere. 
xv daler  Johannes Tollius 
 

Document 89 
Derde betaling aan Tollius in Kopenhagen (26-02-1602) 

Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 

rentemesterregnskabet, Nr. 259: D.c. Hoffet m.m. 1601, f. 166r en 174r. 

                                           
675 De som is in Romeinse cijfers genoteerd: xxv met een streep door de ’v’ als indicate dat de laatste eenheid 
gehalveerd is: dus 24½ daler. 
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Thennd Thiende Maannedz Besoldunng oc Koestpendinge, som angick dend 28 Januarij Oc endis igen 
dend 26. februarij Anno 1602. 

 
Sangere 
xv daler  Johannes Thollius 
 

Document 90 
Vierde betaling aan Tollius in Kopenhagen (28-03-1602) 

Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 
rentemesterregnskabet, Nr. 259: D.c. Hoffet m.m. 1601, f. 188r en 195r. 

Dend Elleffte Maannidtzs Besoldung och Kostpendingge som Angick dend 27 Februarij Och endtes 
igien dend 28 Martii Anno 1602. 
 
Sangere. 
xv daller Johannes Tollius 
 

Document 91 
Vijfde betaling aan Tollius in Kopenhagen (27-04-1602) 

Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 
rentemesterregnskabet, Nr. 259: D.c. Hoffet m.m. 1601, f. 212r en 219v. 

Denn Tolffte Maanddidtz Besolldunng och Koestpennge som Anngick denn 29. Martij Och endis igienn 
den 27 aprilis Anno 1602. 

 
Sannggere. 
xv daller Johannes Tollius 
 

Document 92 
Zesde betaling aan Tollius in Kopenhagen (27-05-1602) 

Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 
rentemesterregnskabet, Nr. 260: D.c. Hoffet m.m. 1602-1603, f. 1r en 10v. 

Venn förste Maannedz Besoldung och kostt-Penninge som Angick den 28. Aprilis Och endtes igien den 
27. Maij Anno 1602. Som er Giffiund Konngelige Maiestet Hoffsninder Och ellers ander daglige Hoff 
Tinnerr 
 
Sannggere. 
xv daller Johannes Tollius 
 

Document 93 
Zevende betaling aan Tollius in Kopenhagen (26-06-1602) 

Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 
rentemesterregnskabet, Nr. 260: D.c. Hoffet m.m. 1602-1603, f. 25r en 32r. 

Den Anden Maannedz Besoldung och Kostpenninge, som Angoick den 28. Maij Och endtes igien den 
26. Junij Anno 1602. Som er giffnou Konngelige Mayesttet Hoffsninder, Och ellers ander gans Maiestet 

Daglige Hoff Tinnerr. 
 
Sannggere. 
xv daller Johannes Tollius 
 

Document 94 
Achtste betaling aan Tollius in Kopenhagen (26-07-1602) 

Copenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 
rentemesterregnskabet, Nr. 260: D.c. Hoffet m.m. 1602-1603, f. 47r en 56r. 

Den Tredie Maannedz Besoldung och KosttPenninge, Som Anngick denn 27. Junij, och endtes igien 
den 26. Julij, Anno. 1602. Som er Giffnord Konngelige Maiestet Hoffninderr, och ellers annder daglige 
Hoff Tirnnerr 

 
Sannggere. 
xv daller Johannes Tollius 
 

Document 95 
Negende betaling aan Tollius in Kopenhagen (25-08-1602) 

Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 
rentemesterregnskabet, Nr. 260: D.c. Hoffet m.m. 1602-1603, f. 72r en 77v. 

Denn fierde Maannedtz Besolldunng och Kost Penninge, som anngick, denn 27 Julij, Och endes igen 

den 25 Augusti Anno 1602. 
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Sannggere. 
xv dale  Johannes Tollius 
 

Document 96 
Tiende betaling aan Tollius in Kopenhagen (24-09-1602) 

Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 
rentemesterregnskabet, Nr. 260: D.c. Hoffet m.m. 1602-1603, f. 90r en 97r. 

Venn Fembte Maannedtz Besolldunng och Kost Penninge, som anngick denn 26 Augusti, Och endtes 
igenn, denn 24 Septembris Anno 1602. 
 
Sangere. 
xv daller Johannes Tollius 
 

Document 97 
Elfde betaling aan Tollius in Kopenhagen (24-10-1602) 

Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 
rentemesterregnskabet, Nr. 260: D.c. Hoffet m.m. 1602-1603, f. 108r en 115r. 

Ven Siette Maannidtz Besolldunng och Kost Penninge, som anngick, denn 25 Septembris, Och 
enndtes igenn denn 24 Octobris: Anno 1602. 
 

Sanngere. 
xv daller Johannes Thollius 

 

Document 98 
Twaalfde betaling aan Tollius in Kopenhagen (23-11-1602) 

Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 
rentemesterregnskabet, Nr. 260: D.c. Hoffet m.m. 1602-1603, f. 127r en 133r. 

Venn Fiuftvennde Maannedtz Besolldunng och Kostpenninge, som angick denn 25 Octobris, Och 
endtis igenn, denn 23 Novembris Anno 1602 
 
Sanngere. 
xv daller Johannes Tullius 
 

Document 99 
Dertiende betaling aan Tollius in Kopenhagen (23-12-1602) 

Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 
rentemesterregnskabet, Nr. 260: D.c. Hoffet m.m. 1602-1603, f. 145r en 150v. 

Venn Ottennde Maannidtz Besolldunng och Kostpenninge, som anngick denn 24 Novembris, Och 
endtis igen denn 23 Decembris Anno 1602. 
 
Sangere. 

xv daller Johannes Thollius 
 

Document 100 
(zie afbeelding 20, p. 98) 

Veertiende en laatste betaling aan Tollius in Kopenhagen (22-01-1603) 
Kopenhagen, Rigsarkivet, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber, Udgiftsbilag til 

rentemesterregnskabet, Nr. 260: D.c. Hoffet m.m. 1602-1603, f. 163r en 168v. 
Venn Tiennde Maannedtzs Besolldung och Kost Penninge, Som anngick Thendt 24 Decembris Anno 
1602, Och endes igenn Thens 22 Januarij Anno 1603. 
 
Sanngere. 
xiij daller Johannes Thollius, fick hanns kostpendinge  
  for 26 dage, fraa thennd 24 decembris  
  1602, thenne Maannitt anngick, Och till  

  thennd 18 Januarij 1603, hand er bleffuen  
  forløffuett aff Konn: Maytt: tienniste, haffde  
  om Maaneden till kostpendinge, xv daller  
 

Document 101 
Rentebrief ten behoeve van Jan Tholl (05-05-1608) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-13 (niet gefolieerd). 

Dat voor ons gecomen es int Gerecht Gerritge wede [= weduwe] van Willem Guertssen mit Guert 
Willemsen haer soen ende gecoren momber in desen, ende heeft getransporteert ten behoeve van 
Anthonis henrickssen heyltge syn huysfrou ende haren erven seeckere huysinge hoff ende hoffstede 
staend alhyer inder Trysgens straet daer aen deene syde dkynderen van Jan hermanssen aen dander 
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syde Elbertge gerritssen voor dgemene straet [= openbare weg] ende achter dheere van hoevelaecken 

naestgelegen syn opten laste van hondert gulden hoofsoms, Competerende Jan Tholl, belovende dit 
transport daertoe van alle vorder lasten te vryen ende te waren als erffcoop recht is, blyvende die 
vorder conditien vande coopcedullen tusschen partyen gemaeckt &  weerden, sonder agelist Actum 
den 5 may 1608 ter presentie vanden Officier Gerrit bode ende Thomas then berch schepenen 
 

Document 102 
Twee leningen van Rudolf Toll ingelost (21-10-1609) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR 0001, Inv. nr. 19, f. 553v. 
Opten 21en octobris 1609 compareerde voor Willem van Hardevelt ende Peter Fransz, borgemeesteren, 
ende mij onders secretaris der stadt Amersfoort Luman Henricxsz vande Glindt, borger alhyer, ende 
verclaerde dat hy twee distincte losrentebrieven, elck van hondert gulden hoofsoms, deene in syn 
prime naem, dander als momber van kynderen van Hillitgen vande Glindt, geprocreeert aen Doctor 
Rodolphus Tollius, beyde van date die 4 junij 1602 spreeckende, gehadt heeft opten convente van 

Marienhoeff alhyer, welcke rentebrieven soewel die hoofsomme als die verschenen renten vandyen aen 
syn comparants handen in augusto verleden offgelost ende voldaen zyn by Jan van Duverden van 
Voort, rentmeester vant voors. Convent, ende dienvolgende heeft hy comparant die twe geteyckende 
ende besegelde brieven overgelevert in handen vande voors. Duverden toorconde dese byde voors. 
Glindt neffens my onders secretaris onderteyckent in date als boven, Luman in de Glynd, my present 
als Secretaris Levinus Botter. 

 

Document 103 
Rentebrief ten behoeve van Mr. Johan Tholl, musicus (08-01-1610) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-13 (niet gefolieerd). 
Dat voor ons gecomen es int gerecht Aeltgen Gerrits, huysfrou van Cornelis Henricksz, geadsisteert 
mitte voorsegde Cornelis Henricksz, haeren man ende gecoren momber in desen, ende heeft beleden 

schuldich te wesen, meester Johan Tholl Musicus, ende synen erven een losrente van ses gulden vyff 
stuvers jaerlicx waer van teerste jaer renten verschenen sall wesen, den viijen Januarij xvjc. elff [= 
1611], ende soe voorts jaerlicx verschynen sall ter afflossinge toe, te lossen mit hondert gulden 
hoofsoms mit die verschenen ende onbetaelde renten nae beloop des tyts, stellende hyer voor tot 
speciael hypoteecque haer comparantes huysinge hoff ende hoffstede staende alhyer inde 
nyeuwestraet, daer aen deene syde Johan Crynen ende Clemens van Hees aen dander syde 
naestgelegen syn, ende voorts generaelick alle haer comparantes goederen tegenwoordich ende 
toecomende geene vandyen uuytgesondert in desen gerechte gelegen in twelck die comparante thare 
versoecken gecondt is. Actum den 8 January 1610 ter presentie vanden Officier Frans Andriesz ende 

Johan Ruysch, schepenen. 
 
[In de marge:] Compareerde Aeltgen Frans ende bekende vande nevenstaende plechte metten interesse 
vandien voldaen te sijn bij Jan Lambertz vanden Broeck, als possesseur vant hijpoteecque 
consenterende oversulx inde cassatie vande nevenstaende plechte, toorconde geteekent den ven [= 5de] 
October 1663. A Aeltgen Frans Presente me Wilhem van Hoorn 1663. 
 

Document 104 
Rentebrief ten behoeve van Mr. Jan Toll, musicus (17-05-1610) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-13 (niet gefolieerd). 
Dat voor ons gecomen sijn int gerecht Cornelis Jansz Drost ende Catharina Jaspers sijn huijsfrou 
ende hebben beleden schuldich te wesen ten behove van Jan van Ingen als administratie hebbende 
vande goederen van meester Jan Toll, musicus, een jaerlicxe rente van twaelff gulden thijen stuvers 
vrije gelt daer van teerste haer rente sal verschenen wesen den 17 maij 1611 ende soe voorts jaerlicx 

tot afflossinge toe te lossen mit twe hondert gulden hooftsoms ende die verschenen onbetaelde renten 
nae beloop des tijts, stellende hyer voor tot speciale hijpothecque haer huijsinge, hoff ende hoffstede, 
staende alhyer in onse L. Vrouwe straet daer aen deene sijde Willem Bosch ende aen dander sijde 
Jacob Cornelisz naest gelegen sijn ende voorts haer goederen in desen gerechte gelegen int welck die 
comparanten tot haer versoeck gecondemneert sijn. Actum den 17en maij 1610 ter presentie van mr. 
Cornelis van Duverden Schout, Frans Andriesz ende Thomas Jan Celen, schepenen. 

 

Document 105 
Rentebrief ten behoeve van Mr. Jan Tholl, musicus (29-05-1610) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-13 (niet gefolieerd). 
Dat voor ons gecomen es int gerecht Gerritgen Gerrits, wede [= weduwe] ende boedelharster van zaliger 

Aert Henricksz, mit Frans Andiresz, haer gecoren momber in desen, ende heeft beleden schuldich te 
wesen meester Jan Tholl, musicus, ende synen erven een losrente van twaelff gulden thyen stuvers 
jaerlicx vry gelt sonder eenyge cortinge waer van teerste jaer renten verschenen sall wesen den xxvjen 
januarij xvjc elff [= 1611], ende soe voorts jaerlicx ter afflossinge toe, te lossen mit twe hondert gulden 
hoofsoms, mit die verschenen ende onbetaelde renten nae beloop des tyts, stellende hyer voor tot 
speciael hypotheecque seeckere huysinge, hoff ende hoffstede, staende alhyer int quartier vanden 
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Bruel, daer aen deene syde die schuyr van Aert Lou ende aen dander syde de kynderen van Peter 

Hesselsz naestgelegen syn, ende voorts generalick alle haer comparantes goederen in desen gerechte 
gelegen, in twelcke dcomparante thaere versoecke gecondt is. Actum den 29 maij 1610 ter presentie 
vanden Officier Adriaen van Westrenen ende Goert van Snuel, schepenen. 
 
[in de marge:] Compareerde voor mijn ondersecretaris der stadt Amersfoort Jan van Ingen als 
d’administratie hebbende van mr. Jan Tholl, musicus, ende bekende van dese plechte ende 
verschenen renthen vandijen ten vollen verneucht ende gecontenteert te sijn bij Rijck Evertsz, als coper 
vant hypotheecque: toorconden getekend den 14 junij 1613. Johan van Ingen mij present Johan 
Hamel. 
 

Document 106 
Rentebrief ten behoeve van Mr. Jan Tholl, musicq (25-04-1612) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-14, f. 44r-44v. 

Dat voor ons gecomen is int gerecht Gerritgen Gerrits, wede [= weduwe] van Aert Henricsz van handen 
van Henrick van Rijn, haren gecoren momber in desen, ende heeft beleden schuldich te wesen meester 
Jan Tholl, musicq, ende zijnen erven een losrente van ses gulden jaerlicx vrije gelts daervan t’eerste 
jaer renten verschenen zal wesen den 26 januarij 1613, ende soe voorts jaerlicx ter offlossinge toe, te 
lossen met hondert gulden hoofsoms, ende d’verschenen ende onbetaelde renten nae beloop des tijts, 
stellende hyer voor tot speciale hijpoteeque haer comparantes huijsse, hoff ende hofstede, staende 

alhijer int quartier vanden Bruel, d[aer] aen d’eene die schuijr van Aert Lou ende Rijck Bartholomeusz 
aen d’andere zijde naestgelegen zijn, ende voorts generaelick alle haer andere goederen in desen 
gerechte gelegen int welck d’comparante t’haren versoecke gecondt is. Actum den 25 aprilis 1612, 
presentibus d’onderscholt, Coenraed Fransz ende Jan van Dael, schepenen 
 

[in de marge:] Compareerde voor mijn onderssecretaris der stadt Amersfoort, Jan van Ingen, als 
administratie hebbende vanden goederen van meester Jan Tholl, musicus, ende bekende van dese 
plechte, soo wel vanden hoofsomme, als verschenen renten vandijen, aen zijnen handen affgelost ende 
voldaen te zijn bij Rijck Evertsz als coper vant ijpoteecque in desen geroert, toorconde getekend den 14 
junij 1618. Johan van Ingen 1618 mij present Johan Hamel. 
 

Document 107 
Rentebrief ten behoeve van Mr. Johan Tholl, musicus (23-01-1618) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-15. 
Dat voor ons gecomen es int gerecht Johan Petersz, backer, voor hem selven ende als weduwenaer 
ende boedelharder van Henrickgen Henr[ick]s, zijn overleden huijsfrou, ende heeft inde voorssegde 
qualite voor hem ende sijnen erven getransporteert ende gecedeert ten behoeve van mr. Johan Tholl, 

musicus, ende sijnen erven, seeckere plechte van hondert ghulden hooftsoms bij Ghijsbert vande Wall 
ende zijn huijsfrou, voor haer[luider] huijssinge inde Crommestraet, staende beleden ten behoeve van 
hem comparant ende zijn zalige huijsfrou, opden 16 Januarij 1615 daer deese door getransfixeert [= 
doorgestoken, aangehecht] is vertijende [= afstand doende van] hij comparant daervan ten behoeve als 
voren sonder eenich recht oft actie daervan te behouden, bekennende hij comparant vanden hooftsom 
ende verlopen renthen vandijen ten vollen verneucht ende voldaen te zijn bij Johan van Ingen, als 
administratie hebbende vanden goederen vanden voorsegde mr. Johan Toll, belovende hij comparant 
desen transporte oft cessie te vrijen ende te waeren naer erffcoops recht sonder arch. Actum ter 
presentie vanden lieutenant schoudt Johan van Dael ende Ernst van Ommeren, Opten 23e Januarij 

1618. 
 

Document 108 
Mr. Jan Toll eist schuld op (02-03-1619) 

Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR 0001, Inv. nr. 21, f. 201v. 
Compareerde etc., Johan van Ingen, als administratie hebbende vanden goederen van mr. Jan Toll, 
musicus, ende brachte aen inde voorsegde qualite alst recht hebbende vanden naevolgende plechte 
opde gedecreteerde huijsinge spreeckende te hebben een plechte van hondert gulden hooftsoms met 
als iaer renthe tot ses gulden vijff stuvers, verschenen den ijen novembris lestleden, in date die 7en 

Novembris 1614. Actum die  ijen martij 1619. 
 

Document 109 
(zie afbeelding 22, p. 101) 

Judith deelt in de erfenis van Mr. Jan Toll (13-04-1620) 
Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, BNR 0001, Inv. nr. 21, f. 327v. 

Cessie opten 13en Aprilis 1620, ter presentie vanden Officijer Surchekijn ende Hattum schepenen 
Dat voor ons gecomen es int gerecht Peter Jansz Puijner voor hem selven ende als man ende voecht 
van Judith Herberts dochter sijn huijsfrouw, ende hem voor d’selve sijne huijsfrou vermits des selffs 
absentie sterckmaeckende ende de rato caverende, ende heeft inde voorsegde qualite gecedeert ten 
behoeve van Jacob Gerritsz vander Burch ende sijnen erven een obligatie van twee hondert gulden 
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hooftsoms ten laste van Thonis Jansz Smith principale, ende Jacob Willemsen van Schoonhove, 

borger, als principale [?], noch een obligatie op d’erffgenamen van Lucia Pouwels in hooftsomme 
vijftich gulden, item ten behoeve van Margareta Frans dochter ende haren erven een plechte van 
hondert gulden hooftsoms opde huijsinge van Gerrit Henricxsz cleermaecker anno 1610 gepasseert, 
noch een plechte van hondert gulden hooftsoms opde huijsinge van Oth Arissen van Schaijck, van 
Burchgen Goosens gecomen 1 obligatie van hondert gulden hooftsoms op Lyffert Scholten weduwe, 
ende Maes Lambertsz hare borghe als principael, ende een obligatie op Evert Willemsz, timmerman, in 
hooftsomme hondert gulden, alle d’voorsegde obligatien ende plechten sijns comparants huijsffrou als 
eenige erffgename van Mechtelt van Toll, haer moeder, bij deijlonge [= verdeling] vanden goederen van 
Meester Jan Toll, musicus, onder anderen te loote gevallen, bekennende hij comparant daer van ende 

vande verloopen onbetaelde renthen vandijen bijde voorsegde Jacob Gerritssen vander Burch, ende 
Margareta Frans dochter respectivelick voldaen te zijn, belovende oversulcx d’voorsegde cessie te vrijen 
ende waren naer behooren sonder arch. Actum ter presentie ende dage als boven. 
 

Document 110 
Mr. Dirck van Toll ongeveer 53 jaar oud (29-06-1620) 

HUA, Stadsbestuur Utrecht, toegangsnr. 702-1, Inv. nr. 174-44, akte nr. 238. 
Compaeeren Meester Dirck van Tol Chirurgyn ende d’burger tUtrecht, out omtrent Liij Jaeren [etc.] 
 

Document 111 
Buchelius over Rudolphus Tollius (ca. 1620) 

Utrecht, UB, Hs 838: Arnoldus Buchelius, Vitae Eruditorum Belgicorum, f. 240r. 
RUDOLPHUS TOLLIUS: 
Ultraiectinus vel saltem in eius orbis territorio natus, Medicus et Philosophus non postremus in 
Astrologia versatus, sed quum nautis, quadrigis, rusticis quibus cum plurimum versabatur, multa 

referret miracula et artes a se perpetratas, vulgo Magus audiebat. Erat certo homo vanissimae 
eloquentiae. Dicitur Bruxellis anno 1610 vitam morte commutasse. Edidit anno ... Epitonem Magici 
prognostici de novâ stellâ in Asterismo Cassiopaeae anno 1572 visa ubi se Med. et Mathem. Pol. Regis 
Sigism. 3 scribit. 
 

Document 112 
(zie afbeelding 24, p. 106) 

Buchelius over Joannes Tollius (na 1621) 
Utrecht, UB, Hs 838: Arnoldus Buchelius, Vitae Eruditorum Belgicorum, f. 271v. 

Jo: Tollius Amersfortius musicus excellens sed homo famæ sinisterioris, Rodulphi medici frater; cuius 
extant Moduli trium vocum è ss. biblijs plerique desumpti ap: Comel. 1597 magnam vitae partem ap: 
Italos transegit; Venetijs ac patabus ubi et eum mortuum puto. Musica Cornelij Schuyt Hollandi, et M. 
Johannis petri Sweling extat in Biblioteca Trajectina Swelingius Amsterodami ea in arte excelluit. 
Effigiem expressit Mullerus cum elogio. vixit annos LX. obijt 16 octobr. 1621.  
[marge:] Tyrocinia Leyd. impr. 

 

Document 113 
Rentebrief ten behoeve van Mr. Jan Toll, musicus (04-03-1628) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, Inv. nr. 436-16 (geen foliering). 
Dat voor ons gecomen sijn int Gerecht Albert Gosensz ende Marritgen Jan Claesz dochter, echtelieden, 
voor haer selven, ende dselve Albert Gosensz ende Aert Aertsz als mombers over Claes Jansz, 
t’samentlick erfgenamen van Jan Claesz, snijder, haeren zaligen vader ende schoonvader 
respectivelick, ende hebben getransporteert Jacob Jacobsz, Geertgen Everts, sijn huijsfrou, ende 
haeren erven seeckere huijsinge staende inde Vijver alhijer daer aen beyde sijden d’erfgenamen van 
Dirck Creijll naestgehuijst ende geerft sijn, opde laste van twijntich ende drije ende t’achtich gulden 
thijen stuvers hooftsoms competerende d’Heijligen Geest schoole, Mr. Jan Toll, Musicus, ofte t’recht 

vandijen hebbende hondert gulden hooftsoms, mitsgaders hondert gulden hooftsoms daerinne 
gevesticht ten behoeve van t’weeshuijs alhijer, belovende sij comparanten inde voorsegde qualité desen 
transporte van vordere lasten te vrijen ende waren naer erfcoops recht, sonder arch. Actum ter 
presentie vanden L. schoudt Renselaer ende Dam, schepenen, den 4 Martij 1628 

 

Document 114 
Rentebrief ten behoeve van Mr. Toll, musicus (04-03-1628) 

Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-16 (geen foliering). 
Dat voor ons gecomen sijn int gerecht Jacob Jacobsz, ruijter onder d’vane vanden ritmeester Chese, 
ende Geertgen Everts dochter echtelieden, ende hebben getransporteert Henrickgen Dircks wede [= 
weduwe] van Dirck Jansz Fit ende haeren erven, seeckere huijsinge staende alhijer inde Vijver, daer 

aen beijde sijden d’erfgenamen van Dirck Creijll naestgelegen sijn, opde laste van twijntich gulden, 
ende drije ende t’achtich gulden thijen stuvers hooftsoms, competerende d’Heyligen Geest schoole, 
item hondert gulden hooftsoms daer inne gevesticht ten behoeve van Mr. Jan Toll, Musicus, ofte 
t’recht vandijen hebbende, ende gelijcke hooftsomme van hondert gulden ten behoeve vant weeshuijs 
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alhijer, belovende sij comparanten desen transporte van vordere lasten te vrijen ende waren naer 

erffcoops recht, sonder arch. Actum ter presenstie ende op date alsboven. 
 

Document 115 
(zie afbeelding 23, p. 104) 

Het eerste deel van de Utrechtse verdeling van de erfenis van Tollius (11-05-1629) 
HUA, Notariële akten, toegangsnr. 34-4, Inv. nr. U009a014, akte nr. 128, f. 1r-1v. 

Op huijden den elffden may older stile des jaers sesthienhondert negen ende twintich compareerden 
voor mij Nicolaes Verduyn openbare notaris bijden Edele hove provinciaell van Utrecht goedt ende 
toegelaten binnen Utrecht residerende met int bijwesen vande naebenoemde getuygen hiertoe versocht 
Mr Diderick van Toll chirurgyn ende borger alhier tUtrecht my notario bekendt ende heeft claere 
geheell ende all uutgecoft gelyck hij uutcoopt bij desen, Johan van Toll borger binnen Coppenhaven, 
zijnen broeder [marge: mij notario bekendt gemaect] Die oock alhier voor ons comparerende bekendt 

bij den voornoemde Mr Diderick van Toll uutgecoft te wesen van allen goedts erffenisse ende 
besterffenisse roerende ende onroerende, renthebrieven [marge: ende obligatien] actien ende crediten 
goedt goudt silver gemunt ende ongemunt, egeene goederen uutgesondert, alse hem comparant voor 
zijn portie ende aandeell door doode ende afflijvicheijt van Mr Johan van Toll in zijn leven musicus 
geboortich van Amersfoort [marge: haerluijden comparants oohm was] eenichsints aengecomen ende 
aenbestorven mach wesen [marge: met alle verloopene opgeheven verschenen ende voorts aen te 
verschijnene renten ende vruchten vandien] Waer dat den voornoemde Johan van Toll selffs tot 

Amersfoort geweest aldaer copie authentycque vande naergelaten goederen vande voorsegde overleden 
ende vande verdeylingen vandien gelicht, dselve well geresumeert ende rypelick overslagen [= 

berekenen, ramen] hadde. Ende dit alles voor de somme van eens eenhondert ende vijfftich Carolus 
guldens van twintich stuvers t’stuck hollandts, vrij suijvers geldts ende sonder eenige cortingen tzij 
van gevallen oncosten ofte andersints daer aen te mogen doen Oock met expresse conditie dat in dese 
uutcope sall zijn gesmolten allen tgene den voornoemde Mr Dirck van Toll soo aen clederen als geldt 
tot desen dage toe verschoten geleent ofte verstrect mach hebben, als wesende de voorsegde uut 
coopspenningen bovendien vrij bedongen. Ende welcke eenhondert vijfftich gulden uutcoopspenningen 
voorsegd den voornoemde Johan van Toll oock diensvolgens mits desen bekendt in goeden ganckbaren 
gelden uut handen vande voornoemde zijnen broeder Mr Dirck van Toll ontfangen te hebben ende 
mitsdien daer van ten vollen verneucht voldaen ende betaelt te wesen, hem daer van bedanckende 
ende quicterende bij desen ende diensvolgende oock ten behouve vande selven Mr Diderick van Toll 

ende zijnen erffgenamen  vande voorsegde erffenisse met allen gevolgen ende aencleven vandien 
renuncierende ende hem dselve oock absolutelick cederende bij desen met belofte van des nooth zijnde 
derhalven naerder gerechtelicken bekentenisse [= voor het gerecht verklaren] verticht [= afstand doen 
van] ende cessie te doen daer ende soo dese behooren sall tot vermaninge [= herinnering  aan een 
verplichting] Constituerende ten selven eynde mede Johan van Ingen Johan Moll, Jacob van Merkerck, 
ende Herman van Eeuwijck ende yder vandien int bysonder [marge: cum potestate substituendi] 
omme allen tselve naerder gerechtelicken in zijns Comparants name te effectueren, ende oock te 
beloven, gelijck hij Comparant belooft bij desen Indient gebeuren mochte dat den voornoemde Mr Dirck 
van Toll d’erffenisse bij hem voor hem ende zijne broederen ende susteren vande voorsegde zijnen 

overleden oom onder cautie geaenvaert restitueren moste dat hij Comparant in sulcken gevalle 
dvoorsegde eenhondert ende vijfftich gulden insgelijcken weder te rugge keeren ende aende 
voornoemde Mr Dirck van Toll zijnen broeder restitueren sall mette behoorlicken interesse vandien van 
date deses aff, sonder nochtans dat hij middelretijt gehouden sall zijn daer voor eenige cautie te stellen 
als sulck in dese uutcope bedongen sijnde, Latende hem Constituant hier inne mede condempneren. 
Belovende tzelve van weerde te houden onder verbandt als nae trechten sonder arch versoeckende hier 
van ten behoeve vanden voornoemde Mr Dirck van Toll die deesen accepteerde acte die hem hier mee 
gegonst is Actum tUtrecht ten huijse vande voornoemde Mr Dirck van Toll staende aende Voorstrate 
omtrent de Neude, ter presentie vande eersame Jan Aertss vande Bloock deser stadts wachtmeester 
Willem Corneliss van Toll borger tot Weesp ende Hans van Hanswijck, coopman tAmstelredam als 
getuijgen ende fruntelicke middelaers hier overgeroepen ende gerequireert. Approberende die 

merginalia allen weder zij deden verstaende. 
 
Meijster Dirck van Thol 

Willem Cornelisz Toll 
Hans van Hanswijck  
+ Dit is gegeven bij Johann Tholl comparant voornoempt. 
Jan Aertsz vande Bloock 
C.C. Verduijn notarius  
1629 
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Document 116 
Het tweede deel van de Utrechtse verdeling van de erfenis van Tollius (13-05-1629). 
HUA, Notariële akten, toegangsnr. 34-4, Inv. nr. U009a014, akte nr. 132, f. 1r-1v. 

Op huyden  den  derthienden  may older stile des Jaers xvjc negen ende twintich compareerden voor 
mij Nicolaes Verduyn openbare notaris bij den Edelen hove Provinciaell van Utrecht goedt ende 
toegelaten binnen Utrecht residerende Int bywesen vanden naerbenoemde getuygen hiertoe versocht 
d’eersame Willem Corneliss borger tot Weesp, in zijn eygen name [marge: hebbende kinderen by syn 
huijsfrouwe] ende Sr Hans van Hanswyck als man ende voocht van Elisabeth Cornelisdochter sijne 
huijsfrouwe daer voor hij sich oock in des sterck maect ende de rato caveert] [= instaan voor haar 
aandeel], residerende tot Amstelredamme, in dier qualite mede voor hem selven, ende zyluijden 
comparanten voorts beijde als gemachtigdens van Jacob Janss Moutmaker ende borger tot 
Amstelredamme voorsegd als man ende voocht van Heijltgen Cornelis dr syne huysfrouw daer hij 

levende geboorte bij heeft, Dselve Willem, Elisabeth ende heijltgen, alle drie kinderen ende eenige 
erffgenamen van Zaliger Tryntgen Ghysberts dr van Toll, haerluijden moeder die den mede erffgenaem 
was van Mr Jan Tholl musicus geboortich binnen Amersfoort, haren gewesenen oohm, ende alsulck [= 
als zodanig] oudt oohm vande comparanten voornoempt. Ende verclaerden ende bekenden zyluijden 
comparanten inde selve respective qualiteyten claerlicken geheell ende all uutgecoft te wesen bij 
handen van Mr Dirck Ghysbertss van Toll chirurgyn ende borger deser stadt Utrecht haerluijden Oohm 
die oock alhier voor ons comparerende, dvoornoemde comparanten uutcoopt bij desen van allen goedts 
erffenisse ende besterffenisse roerende ende onroerende renthebrieven ende obligatien actien ende 

Crediten, Goedt Goudt Silver gemunt ende ongemunt, egeene goederen uutgesondert alse hunluyden 
voor haerluijden portie ende aandeel, inde respective qualiteyten voorsegd door doode ende afflyvicheyt 

van haerluijden zaliger Oudt oohm voornoempt eenichsints aengecomen ende aenbestorven mach 
wesen Met alle verloopene opgegeven verschenen ende voortsaen te verschijnen renthen ende vruchten 
vandien. naer dat zijluijden den aucthentycquen staet der naerlatentheyt vande voornoemde  Mr Johan 
van Tholl Zaliger gesien, rijpelick overslagen ende well gemastiseert hadden. Ende dit alles voor de 
somme van eens eenhondert ende vyfftich Carolus guldens wesende voor yder van hun drijen vyfftich 
Carolus guldens, vrij suijvers geldts, ende sonder eenige cortinge tzij van gevallen oncosten ofte 
andersints daeraen te mogen doen Ende wiensvolgende zijluijden oock inde voorsegde respective 
qualiteyten bekennen d’voorsegde eenhondert ende vijfftich gulden uut handen vanden voornoenmden 
Mr Dirck van Tholl haren oohm ten vollen ins baren gelden voort passeren van desen ontfangen te 

hebben ende mitsdien daer van voldaen ende betaelt te sijn, hem daer van quicterende bij desen Ende 
diensvolgende oock ten behouve vande selven Mr Dirck van Toll ende zijnen erffgenamen vande 
voorsegde erffenisse ende beterfffenisse met allen gevolge ende aencleven vandien renuncierende, ende 
hem oock d’selve absolutelick Cederende bij desen met belofte van des nooth zijnde derhalven naerder 
gerechtelicken bekentenisse verticht ende Cessie te doen daer ende soo des behooren sall tot 
vermaninge Constituerende ten selven eynde mede Johan van Ingen, Johann Moll, Jacob van 
Merkerck, ende Herman van Eeuwijck, ende yder van dien int bysonder [marge: cum potestate 
substituendi] omme allen allen tselve naerder gerechtelicken in haerluijden comparanten inder qualite 
als vooren name te effectueren, ende oock te beloven gelijck zyluijden comparanten soo voor 

haerluijden selven als inden name van haerluijden voornoemde absenten swager, hunluijden daer voor 
sterckmakende beloven by desen indient gebeuren mochte dat den voornoemde Mr Dirck van Thol 
d’erffenisse bij hem voor hem ende zyne broederen ende susteren vande voornoemde zijnen overleden 
oohm onder cautie geaenvaert restitueren moste: in sulcken gevalle d’voorsegde eenhondert ende 
vyfftich gulden insgelijck wederomme aen zijnen handen te restitueren ende terugge te keeren met alle 
behoorlicken interessen vandien van date deses aff. sonder nochtans dat zyluijden middelretijt 
gehouden sullen syn daer voor eenige cautie te stellen, als sulck in dese uutcoope bedongen sijnde, 
Latende voorts henluijden Comparanten inder voorsegde qualite in allen tselve condempneren, allen 
twelcke zyluijden Comparanten belooffden van weerden te houden ende doen houden onder verbandt 
als naerechten Sonder arch, versoeckende ende consenterende hiervan ten behouve vande voorsegde 

Mr Dirck van Toll die deses accepterende verleent te werden acte d’welcke is dese Actum tUtrecht ten 
huijse vande voorsegde Mr Dirck van Toll. staende aende Voorstrate omtrent de Neude ter presentie 
vande eersame Jan Aertss vande Bloick deser stadts wachtmeester ende Elias Adriaenss Schijff borger 
tUtrecht als getuijgen weerden van gelooff hier over geroepen die deses mette Comparanten respective 
voornoempt, ende mij notario mede onderschreven hebben ten jare dage ende plaetse voorsegd 

Meijster Dirck van Thol 
Willem Corneliss Toll, Hans van Hanswijck  
Jan Aertss vanden Bloock, Elijas Adrijans Schijf 
C.C. Verduijn, notarius 
1629 
 

Document 117 
Rentebrief ten behoeve van de erfgenamen van Mr. Johan Tol, musicus (04-05-1643) 
Archief Eemland, Stadsgerecht Amersfoort, BNR 0012, Inv. nr. 436-19 (geen foliering). 

Dat voor ons gecomen zijn int Gerecht Cornelis Ghoertsz ende Maritgen Dircx, echtelieden, ende 
hebben getransporteert ende overgedragen aen ende ten behouve van Willem van Dael ende Gheertgen 
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Claes Bosschendochter, echtelieden, ender derselver erven, seeckere huijsinge staende inde Vijver 

alhier, daer aen beder zijden de weduwe ende erffgenamen van zaliger Johan Bloeijland van Arnhem 
naestgelegen is, opde lasten van twintich gulden ende drije ende tachtich gulden thien stuijvers 
hooftsoms daeruyt competerende de H. Geestschole alhier, hondert gulden capitaels competerende 
d’erffgenamen van Mr. Johan Tol, musicus, ende gelijcke hondert gulden competerende den 
armenweeshuijse alhier, voorts ix ’s heeren ongelden ende buijrlasten, mitsgaders soodanige 
gerechtigheden ende servituten als d’selve huijsinge van outs soude mogen hebben oft gedoogen 
moeten ende onder andere mede van dat de voors weduwe ende erffgenamen van Johan Bloeylant oft 
trecht van hem vercrijgende haerl[uyder] balcken ende anckers uijt de gevel der voors. huijsinge tot 
vernieuwing sullen amoveren moeten volgens de hand ende geschrifte van Dirck van Creijl voorgaande 
possesseurs der naest gelegen huijsinge, ’t eene is daer de cijfers septembris 1584 ende ’t ander is 
daer de xvi july 1601, ende voorts ix ’s heeren ongelden en buijrlasten, belovende zij comparanten 
desen transporten daerop te vrijen ende waren als efcoops recht is. Bekennende mede vande 
cooppenningen ten volle vernuecht ende betaelt te wesen, sonder arch. Actum ter presentie van de L. 
Schout, Mr. Johan van Bilderbeeck en Jonker Gillis de Ridder van Lunenburch, schepenen op den iven 
Maij 1643. 
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BIJLAGE II. Betalingen aan Tollius 
 
A. Overzicht van de in de tekst genoemde munten en hun onderlinge relatie 

Nederland: 
1 gouden Filipusgulden = 2 gulden + 2 stuivers676 [2:2] 
 
Italië: 
1 fiorino (florijn) = 40 bolini [1:17] 
1 scudo (schild) = 2 fiorini [3:7] 
1 scudo de paulo = 2 fiorini + 5 bolini [3:12] 
1 scudo d’oro = 2 fiorini + 16 bolini [4:2] 
1 bolino = 1 bolognino [0:1] 
1 giulio = 8 bolini [0:7] 
1 carlino = 1 giulio677 [0:7] 
1 lira (lire) = 20 soldi [0:10] 

1 soldo = 12 piccoli [0:½] 
1 piccolo = kleinste munteenheid 
1 denaro = algemene term voor geld (soms ook gebruikt voor de kleinste munteenheid) 
1 ducato (dukaat) = 6 liri + 4 soldi (= 6 1/5 lira) [3:7] 
1 ducato = 10 carlini678 [3:7] 

 
Denemarken: 
1 daller (daalder) = 32 Schilling Lübsch = ¼ Marck Lübsch = 1 Reichs-gulden679 [2:14] 
 
B. Omrekening naar guldens 
Om de bedragen die Tollius in de loop van zijn carrière verdiende om te rekenen naar toenmalig 
Nederlands geld (afgerond op hele stuivers), is gebruik gemaakt van de munt-plakkaten die in deze 
periode door de Staten-Generaal zijn gepubliceerd. Van de Italiaanse munten waren de dubbele en 
enkele pistolet en de dubbele en enkele ducaat in Nederland toegelaten. Bij de omrekening van de door 

Tollius verdiende bedragen is alleen de enkele ducaat van belang, voor de waarde is het gemiddelde 
van 3 gulden en 7 stuivers genomen. In werkelijkheid fluctueerde het enigszins. Onderstaand overzicht 
geeft de tegenwaarde zoals genoemd in de beschikbare munt-plakkaten van de Staten-Generaal:680 
1586  ‘Die enckele Ducaten van Italien’ = iij. guld. vj. st.  [3:6] 
1594   = iij. guld. viij. st. [3:8] 
1595   = iij. guld. vj. st. [3:6] 
1596   = iij. guld. vij. st. [3:7] 
De Deense daller was tot 12 mei 1602 gelijk aan 32 Lübeckse schellingen, vanaf 12 mei 1602 werd dat 
33 Lübeckse schellingen.681 Een Duitse rijksdaalder kwam overeen met 48 Lübeckse schellingen en 
dat stond gelijk aan 1,5 rijksgulden.682 De Deense daalder is dus tot 12 mei 1602 gelijk te stellen aan 
de Duitse rijksgulden, daarna neemt de waarde iets toe, maar dat is in de berekening verder niet 
verdisconteerd. De Duitse goudgulden had volgens het munt-plakkaat van 1603 een waarde van 2 
gulden en 14 stuivers.683 De tegenwaarde van de Deense daller is dus gelijk aan die van de Duitse 
goud-gulden: 
1603 ‘Den gout-gulden van Duytslant’ = ij. guld. xiiij. st. [2:14] 
 
C. De bedragen die Tollius verdiende en hun waarde in toenmalige guldens en stuivers 
In Amersfoort verdiende Tollius met zijn vicarie: 
1578/1579: 5 gouden Filippusguldens per jaar  [10:10] 

                                           
676 In 1586 was een gouden Filippusgulden 2 gulden en 2 stuivers waard. Deze informatie is afkomstig 
van www.muntmuseum.nl (geraadpleegd op 30 september 2015). Zie ook H. Enno van Gelder, De 
Nederlandse munten (Utrecht 1965) en E.J.A. van Beek (ed.), Encyclopedie van munten en bankbiljetten 
(Houten 1986). 
677 Althans in Rome, waar de carlino papale ook giulio werd genoemd. 
678 Althans gold dit in koninkrijk Napels. 
679 Op basis van een e-mail van 03-10-2015 van prof. Gelting (Rijksarchief Kopenhagen) en van 
http://pierre-marteau.com/wiki/index.php?title=Money_%28Holy_Roman_Empire%29#L.C3.BCbeck 
(geraadpleegd op 4 oktober 2015) en van www.muntmuseum.nl (geraadpleegd op 30 september 2015). 
680 Deze informatie is afkomstig van www.muntmuseum.nl (geraadpleegd op 30 september 2015). 
681 Aldus medegedeeld door prof. Michael H. Gelting (Rijksarchief Kopenhagen) in zijn mail van 03-10-
2015. 
682 Deze informatie is afkomstig van http://pierre-
marteau.com/wiki/index.php?title=Money_%28Holy_Roman_Empire%29#L.C3.BCbeck (geraadpleegd 
op 4 oktober 2015). 
683 In 1603 was een Duitse goud-gulden in Nederland 2 gulden en 14 stuivers waard. Deze informatie 
is afkomstig van www.muntmuseum.nl (geraadpleegd op 30 september 2015). 

http://pierre-marteau.com/wiki/index.php?title=Money_%28Holy_Roman_Empire%29%23L.C3.BCbeck
http://pierre-marteau.com/wiki/index.php?title=Money_%28Holy_Roman_Empire%29%23L.C3.BCbeck
http://pierre-marteau.com/wiki/index.php?title=Money_%28Holy_Roman_Empire%29%23L.C3.BCbeck


262 
 

In Rieti is niet precies bekend wat Tollius verdiende: 
1583-1584 ca. 24 ducati per jaar (+ de gebruikelijke gratificaties)684  [80:8] 

 bovendien vermoedelijk 18 kwarten graan, 3 kwarten spelt en 16 vaten most685 
1584 extra betaling van 18 kwarten graan. 
1584 extra betaling van 8 scudi. [26:16] 
 
In Assisi verdiende Tollius volgens zijn contract 4 scudi per maand, dat is 96 fiorini per jaar. [160:16] 
15-04-1585 40 fiorini + 32 bolini (tevens totaal van het boekjaar) [69:14] 
20-07-1585 10 fiorini 
07-08-1585 22 fiorini 
01-09-1585 8 fiorini 
ongedateerd 8 fiorini 
14-11-1585 5 fiorini + 20 bolini686 

05-12-1585 2 fiorini + 20 bolini687 
01-03-1586 4 fiorini + 10 bolini 
ongedateerd 2 fiorini 
31-03-1586 2 fiorini  
totaal over het boekjaar 1585-1586: 64 fiorini + 10 bolini [107:12] 
01-04-1586 2 fiorini 
07-06-1586 2 fiorini + 16 bolini 
26-06-1586 2 fiorini 
ongedateerd 12 fiorini + 30 bolini 

12-08-1586 14 fiorini 
15-09-1586 8 fiorini 
07-10-1586 8 fiorini + 24 bolini (einde dienstverband) 
totaal  over het boekjaar 1586-1587: 49 fiorini + 24 bolini [82:2] 
 
In Rome is niet bekend wat Tollius verdiende: 
1586-1588 ? 
 
In Padua verdiende Tollius aanvankelijk £ 26 per maand, dat is £ 312 (= ca. 50 ducati)688 per jaar, dat 
werd in 1589 met 10 ducati verhoogd tot £ 372 (= 60 ducati) per jaar en in 1593 werd dit met nog eens 
15 ducati verhoogd tot £ 465 (= 75 ducati) per jaar. 
1588 [ca. £ 273]689 [140:14] 
1589 £ 372 (= 60 ducati) [201:0] 
1590 £ 372 (= 60 ducati) [201:0] 

1591 £ 372 (= 60 ducati) [201:0] 
1592 [£ 372 (= 60 ducati)]690 [201:0] 
1593 £ 465 (= 75 ducati) [251:5] 
1594 £ 465 (= 75 ducati)  [251:5] 
1595 £ 465 (= 75 ducati)  [251:5] 
1596 £ 465 (= 75 ducati)  [251:5] 
1597 £ 465 (= 75 ducati)  [251:5] 
1598 £ 465 (= 75 ducati)  [251:5] 
1599 £ 465 (= 75 ducati)  [251:5] 

1600 £ 465 (= 75 ducati)  [251:5] 
1601 £ 248 (= 40 ducati)691 [134:0] 
 
In Kopenhagen verdiende Tollius 300 daller per jaar. [810:00] 
Hij kreeg 15 daller per maand en het restant van 120 daller aan het einde van het jaar.692 

                                           
684 Het is niet bekend waaruit deze gratificaties bestonden. 
685 Het is mij niet gelukt de contemporaine marktwaarde van deze goederen te achterhalen. 
686 Overhandigd aan Demafonte Alegretto. 
687 Overhandigd aan Demafonte Alegretto. 
688 £ 310 = 50 ducati (1 ducato = 6,2 lire). 
689 De boeken over het jaar 1588 ontbreken. Tollius trad aan op 17 mei, kort nadat het boekjaar was 
begonnen. Waarschijnlijk heeft hij 10½ keer het maandsalaris van £ 26 ontvangen, maar hoeveel 
precies blijft onbekend. 
690 De boeken over het jaar 1592 ontbreken, maar er is geen aanleiding om het overeengekomen 
bedrag voor dat jaar te betwijfellen. 
691 Tollius diende niet het hele jaar uit, de betaling is ruim de helft van het overeengekomen jaarloon. 
In de eerste kolom van het desbetreffende kasboek staat overigens een bedrag van £ 28, vermoedelijk 
berust dit op een schrijffout. 
692 De betaling van het restant is niet in de boeken teruggevonden. Dit wil niet zeggen dat deze betaling 
niet heeft plaatsgevonden, andere musici hadden een soortgelijke overeenkomst en van hen zijn deze 
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28-12-1601 24½ daller (voor de periode vanaf 10-11-1601) [66:3] 

27-01-1602 15 daller [40:10] 
26-02-1602 15 daller [40:10] 
28-03-1602 15 daller [40:10] 
27-04-1602 15 daller [40:10] 
27-05-1602 15 daller [40:10] 
26-06-1602 15 daller [40:10] 
26-07-1602 15 daller [40:10] 
25-08-1602 15 daller [40:10] 
24-09-1602 15 daller [40:10] 

23-11-1602 15 daller [40:10] 
23-12-1602 15 daller [40:10] 
22-01-1603 13 daller (tot het einde van zijn dienstverband op 18-01-1603) [35:2] 
N.B. De 120 daller waarop Tollius over de periode 10 november 1601-10 november 1602 
nog recht had is niet in de boeken teruggevonden, evenmin de ca. 20 daller waar hij over  
de periode 10 november 1602 tot 18 januari 1603 recht had. Toch is het niet waarschijnlijk  
dat hij dit bedrag niet gekregen zal hebben, want ook van de andere zangers die een deel  
van hun salaris per maand kregen uitbetaald en een ander deel per jaar zijn deze uitbetalingen 
niet teruggevonden. Kennelijk hebben die in boeken gestaan die verloren zijn gegaan.  
Naar alle waarschijnlijkheid kreeg Tollius in Kopenhagen dus ook nog ca. 140 daller. [378:0] 

 

  

                                                                                                                                    
uitbetalingen evenmin teruggevonden. Waarschijnlijk werd het in een boek bijgehouden dat niet 
bewaard is gebleven. 
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BIJLAGE III. Investeringen van Tollius in Amersfoorts onroerend goed 
 
- Op 10 juli 1596 verstrekte Rathelphus Tollius een lening van 150 gulden op een huis aan de 

Nieuwstraat in Amersfoort, en verklaarde dat de losrente van 9 gulden en 7½ stuiver per jaar (voor de 
eerste keer te betalen in mei 1597) aan zijn broer Jan Toll toekomt. De volledige lening met alle renten 
is afgelost op 1 april 1607 (bijlage I, documenten 71-74). 
- Op 5 mei 1608 verstrekte Jan Tholl een lening van 100 gulden op een huis aan de Trysgensstraat in 
Amersfoort. Het rentebedrag is niet genoemd in de akte en evenmin is duidelijk of en wanneer dit 
bedrag is afgelost (bijlage I, document 101). 
- Op 8 januari 1610 verstrekte Mr. Johan Tholl, musicus, een lening van 100 gulden op een huis aan 
de Nieuwstraat in Amersfoort (mogelijk gaat het om hetzelfde pand als in 1596) een jaarlijkse losrente 
van 6 gulden en 5 stuivers (voor de eerste keer te betalen op 8 januari 1611). Deze schuld is, met alle 
renten, ingelost op 5 oktober 1663 (bijlage I, document 103). 
- Op 17 mei 1610 verstrekte Mr. Jan Toll, musicus, een lening van 200 gulden op een huis aan de O.L. 
Vrouwestraat in Amersfoort, met een jaarlijkse rente van 12 gulden en 10 stuivers (voor de eerste keer 
te betalen op 17 mei 1611). Op 13 januari 1619 is deze lening afgelost (bijlage I, document 104). 
- Op 29 mei 1610 verstrekte Mr. Jan Tholl, musicus, een lening van 200 gulden op een huis in het 
Amersfoortse stadskwartier Bruel, met een jaarlijkse rente van 12 gulden en 10 stuivers (voor het eerst 
te voldoen op 26 januari 1611).  Op 14 juni 1618 is de lening afgelost (bijlage I, document 105). 
- Op 25 april 1612 verstrekte Mr. Jan Tholl, musicq, een lening van 100 gulden op een huis in het 

Amersfoortse stadskwartier Bruel, met een jaarlijkse rente van 6 gulden (voor het eerst te voldoen op 
26 januari 1613). Op 14 juni 1618 is de lening afgelost (bijlage I, document 106). De twee 
laatstgenoemde huizen lagen vlak bij elkaar, maar voor zover na te gaan gaat het niet om hetzelfde 
huis. Het huis waarvoor op 29 mei 1610 een lening werd verstrekt lag volgens de akte tussen de 
schuur van Aert Lou en het huis van de kinderen van Peter Hessels; het andere huis lag tussen de 
schuur van Aert Lou en het huis van Rijk Bartholomeus. Overigens is niet alleen de aflossing 
tegelijkertijd gedaan, de lening werd ook in beide gevallen verstrekt aan Gerritgen Gerrits, de weduwe 
van Aert Henrics. Mogelijk gaat het om twee gescheiden delen van hetzelfde huis. 
- Op 16 november 1614 verstrekte Mr. Jan Toll, musicus, een lening van 100 gulden op een huis in de 
Vijver te Amersfoort, met een jaarlijkse rente van 6 gulden en 5 stuivers (voor de eerste keer te voldoen 

op 2 november 1615). Dit blijkt uit een akte van 2 maart 1619, waarin de rente die betaald had 
moeten zijn op 2 november 1618, wordt opgeëist (bijlage I, document 108). Deze lening liep nog in 
1628 en in 1643, zoals blijkt uit de akten van die jaren. Wanneer de lening is afgelost is niet bekend 
(bijlage I, documenten 113, 114 en 117). 
- Op 16 januari 1615 verstrekte Mr. Johan Tholl, musicus, een lening van 100 gulden op een huis aan 
de Krommestraat in Amersfoort (de jaarlijkse rente is in de akte niet genoemd). Op 23 januari 1618 is 
de lening met alle verschuldigde renten afgelost (bijlage I, document 107). 
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BIJLAGE IV. De teksten van de composities met hun vertalingen 
 
Spelling, hoofdlettergebruik en interpunctie in onderstaande teksten zijn overgenomen uit de bron; de 

letters i/j en u/v zijn genormaliseerd en abbreviaturen zijn stilzwijgend uitgewerkt. Voor zover het 
liturgisch gebruik van een tekst bekend is, is dat vermeld als bron van de tekst. Voor het achterhalen 
ervan is gebruik gemaakt van de website cantusdatabase.org.693 Als de tekst tevens gebaseerd is op 
een bijbelpassage, dan is dat vermeld in een voetnoot. Als de tekst gebaseerd is op een bijbelpassage 
terwijl er geen liturgische bestemming bekend is, dan wordt de bijbelpassage als bron van de tekst 
genoemd. De vertalingen van bijbelpassages zijn overgenomen uit de Willibrordvertaling (KBS, geheel 
herziene uitgave 1995).694 De psalmnummers zijn als in de Vulgaat, met tussen haken die van de 
vertaling. Woorden tussen vierkante haken in de vertalingen zijn toegevoegd op basis van de Latijnse 
motettekst ofwel komen alleen in de vertaling voor. 
 
I. Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum (Gardano, Venetië 1590) 

1. Audite, stirps Levitica [tekstbron onbekend] 
Audite stirps lævitica Hoort, stam van Levi, 
Germen sacerdotale priesterlijke tak, 
Propago sanctificata heilig geslacht, 
Duces et Rectores gregis Christi. leiders en bestuurders van de kudde van Christus. 
 

2. Sacerdotes Dei Comm. unius Conf. (Antiphona) 695 
Sacerdotes Dei benedicite Dominum Priesters van God, eer de Heer, 
Servi Domini hymnum dicite Deo. Tempeldienaars, zegt hymnen voor God. 
 

3. Tu es sacerdos Comm. un. Conf.Pont. (Versus) 696 
Tu es sacerdos in æternum Zoals Melchisedek 
secundum ordinem Melchisedech. bent U priester voor altijd. 

 
4. Accipite et manducate 
Prima pars. naar I Korintiërs 11, 24b 697 
Accipite et manducate Neem en eet: 
Hoc est Corpus meum quod pro vobis tradetur Dit is mijn lichaam; het wordt voor jullie gegeven. 
Hoc facite in meam commemorationem. Blijf dit doen om Mij te gedenken. 
 

Secunda pars. I Korintiërs 11, 25b 698 
Hic calix novum testamentum Deze beker is het nieuwe verbond 
est in meo sanguine door mijn bloed. 
Hoc facite Blijf dit doen 
Quotiescunque bibetis om Mij te gedenken, 
in meam commemorationem. telkens wanneer jullie eruit drinken. 
 
5. Petre, amas me? Petri, Pauli (Responsorium) 699 
Petre amas me ‘[Petrus,] heb je Me lief?’ 
Tu scis Domine quia amo te ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ 
Pasce oves meas. ‘Wees dan een herder voor mijn schapen.’ 
 

6. Tu es Petrus 
Prima pars. Matteüs 16,18 700 
Tu es Petrus et super hanc petram Jij bent Petrus; op die steenrots 

                                           
693 De ‘Cantus ID’, zoals in de voetnoten bij de liturgische teksten weergegeven, verwijst naar het nummer 
waaronder het desbetreffende gezang gerubriceerd is op deze website. 
694 Er is voor een katholieke bijbelvertaling gekozen vanwege het feit dat de motetteksten van Tollius in een 
katholiek traditie staan, de Willibrordvertaling van 1995 is gekozen omdat deze nauwer aansluit bij de Vulgaattekst 

dan de latere vertalingen. 
695 Daar met alleluia; naar Daniël 3, 84-85; Cantus ID: 004675. 
696 Psalm 109 (110), 4b; Cantus ID: 800442. N.B. De eerste zin komt ook voor in Comm. unius Conf., zoals de 

voorafgaande tekst (Cantus ID: 602737a). 
697 Vrijwel dezelfde tekst komt voor in Lucas 22, 19b. 
698 Vrijwel dezelfde tekst komt voor in Lucas 22, 20. Deze tekst maakt ook deel uit van een gezang voor het feest 

Corporis Christi (Cantus ID: 600019), daar voorafgegaan door ‘Accepit Jesus calicem postquam cenavit dicens’ en 

zonder de woorden ‘Quotiescunque bibetis’. 
699 29 juni; naar Johannes 21, 17; Cantus ID: 007382. 
700 De eerste zin, ‘Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam’, komt voor als antifoon voor het 

feest van Petrus en Paulus (Cantus ID: 005208), het hele eerste deel + de eerste zin van het tweede deel komt voor 
als responsorium voor hetzelfde feest (Cantus ID: 007788), maar de overige zinnen van het tweede deel komen niet 
in de bekende gezangen voor. 
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ædificabo Ecclesiam meam zal Ik mijn kerk bouwen, 
Et porte inferi en de poorten van het dodenrijk 
Non prævalebunt adversus eam. zullen haar er niet onder krijgen. 

 

Secunda pars. Matteüs 16,19 
Et tibi dabo claves regni cælorum Ik zal je de sleutels geven van het Rijk der hemelen, 
Et quodcunque ligaveris super terram en wat je op aarde bindt 
Erit ligatum et in cœlis zal ook in de hemel gebonden zijn 
Et quodcunque solveris super terram en wat je op aarde ontbindt 
Erit solutum et in cœlis. zal ook in de hemel ontbonden zijn. 
 
7. Accipite Spiritum sanctum Johannes 20, 22b-23 701 
Accipite Spiritum Sanctum Ontvang de heilige Geest. 
Quorum remiseritis peccata Als jullie iemand zijn zonden vergeven,  
remittuntur eis  dan zijn ze ook vergeven; 
Et quorum retinueritis retenta sunt. als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden. 
 

8. Fidelis sermo 
Prima pars. I Timoteüs 3, 1-2a 
Fidelis sermo Dit woord is betrouwbaar: 

Si quis Episcopatum desiderat ‘Streeft iemand naar het leidersambt, 
bonum opus desiderat dan begeert hij een voortreffelijke taak. 
Oportet enim Episcopum De leider van de gemeente 
irreprehensibilem esse. moet onberispelijk zijn.’ 
 

Secunda pars. I Timoteüs 3, 7a 
Oportet autem et illum Hij moet ook  
Testimonium bonum habere een goede naam hebben 

Ab is qui foris sunt. bij de buitenstaanders. 
 

9. Honor, fratres  
Prima pars. Gratianus 702 
Honor fratres De eer, broeders, 
Et sublimitas Episcopalis en de bisschoppelijke waardigheid 
Nullis poterit comparationibus adæquari. zal met niets vergeleken kunnen worden. 
 

Secunda pars. Gratianus 
Si regum fulgori compares Met de pracht van koningen vergeleken, 
Et principum diademate en met de diadeem van hooggeplaatsten, 
longe erit inferius dan zijn deze veel minder: 
Quam si plumbi metallum alsof je lood vergelijkt 
et auri fulgorem compares. met de schittering van goud. 
 

Tertia pars. Matteüs 10, 8b 
Gratis accepistis Voor niets hebben jullie gekregen, 
Gratis date. voor niets moet je geven. 
 

10. Pecunia tua  naar Handelingen 8, 20 
Pecunia tua  Naar de verdoemenis 
Tecum sit in perditionem met je geld 
Quia donum sancti spiritus als je denkt Gods geschenk 

te credidisti pecuniis comparare. met geld te kunnen kopen. 
 

 
 

 
 

                                           
701 De eerste drie zinnen komen voor in de antifoon voor het feest Dom. Pentecostes, daar afgesloten met een alleluia 

(Cantus ID: 001234). 
702 De tekst van de eerste twee strofen komt voor in het boek ‘Concordia Discordantium Canonum’ (Bologna, ca. 

1140; ook bekend als ‘Decretum Gratiani’). Aldaar wordt de tekst nog gevolgd door de woorden ‘quippe cum uideas 

regum colla et principum submitti genibus sacerdotum, et osculata eorum dextera, orationibus eorum credant se 

communicari’. De derde strofe van het motet van Tollius is gebaseerd op een bijbelpassage en komt in dit boek niet 

voor. 
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11. Episcopus imponit manus naar Ambroisus Mediolanensis 703 

Episcopus imponit manus De bisschop legt de handen op, 
Deus largitur gratiam God schenkt genade, 
Deus benedicit potenti dextera God deelt macht uit met zijn rechterhand, 
Deus tribuit dignitatem. God verleent waardigheid. 
 

12. Vos estis sal terræ 
Prima pars. Matteüs 5, 13 
Vos estis sal terræ Jullie zijn het zout van de aarde. 
Quod si sal evanuerit Maar als het zout krachteloos wordt, 
In quo salietur waar moet je het dan mee zouten? 
Ad nihilum valet ultra Het deugt alleen nog maar 
Nisi ut mittatur foras om weggegooid 
Et conculcetur ab hominibus. en door de mensen vertrapt te worden. 
 

Secunda pars. Matteüs 5, 14a + 16 
Vos estis lux mundi Jullie zijn het licht van de wereld. 
Sic luceat lux vestra  Laat zo jullie licht schijnen 
coram hominibus voor de mensen, 
Et videant opera vestra bona opdat zij jullie goede werken zien 

Et glorificent patrem vestrum qui in cælis est. en jullie Vader in de hemel verheerlijken. 
 
13. Euge serve bone Comm. unius Conf. (Responsorium) 704 
Euge serve bone et fidelis Uitstekend, goede en trouwe slaaf, 
Quia in pauca fuisti fidelis in het kleine ben je betrouwbaar geweest, 
Supra multa te constituam over veel zal ik je aanstellen. 

Intra in gaudium Domini tui. Kom delen in de vreugde van je heer. 
 

14. Sancte spiritus [tekstbron onbekend] 
Sancte spiritus  Heilige Geest, 
Cunctos sacerdotes adjuva, help al uw priesters, 
Et eis una mecum tribuæ  en geef hen samen met mij 
saeculorum regna Amen. de heerschappij over de eeuwen. Amen. 
 

15. Laudate Dominum Psalm 116 (117) + kleine doxologie 
Laudate Dominum omnes gentes Alle volken, zing een lied voor de HEER, 
laudate eum omnes populi alle landen, verheerlijk de HEER. 
Quoniam confirmata est super Zijn liefde reikt  
              nos misericordia eius               ver boven ons uit, 
Et veritas Domini manet in æternum de trouw van de heer kent geen grenzen. 
Gloria patri et filio et spiritui sancto Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
sicut erat in principio et nunc et semper die er was in het begin en nu en altijd 
et in secula seculorum Amen. en in de eeuwige eeuwigheden. Amen. 
 
II. Liber primus Motectorum quinque vocum (Gardano, Venetië 1591) 

1. Adiuro vos filiæ Jerusalem 
Prima pars. Assumptio Maria (Antiphona) 705 

Adiuro vos filiæ Jerusalem Ik bezweer je, dochters van Jeruzalem, 
Si inveneritis dilectum meum als jullie mijn lief vinden, 
ut annuntietis ei zeg hem dan  
Quia amore langueo. dat ik ziek ben van liefde! 
 
Secunda pars. Dom. 2 Adventus (Responsorium) 706 
Consurge Jerusalem Sta op Jeruzalem 
Et sta in excelso en sta in de hoge 

& vide iucunditatem tuam en kijk naar de vreugde 
quæ veniet tibi a Deo tuo. die jullie tegemoet komt van jullie God. 
 

                                           
703 De tekst is gebaseerd op een passage in het boek Divi Ambrosii Mediolanensis Episcopi operum, tomus quartus 

(Basel 1527): ‘[sed tamen per hominem dat Deus,] homo imponit manus, Deus largitur gratiam. [Sacerdos imponit 
supplicem dexteram, &] Deus benedicit potenti dextera. [Episcopus initiat ordinem &] Deus tribuit dignitatem’. 
704Matteüs 25, 21; Cantus ID: 006677, de slotwoorden ‘Domini tui’ ontbreken in het gezang. 
705 15 augustus; Hooglied 5, 8; Cantus ID: 001277. 
706 Baruch 5, 5 + naar 4, 36; Cantus ID: 007034. De standaard tekst wijkt iets af van die bij Tollius en luidt: 

‘Jerusalem surge et sta in excelso et vide jucunditatem quae veniet tibi a deo tuo’. 
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2. Hic est præcursor dilectus Joannis Baptistae (Responsorium) 707 

Hic est præcursor dilectus Hier is de uitverkozen verkondiger 
& lucerna lucens ante Dominum en lichtende lamp voor de Heer 
Ipse enim est Joannes  want dit is Johannes 
qui viam Domino præparavit in Eremo die de weg des Heren heeft bereid in de woestijn 
Sed & Agnum Dei demonstravit Maar die ook het Lam Gods heeft aangewezen 
& illuminavit mentes hominum. en de geest van de mensen heeft verlicht. 
 
3. Osculetur me osculo Nativitas Mariae (Antiphona versus) 708 
Osculetur me osculo oris sui Overstelp mij met de kussen van je mond, 
quia meliora sunt ubera tua vino want je liefkozingen zijn zoeter dan wijn. 
fragrantia unguentis optimis Je zalven zijn heerlijk om te ruiken 
oleum effusum nomen tuum en de klank van je naam is als een rijk parfum; 
Ideo adolescentulæ dilexerunt te daarom hebben de meisjes je lief. 
trahe me post te  Trek mij mee, laten wij ons spoeden 
curremus in odorem unguentorum tuorum. in de geur van uw parfum. 
 
4. Alleluia, O Patriarcha pauperum S. Francisci Confessoris (Alleluia) 709 
Alleluia alleluia alleluia Halleluja, halleluja, halleluja. 
O Patriarcha pauperum O kerkvorst van de armen, 

Francisce tuis præcibus Franciscus, vermeerder door uw gebeden 
Auge tuorum numerum het aantal van uw volgelingen 
in charitate Christi in de liefde van Christus, 
quos cancellatis manibus die u met gekruiste handen, 

cæcutiens ut moriens blind als de stervende 
Jacob benedixisti Jacob, hebt gewijd. 
Alleluia alleluia alleluia. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
5. In odorem unguentorum [tekstbron onbekend] 710 
In odorem unguentorum tuorum In de geur van uw parfum 
currimus ad te Dominum nostrum haasten wij ons naar u onze Heer 
Jesum Christum quem amamus Jezus Christus, die wij beminnen, 
quem toto corde optamus naar wie wij verlangen met heel ons hart 
& cupimus faciem tuam videre en wij wensen uw aangezicht te zien. 
Ne confundas nos Breng ons niet in verwarring, 
Sed fac nobiscum maar doe met ons 
secundum misericordiam tuam. naar uw goedertierenheid. 
 

6. Dies mei transierunt  
Prima pars. Job 17, 11 + 13 + 15 + [tekstbron onbekend] 
Dies mei transierunt Mijn dagen zijn vervlogen, 
Cogitationes meæ dissipatæ sunt met al mijn plannen, 
torquentes cor meum al mijn energie is gebroken. 
Si sustinuero infernus domus mea est Mijn hoop is thuis te komen in de onderwereld, 
& in tenebris stravi lectulum meum in de duisternis wil ik mijn bed spreiden. 
Ubi est ergo nunc præstolatio mea Waar is dan nog mijn verwachting 
& patientia mea en mijn toekomst? 
Tu es Domine Deus meus. U bent de Here mijn God. 
 

Secunda pars. Jesaja 38, 15b; Psalm 50 (51), 3a; Psalm 37 (38), 22; 
Et recogitabo tibi omnes annos meos Ik kan mijn leven vervolgen         Psalm 30 (31), 6a 
in amaritudine Animæ meæ ondanks de geleden ellende. 
miserere mei Deus Wees mij genadig, 
secundum magnam misericordiam tuam God die liefde bent. 
Ne derelinquas me Domine Deus meus Heer, laat mij niet in de steek, 

ne discesseris a me mijn God, blijf niet weg. 
In manus tuas Ik leg mijn geest 
Commendo spiritum meum. in uw hand. 

                                           
707 24 juni; Cantus ID: 006837. De standaard tekst wijkt iets af van die bij Tollius en luidt: ‘Hic praecursor directus 
et lucerna lucens ante dominum ipse est enim Joannes qui viam domino praeparavit in eremo sed et agnum dei 
demonstrabat et illuminabat mentes hominum’. 
708 8 september; Hooglied 1, 1-3; Cantus ID: 002227za/203417a. 
709 4 oktober; Cantus ID: 507046. 
710 De antifoon van het feest Assumptio Mariae begint met dezelfde woorden (Cantus ID: 003261), maar verloopt 

anders en is korter. 
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7. Deus qui manus tuas [tekstbron onbekend] 
Deus qui manus tuas pedes tuos Heer, die uw handen, uw voeten 
& totum corpus tuum en heel uw lichaam  
pro nobis peccatoribus voor ons zondaars 
in patibulo crucis posuisti hebt gegeven aan het kruishout, 
Da nobis hodie & quotidie geef ons heden en elke dag 
usum poenitentiæ de beschikking over berouw, 
abstinentiæ patientiæ castitatis onthouding, geduld, kuisheid 
humilitatis & obedientiæ nederigheid en gehoorzaamheid. 
Salva nos Jesu Christe Red ons, Jezus Christus, 
& miserere nobis. en hebt medelijden met ons. 
 

8. Hei mihi Domine  
Prima pars. Pro Defunctis (Responsorium) 711 
Hei mihi Domine Wee mij, Heer,  
quia peccavi nimis in vita mea omdat ik in mijn leven al te zeer gezondigd heb. 
Quid faciam miser ubi fugiam Wat te doen, ongelukkige, waarheen te vluchten 
Nisi ad te Deus meus dan naar u, mijn Heer. 
miserere mei Erbarm u over mij 
Dum veneris in novissimo die. tot u zult komen op de laatste dag. 

 
Secunda pars. Pro Defunctis (Versus) 712 
Anima mea turbata est valde Mijn ziel is ontzet, 
Sed tu Domine succurre ei maar u, Heer, kom mij te hulp, 

miserere mei Erbarm u over mij 
Dum veneris in novissimo die. tot u zult komen op de laatste dag. 
 
9. Vidi civitatem sanctam Jerusalem In Dedicatione Eccl. (Versus) 713 
Vidi civitatem sanctam Jerusalem Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
Novam descendentem de cœlo vanuit God uit de hemel neerdalen, 
A Deo paratam gereed als een bruid 
Sicut sponsam ornatam viro suo. die zich voor haar man heeft getooid. 
 
10. Confitebor tibi, Domine Jezus Sirach 51, 1-3 714 
Confitebor tibi Domine rex Ik wil U loven, Heer, koning 
Et collaudabo te Deum en U prijzen als mijn God 
Salvatorem meum en redder. 
Confitebor nomini tuo Ik wil uw naam loven, 
Quoniam adiutor omdat U mijn beschermer 
& protector factus es mihi en helper bent geweest 
& liberasti corpus meum a perditione en mij hebt gered van de dood, 
A laqueo linguæ iniquæ van de strikken, door lastertongen gelegd, 
Et a labijs operantium mendacium van de lippen die leugentaal uitslaan. 
& in conspectu astantium Tegenover degenen die mij aanvielen 
factus es mihi adjutor. bent U mijn helper geworden 
 
11. Ecce Agnus Dei [bron onbekend] + Matteüs 11,11 + [bron onbekend] 715 

Ecce Agnus Dei dixit ille Zie het Lam Gods, heeft hij gezegd 
de quo Salvator ait over wie de Verlosser heeft gesproken. 
Inter natos mulierum Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, 
non surrexit maior is er niemand opgestaan die groter is 
Joanne Baptista dan Johannes de Doper. 
Ecce qui tollit peccata mundi Zie hem, die de zonden der wereld wegneemt. 
Miserere nostri Domine. Here, ontferm u over ons. 
 

 

                                           
711 Cantus ID: 006811. 
712Psalm 6, 4a + anoniem; Cantus ID: 006811a. De herhaling in het secunda pars van de slotzin van het prima pars 

is niet standaard. 
713 Openbaring 21, 2; Cantus ID: 007871 en 007871c. De tekst bij Tollius volgt de bijbeltekst nauwkeuriger dan die 

van de gevonden gezangen. 
714 N.B. In de Nederlandse vertaling zijn dit de strofen 1-2 (in de Vulgaat 1-3). De openingszin wordt ook gebruikt 
voor het feest van de H. Laurentius (Cantus ID: 001877). 
715 De tekst is een compilatie van het gezang ‘Ecce Agnus Dei ecce qui tollit peccata mundi’ (Cantus ID: 002490) en 
het gezang ‘Puer qui natus est nobis’ (Cantus ID: 004412), beide voor het feest van Johannes de Doper (zie ook 
III,7). 
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12. Decantabat populus Dom. 2 p. Pascha (Responsorium) 716 

Decantabat populus laudem Deo De gemeente zong lof aan God 
Alleluia alleluia Halleluja, halleluja. 
Et universa multitudo canebat legitime En de gezamenlijke menigte zong passend 
& David cum cantoribus cytharam percutiebat En David, met de zangers, sloeg de maat op de citer 
in domo Domini & laudes Deo canebat in het huis van de Heer en zong lofprijzingen aan God. 
Alleluia alleluia Halleluja, halleluja. 
 

13. Nicolaus, verus Christi pauper [tekstbron onbekend] 
Nicolaus verus Christi pauper Nicolaas, een ware arme van Christus, 
Virgo a Deo electus door God als maagd uitverkoren. 
Obedientiam jugiter servans Hij diende de gehoorzaamheid 
Heremitarum ordinem en hij heeft de rei van kluizenaars 
Signis & virtutibus decoravit gesierd met tekeken en deugden. 
Alleluia, alleluia, alleluia. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
14. Obsecro Domine Dom. 1. Adventus (Responsorium) 717 
Obsecro Domine Neem mij niet kwalijk, Heer, 
mitte quem missurus es zend liever iemand anders. 
Vide afflictionem meam Zie mijn ellende. 

Sicut locutus es Zoals u gezegd heeft: 
Veni & libera me. Kom en bevrijd me. 
 
15. Vos qui reliquistis omnia Pauli (Antiphona) 718 

Vos qui reliquistis omnia Jullie, die alles achtergelaten hebben 
& secuti estis me en Mij zijn gevolgd: 
Centuplum accipietis Het honderdvoudige wordt jullie gegeven. 
& vitam æternam possidebitis en het eeuwige leven valt jullie toe. 
Alleluia, alleluia, alleluia. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
16. Rorate cœli Jesaja 45, 8 + [tekstbron onbekend] 719 
Rorate cœli desuper Hemelen, laat uw hoogten druipen  
& nubes pluant iustum  en gerechtigheid uit de wolken stromen. 
Aperiatur terra & germinet Salvatorem Aarde, open uw schoot, laat het heil bloeien. 
Veni Domine & noli tardare Kom Heer en talm niet, 
relaxa facinora plebi tuæ. vergeef uw volk zijn misdaden. 
 

17. Virginis sacræ [tekstbron onbekend] 
Virginis sacræ recitant canoris Jong en oud zingen de liederen van de heilige maagd 
Vocibus laudes iuvenes senesque en loven haar met hun stemmen 
Non iocos fœdi pharetramve amoris Geen speelse grappen zuigen ze van de onkuise Amor 
Non dolos turpes Veneris nefande noch zingen zij over zijn pijlkoker, noch over Venus'  
Nostra quæ semper stygijs venenis smerige listen die altijd met duister vergif 
Pectora mulcet. onze harten betovert. 
 

18. Summe pater rerum [tekstbron onbekend] 
Summe pater rerum Hoogste vader van alles 
Cuius bonitate tenellis door wiens goedheid  
Imber ab æthereo de regen uit de hemel neerdaalt 
Frugibus axe venit voor de tere gewassen 
Quas agimus læti welke wij altijd blij ontvangen 
tanto pro munere grates aanvaard onze dank  
Suscipe nosque tua  voor een zo groot geschenk 
protege semper ope en bescherm ons altijd met uw hulp. 
Sed velut ista tuis Maar zoals u onze lichamen hebt gesterkt 

Recreasti corpora donis door uw geschenken, 

                                           
716 Cantus ID: 006400. De standaard tekst wijkt enigszins af van die bij Tollius: ‘Decantabat populus in Israel 
alleluia et universa multitudo Jacob canebat legitime et David cum cantoribus citharam percutiebat in domo 
domini et laudes deo canebat alleluia alleluia’. 
717 naar Exodus 4, 13 + Klaagliederen 1, 9c  + anoniem; Cantus ID: 007305. De standaard tekst wijkt op enkele 

punten af van die bij Tollius: ‘Obsecro domine mitte quem missurus es vide afflictionem populi tui sicut locutus es 
veni et libera nos’. 
718 30 juni, naar Matteüs 19, 27 + 29; Cantus ID: 005501 (aldaar zonder alleluia). 
719 De tekst is een compilatie van twee adventsgezangen. De eerste drie zinnen komen voor als antifoon, vers en 
responsorium van verschillende adventsgezangen, de laatste twee zinnen als antifoon en vers van weer andere 
adventsgezangen. 
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Sic mentes sancto numine Hoed zo onze vrome geesten 
Pasce pias. onder uw goddelijke bescherming 
 

19. Regi sæculorum Dom. 2 p. Epiph. (Antiphona) 720 
Regi seculorum Aan de koning van de eeuwen, 
Immortali & invisibili aan de onvergankelijke, onzichtbare, 
Soli Deo honor & gloria enige God zij de eer en de glorie 
In secula seculorum Amen. tot in alle eeuwigheid! Amen. 
 
III. Motectorum quinque vocum Liber secundus (Gardano, Venetië 1591) 
1. Frange esurienti panem tuum Dom. 1 Quadragesimae (Responsorium) 721 
Frange esurienti panem tuum Is vasten niet dit: 
& egenos vagosque uw brood delen met wie honger heeft 
induc in domum tuam arme zwervers opnemen in uw huis; 
Cum videris nudum operi eum een naakte kleden die u ziet 
Et carnem tuam ne despexeris. en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? 
 
2. Verbum iniquum et dolosum De Sapientia (Responsoirum) 722 
Verbum iniquum & dolosum Houd verre van mij  
longe fac a me Domine het onjuiste en listige woord, Heer; 

paupertatem & divitias ne dederis mihi geef mij geen rijkdom of armoede, 
Sed tantum victui meo tribue necessaria. maar geef mij juist genoeg om van te leven. 

 

3. Peccantem me quotidie   
Prima pars. Pro Defunctis (Responsorium) 723  
Peccantem me quotidie Angst voor de dood verwart mij 
& non me pœnitentem omdat ik altijd zondig 
conturbat me timor mortis en nooit berouw toon. 
Quia in inferno nulla est redemptio Omdat in de hel geen verlossing is, 
Miserere mei Deus & salva me. erbarm u over mij, Heer, en red mij. 
 
Secunda pars. Pro Defunctis (Versus) 724 
Deus in nomine tuo salvum me fac Red mij, o God, door uw naam, 
& in virtute tua libera me beslecht mijn pleit door uw kracht. 
Quia in inferno nulla est redemptio Omdat in de hel geen verlossing is, 
Miserere mei Deus & salva me. erbarm u over mij, Heer, en red mij. 
 
4. Strinxerunt corporis membra Laurentius (Antiphona) 725 
Strinxerunt corporis membra Geradbraakt hebben ze uw lichaam 
posita super craticulam boven op het rooster, de Leviet van Christus 
Ministrantibus prunas insultat levita Christi bespot degenen die de gloeiende kolen eronder leggen. 
Beate Laurenti Christi martyr Heilige Laurentius, martelaar van Christus, 
Intercede pro nobis. ontferm u over ons. 

 
5. Dum sacrum mysterium Michaelis (Antiphona) 726 
Dum sacrum mysterium cerneret Joannes Terwijl Johannes het goddelijke visioen aanschouwde, 
Archangelus Michael tuba cecinit speelde de aartsengel Michael op zijn trompet. 
Ignosce Domine Deus noster Vergeef ons, Heer,  
qui aperis librum et solvis signacula eius die het boek opent en de tekenen verklaart. 
Alleluia alleluia alleluia. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
6. O quam gloriosum est regnum Omnium Sanctorum (Antiphona) 727 
O quam gloriosum est regnum O, hoe glorievol is het rijk 
In quo cum Christo gaudent omnes Sancti waarin alle heiligen zich met Christus verblijden 
Amicti stolis albis in witte kleren 

Sequuntur agnum quocunque ierit. zij volgen het lam waarheen het ook gaat. 
 

                                           
720 I Timotëus 1, 17; Cantus ID: 004596. De standaardtekst heeft ‘Regi autem saeculorum’. 
721 Jesaja 58, 7; Cantus ID: 006743. 
722 naar Spreuken 30, 8; Cantus ID: 007841. 
723 Cantus ID: 007368. 
724 Psalm 53 (54), 3; Cantus ID: 007368a. 
725 Cantus ID: 005035. 
726 naar Apokalyps 5, 9; Cantus ID: 002469. 
727 Anoniem + Apokalyps 7, 9d + 14, 4c; Cantus ID: 004063. 
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7. Puer qui natus est nobis Joanne Baptista (Antiphona/Responsorium) 728 

Puer qui natus est nobis  Het kind dat voor ons geboren is 
plusquam propheta est is meer dan een profeet. 
hic est enim de quo Salvator ait Hij is immers waarvan de Redder zei: 
Inter natos mulierum  Tussen de zonen van de vrouwen 
non surrexit maior Joanne Baptista. is er geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper. 
 
8. Sicut mater consolatur filios suos Dom. 2 Adventus (Responsorium) 729 
Sicut mater consolatur filios suos Zoals een moeder haar kind troost 
ita consolabor vos dicit Dominus zo zal Ik u troosten, zegt de Heer, 
Et de Jerusalem civitate quam elegi En uit de stad Jerusalem, die ik heb uitverkoren, 
veniet vobis auxilium & videbitis komt voor jullie hulp en  
& gaudebit cor vestrum. Zielsblij zult u het aanschouwen. 
 
9. Ego flos campi Assump. Mariae (Versus) / Nat. Mariae (Antiphona)  730 
Ego flos campi Ik ben een krokus van de Saronvlakte, 
Et lilium convallium een lelietje van dalen! 
sicut lilium inter spinas Ja, als een lelie onder de doorns, 
Sic amica mea inter filias zo is mijn vriendin onder de meisjes. 
sicut malus inter ligna silvarum Als een kweeboom tussen het wilde hout, 

sic dilectus meus inter filios zo is mijn lief onder de jonge mannen. 
sub umbra illius quem desideraveram sedi Ik smacht ernaar in zijn schaduw te zitten; 
& fructus eius dulcis gutturi meo zijn vrucht is zoet voor mijn mond. 
Introduxit me rex in cellam vinariam Hij heeft mij binnengeleid in het wijnhuis 

ordinavit in me charitatem waar het schild van zijn liefde voor mij hing. 
fulcite me floribus Sterk mij met druivenkoeken,  
stipate me malis  verkwik mij met kweeappels, 
quia amore langueo. want ik ben ziek van liefde! 
 
10. Franciscus vir catholicus Francisci (Antiphona) 731 
Franciscus vir catholicus  Franciscus, een katholieke man 
& totus apostolicus en geheel gericht op zending, 
Ecclesiæ teneri fidem Romanæ docuit leerde de Rooms-katholieke kerk trouw te blijven 
Præsbyterosque monuit  en droeg op de priesters 
præ cunctis revereri. bovenal in ere te houden. 
 
11. Beatus vir qui suffert tentationem Comm. unius Mart. (Antiphona) 732 
Beatus vir qui suffert tentationem Gelukkig de mens die standhoudt in de beproeving. 
Quoniam cum probatus fuerit Heeft hij de toets doorstaan, 
accipiet coronam vitæ dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen, 
Quam repromisit Deus diligentibus se. die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 
 
12. Verbum Caro factum est Nativitas Domini,8 (Antiphona) 733 
Verbum Caro factum est  Ja, het woord is vlees geworden! 
& habitavit in nobis Hij is onder ons zijn tent komen opslaan 

& vidimus gloriam eius en we hebben zijn heerlijkheid gezien, 
gloriam quasi de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon  
unigeniti a Patre  aan de Vader ontleende 
Plenum gratiæ & veritatis vervuld als Hij was van genade en waarheid. 
Alleluia alleluia alleluia. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

13. Dum transisset sabbathum 
Prima pars. Dom. Resurrectionis (Responsorium) 734 
Dum transisset sabbathum Toen de sabbat voorbij was, 
Maria Magdalene et Maria Jacobi kochten Maria van Magdala, Maria van Jacob 

et Salome emerunt aromata  en Salome kruiden 
ut venientes ungerent Jesum om Hem te gaan zalven. 
alleluia alleluia. Halleluja, halleluja. 

                                           
728 naar Matteüs 11, 10-11; als antifoon, Cantus ID: 004412, als responsorium, Cantus ID: 007451. 
729 naar Jesaja 66, 13-14a; Cantus ID: 007660. 
730 Hooglied 2, 1-5; Assumptio Mariae, Cantus ID: 006172zc; Nativitas Mariae, Cantus ID: 201507. 
731 Cantus ID: 201871. 
732 Jacobus 1, 12; Cantus ID: 001677. 
733 Johannes 1, 14; Cantus ID: 005363. 
734 Marcus 16, 1; Cantus ID: 006565. 
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Secunda pars. Dom. Resurrectionis (Versus) 735 

Et valde mane una sabbathorum In alle vroegte op de eerste dag van de week 
veniunt ad monumentum gingen ze na zonsopgang 
orto iam sole  naar het graf 
ut venientes ungerent Jesum om Hem te gaan zalven. 
Alleluia alleluia. Halleluja, halleluja. 
 
14. Tria sunt munera Epiphania (Antiphona) 736 
Tria sunt munera  Drievoudig zijn de kostbaarheden 
quæ obtulerunt Magi Domino die de wijzen aangeboden hebben aan de Heer 
Aurum ut regi Magno Goud voor een groot Koning 
Thus ut filio Dei Wierook voor de zoon van God 
Myrram ut homini Christo sepulturam Mirre voor de menselijke begrafenis Christi. 
Alleluia alleluia alleluia. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

15. Sicut fluit cera a facie ignis Psalm 67 (68), 3b-4  
Sicut fluit cera a facie ignis Als was versmeltend in het vuur, 
Sic pereant peccatores a facie Dei zo kwijnen de bozen voor zijn aangezicht weg. 
& iusti epulentur  Maar de rechtvaardigen zijn verheugd, 
& exultent in conspectu Dei breken uit in jubel voor God, 

& delectentur in lætitia. en uitgelaten vieren zij feest. 
 
16. Misit rex incredulus Decoll. Jo. Bapt. 737 

Misit rex incredulus  De ongelovige koning  
ministros detestabiles heeft zijn verachtelijke dienaren 
Et amputari iussit  zelfs opgedragen het hoofd van Johannes de Doper 
caput Jaonnis Baptistæ. af te hakken. 
 
17. Surge propera Comm. unius Virg. (Responsorium) 738 
Surge propera amica mea & veni Sta op, mijn vriendin, kom toch, [mijn mooiste.] 
Iam enim hyems transiit  Kijk maar, de winter is voorbij, 
imber abijt & recessit  de regentijd is afgelopen. 
flores apparuerunt in terra nostra Op het veld staan weer bloemen, 
Tempus putationis advenit. de tijd om te zingen breekt aan. 
 

18. O gemma clara martyrum 
Prima pars. Comm. plur. Mart. (Antiphona) 739 
O gemma clara martyrum O schitterend juweel der martelaren 
O sydus cœli factus es En hemelster ben jij geworden, 
Feliciane alme quæsumus Vader Felicianus, wij vragen u: 
sis memor tui memorum. wees gedachtig degenen die u gedachtig zijn. 
 

Secunda pars. [tekstbron onbekend] 
Sancte Feliciane martyr Domini pretiose Heilige Felicianus, kostbare martelaar van de Heer, 
Adesto nostris precibus pius ac propitius. sta bij ons in onze gebeden, vroom en genadig. 

 
19. O magnum pietatis [tekstbron onbekend] 740 
O magnum pietatis opus O vroom meesterwerk, 
Præsulis lustrat imago per urbem de beeltenis van de praesul verlicht in de stad 
lungo ordine cives lumine magno de burgers in een lange rij met een helder licht. 
Pijs hymnis cœtus chorusque voces  Met vrome hymnen verheffen de verzamelde koren 
ad sydera tollunt hun stemmen ten hemel. 
Vivat martyr Sanctus Ruphinis almus Leve de zegenrijke martelaar, de heilige Rufinus, 
& referunt grates voce canore lyræ. en wij danken hem met gezang en lierspel. 
 

                                           
735 Marcus 16, 2; Cantus ID: 006565a. 
736 naar Matteüs 2, 11; Cantus ID: 005181. 
737 naar Marcus 6, 27; als antifoon Cantus ID: 003788; als versus Cantus ID: 006912b; als responsorium Cantus 

ID: 007168 (in alle gevallen met kleine afwijkingen in de tekst). 
738 Hooglied 2, 10b-12a; Cantus ID: 602630. 
739 Cantus ID: 203445. S. Feliciano is de beschermheilige van het nabij Assisi gelegen Foligno. Dit motet is 
vermoedelijk geschreven voor het feest in Foligno op (de vooravond van) de naamdag [23 januari] van deze heilige in 
1585 of 1586 (zie Brumana 2005). 
740 S. Rufino is de beschermheilige van Assisi en van de kathedraal waar Tollius in Assisi werkte. Dit motet is 
vermoedelijk geschreven voor het feest in Assisi op (de vooravond van) de naamdag [30 juli] van deze heilige in 1585 
of 1586. 
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IV. Moduli trium vocum (Commelin, Heidelberg 1597)741 

1. Audite, stirps Levitica  
Prima pars. [tekstbron onbekend] 
Audite, stirps Levitica Hoort, stam van Levi, 
germen sacerdotale, priesterlijke tak, 
propago sanctificata, heilig geslacht, 
duces & rectores gregis Christi. leiders en bestuurders van de kudde van Christus. 
 

Secunda pars. [tekstbron onbekend] 
Ut curam habeatis orphanorum, Om zorg te dragen voor wezen, 
peregrinorum, & pauperum, vreemdelingen en armen, 
Ipsosque ad prandium vestrum vocate. moet gij henzelf tot uw middagmaal uitnodigen. 
 
Tertia pars. Comm. unius Conf. 
Sacerdotes Dei, benedicite Dominum: Priesters [van God], eer de Heer, 
Servi Domini, hymnum dicite Deo. Tempeldienaars, [zegt hymnen voor God]. 
 

2. Dixit Dominus 
Prima pars. Comm. unius Conf. (Versus) 742 

Dixit Dominus Domino meo, Godsspraak van de Heer tot U mijn Heer: 

Sede à dextris meis. ‘Ga zitten aan mijn rechterhand’. 
 

Secunda pars. Comm. unius Conf. 
Tu es sacerdos in æternum, ‘Zoals Melchisedek 
secundùm ordinem Melchisedech. bent U priester voor altijd.’ 

 

3. Accipite et manducate 
Prima pars. naar I Korintiërs 11, 24b 
Accipite, & manducate: Neem en eet: 
Hoc est Corpus meum, Dit is mijn lichaam; 
quod pro vobis tradetur: het wordt voor jullie gegeven. 
Hoc facite in meam commemorationem. Blijf dit doen om Mij te gedenken. 
 

Secunda pars. I Korintiërs 11, 25b 
Hic calix novum testamentum Deze beker is het nieuwe verbond 
est in meo sanguine: door mijn bloed. 
Hoc facite, Blijf dit doen 
quotiescumque bibetis, om Mij te gedenken, 
in meam commemorationem. telkens wanneer jullie eruit drinken. 
 

4. Petre, amas me?  
Prima pars. Petri, Pauli (Responsorium) 
Petre, amas me? ‘[Petrus,] heb je Me lief?’ 
Tu scis, Domine, quia amo te, ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ 
Pasce oves meas. ‘Wees dan een herder voor mijn schapen.’ 
 
Secunda pars. Hebd. 3 p. Pascha (Antiphona) 743 

Bonus pastor Een goede herder 
animam suam ponit geeft zijn leven 
pro ovibus suis. voor zijn schapen. 
 

5. Tu es Petrus  
Prima pars. Matteüs 16,18 
Tu es Petrus, & super hanc petram Jij bent Petrus; op die steenrots 
ædificabo Ecclesiam meam. zal Ik mijn kerk bouwen, 

Et portæ inferi en de poorten van het dodenrijk 
non prævalebunt adversus eam. zullen haar er niet onder krijgen. 
 

Secunda pars. Matteüs 16,19 
Et tibi dabo claves regni cælorum. Ik zal je de sleutels geven van het Rijk der hemelen, 
Et quodcumque ligaveris super terram, en wat je op aarde bindt 

                                           
741 De vetgedrukte passages zijn nieuw t.o.v. de uitgave van 1590. De teksten die ook voorkwamen in de uitgave van 

1590 wordt niet opnieuw geïdentificeerd. 
742 Psalm 109 (110), 1a; Cantus ID: 007046a (ook in gebruik als antifoon voor Dom. per annum Cantus ID: 002285). 
743 Johannes 10, 11b; Cantus ID: 206223. 
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erit ligatum & in cælis. zal ook in de hemel gebonden zijn 
Et quodcumque solveris super terram, en wat je op aarde ontbindt 
erit solutum & in cælis. zal ook in de hemel ontbonden zijn. 

 

6. Accipite Spiritum sanctum  
Prima pars. Johannes 20, 22b-23 
Accipite Spiritum sanctum: Ontvang de heilige Geest. 
Quorum remiseritis peccata, Als jullie iemand zijn zonden vergeven,  
remittuntur eis:  dan zijn ze ook vergeven; 
& quorum retinueritis, retenta sunt. als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden. 
 

Secunda pars. I Timoteüs 3, 1-2a 
Fidelis sermo, Dit woord is betrouwbaar: 
Si quis episcopatum desiderat, ‘Streeft iemand naar het leidersambt, 
bonum opus desiderat: dan begeert hij een voortreffelijke taak. 
Oportet enim Episcopum De leider van de gemeente 
irreprehensibilem esse. moet onberispelijk zijn.’ 
 

Tertia pars. I Timoteüs 3, 7a 
Oportet autem & illum Hij moet ook 

testimonium bonum habere een goede naam hebben 
ab his qui foris sunt. bij de buitenstaanders. 
 

7. Honor, fratres  
Prima pars. Gratianus 
Honor, fratres, De eer, broeders, 
& sublimitas episcopalis en de bisschoppelijke waardigheid 
nullis poterit comparationibus adæquari. zal met niets vergeleken kunnen worden. 
 

Secunda pars. Gratianus 
Si Regum fulgori compares, Met de pracht van koningen vergeleken, 
& Principum diademati, en met de diadeem van hooggeplaatsten, 
longè erit inferius, dan zijn deze veel minder: 
quàm si plumbi metallum alsof je lood vergelijkt 
ad auri fulgorem compares. met de schittering van goud. 
 

Tertia pars. Matteüs 10, 8b 
Gratis accepistis, Voor niets hebben jullie gekregen, 
gratis date. voor niets moet je geven. 
 

8. Episcopus imponit manus   
Prima pars. naar Ambroisus Mediolanensis  
Episcopus imponit manus, De bisschop legt de handen op, 
Deus largitur gratiam, God schenkt genade, 
Deus benedicit potenti dextera, God deelt macht uit met zijn rechterhand, 
Deus tribuit dignitatem. God verleent waardigheid. 
 

Secunda pars. Matteüs 5, 13 
Vos estis sal terræ. Jullie zijn het zout van de aarde. 
Quòd si sal evanuerit, Maar als het zout krachteloos wordt, 
in quo salietur? waar moet je het dan mee zouten? 
Ad nihilum valet ultrà, Het deugt alleen nog maar 
nisi ut mittatur foras, om weggegooid 
& conculcetur ab hominibus. en door de mensen vertrapt te worden. 
 

Tertia pars. Matteüs 5, 14a + 16 
Vos estis lux mundi: Jullie zijn het licht van de wereld. 

sic luceat lux vestra  Laat zo jullie licht schijnen 
coram hominibus, voor de mensen, 
& videant opera vestra bona, opdat zij jullie goede werken zien 
& glorificent patrem vestrum qui in cælis est. en jullie Vader in de hemel verheerlijken. 
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9. Domine, quinque talenta 
Prima pars. Comm. unius Conf. (Versus) 744 
Domine, quinque talenta tradidisti mihi, “Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd. 

ecce, alia quinque superlucratus sum. Kijk, ik heb er nog vijf bij verdiend.” 
 

Secunda pars. Comm. unius Conf. 
Euge, serve bone & fidelis, Uitstekend, goede en trouwe slaaf, 
quia in pauca fuisti fidelis, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, 
supra multa te constituam: over veel zal ik je aanstellen. 
intra in gaudium domini tui. Kom delen in de vreugde van je heer. 
 

10. Erat autem   
Prima pars. naar Handelingen 8, 9-18 
Erat autem in civitate Samariæ In de stad van Samaria echter 
vir quidam, nomine Simon Magus, was een man, Simon de Tovenaar genaamd, 
videns signa & virtutes Apostolorum, ziende de tekenen en wonderen van de apostelen 
stupens admirabatur: stond hij versteld: 
Obtulit eis pecuniam, dicens. hij bood hen geld aan, zeggende: 
 

Secunda pars. Handelingen 8, 19a 
Date & mihi hanc potestatem. ‘Verleen ook mij die macht’. 
 

Tertia pars. naar Handelingen 8, 20 
Responderunt Apostoli, Maar de apostelen zeiden tegen hem:745 
Pecunia tua  ‘Naar de verdoemenis 
tecum sit in perditionem: met je geld, 
Quia donum sancti Spiritus als je denkt Gods geschenk 
te credidisti pecuniis comparare. met geld te kunnen kopen’. 
 

11. Veni, sancte Spiritus  
Prima pars. Dom. Pentecostes (Antiphona) 746 

Veni, sancte Spiritus, Kom, heilige Geest, 
Reple tuorum corda fidelium, vul de harten van uw getrouwen, 
Et tui amoris in eis ignem accende. en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
 

Secunda pars. [tekstbron onbekend] 
Sancte Spiritus, Heilige Geest, 
cunctos sacerdotes adjuva, help al uw priesters, 
& eis una mecum tribue  en geef hen samen met mij 
seculorum regna, Amen. de heerschappij over de eeuwen. Amen. 
 

12. Benedicta sit sancta  
Prima pars. [tekstbron onbekend]  
Benedicta sit sancta Laat de heilige  
& individua Trinitas, en ondeelbare Drie-eenheid gezegend zijn, 
nunc & semper, nu en voor altijd, 
& per infinita secula seculorum, Amen. en gedurende de eeuwige eeuwigheid, Amen. 
 
Secunda pars. Psalm 116 (117) + kleine doxologie  
Laudate Dominum omnes gentes, Alle volken, zing een lied voor de HEER, 
laudate eum omnes populi: alle landen, verheerlijk de HEER. 
Quoniam confirmata est super Zijn liefde reikt  
              nos misericordia eius,               ver boven ons uit, 
& veritas Domini manet in æternum. de trouw van de heer kent geen grenzen. 
Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto, Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

sicut erat in principio, & nunc, & semper, die er was in het begin en nu en altijd 
& in secula seculorum, Amen. en in de eeuwige eeuwigheden, Amen. 
 

13. Met vlyt aensyt Cantilena Belgica 
Met vlyt aensyt, weest verblyt met iolyt, Aanzie met vlijt, wees verblijd met vreugde, 
Ghy Chrysten een paer, gij eensgezinde Christenen, 

                                           
744 Matteüs 25, 20cd; Cantus ID: 006677a; ook in gebruik als antifoon, Cantus ID: 002370. 
745 In het bijbelverhaal is het Petrus alleen die dit antwoord geeft, niet de groep. 
746 Hymne; Cantus ID: 005327 (daar met toevoeging: ‘qui per diversitatem linguarum cunctarum gentes in unitatem 

fidei congregasti alleluia alleluia’), zie ook Cantus ID: 830382. 
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hy is ghebenedyt,  Hij is gezegend 
die ons heeft bevryt om nyt, die ons om niet heeft bevrijd 

vander helsche scaer. van de helse schare. 

Chrystus uwt syns vader scoet ghedaelt Christus, neergedaald uit de schoot van zijn vader, 
is als een kynt gheboren, is als een kind geboren, 
heeft thelsche serpent vermaelt, heeft de helse slang vermalen 
en verlost syn vwt vercoren. en zijn uitverkorenen verlost. 
Noet blyder maer, Nooit was er een blijere boodschap, 
verhuecht ghy Chrysten scaer openbaer, verheug u openlijk, gij christelijke schare, 
int soete niewe iaer. in het zoete nieuwe jaar. 
 
V. Madrigali a sei voci (Commelin, Heidelberg 1597) 

1. Ardo in un tempo e aggiaccio Anoniem 
Ardo in un tempo e aggiaccio Dan brand ik, dan weer bevries ik 
Mentre rimiro fisso en ondertussen zal ik steeds dichten 
Gli folgoranti lumi e’l freddo petto op de mooie ogen en het koude hart 
Di mia donna, & espetto van mijn geliefde, en ik wacht af. 
Se l’aura del bel viso Als de aanblik van je mooie gezicht 
Non tempra quest’ impaccio, deze belemmering niet wegneemt 
Miracolosa morte ardendo in giaccio.  sterf ik nog brandend in de vrieskou. 

 

2. Amor potente iddio Anoniem 
Amor potente iddio, Amor, machtige god, 
Ch’accendi ardente fuoco die het gloeiende vuur heeft ontstoken 

In aggiacciato petto, in het ijskoude hart, 
Deh prego rumpi con tua forza anchora ik smeek u met uw kracht opnieuw 
Il diamantino cuore het diamanten hart te breken, 
Acciò ch’à tutt’il hore want ik ben voortdurend verhard. 
Piu non mi strugga e muora, Ik ontdooi niet meer en sterf. 
Ne di mia pena prendesi diletto Schep geen genoegen in mijn verdriet 
Questa crudel che m’odia in ogni loco, over die wrede vrouw die mij steeds haat, 
E m’arde à poco à poco. en mij beetje bij beetje in vuur en vlam zet. 
 

3. Belle nimfe del mar’ Anoniem 
Prima parte: 
 Belle nimfe del mar’ vaghe e serene, Schone zeenimfen, begeerlijk en sereen, 
Onde turbate e minacciose venti, rollende golven en dreigende winden, 
Curvi delphini, voi che state intenti, gekromde dolfijnen, jullie die aandachtig zijn 
Su’l mar’ ad ascoltar l’alte mie pene, op zee om te luisteren naar mijn grote verdriet, 
 E voi lidi sonanti ove s’attienne, en klinkende stranden, waar ook, 
la fragil speme mia, siate contenti, - mijn fragiele hoop, wees tevreden - 
De miei si lunghi & dolorosi accenti maak elke zeeman die hier komt getuige 
Farne fede à ciascun nocchier che viene. van mijn zo lange en droevige klanken. 
 

Secunda parte: 
 E dir anchor che l’empia donna mia En zeg ook dat mijn ontrouwe vrouw, 
havendo uguali alle belleze orgoglio, die even trots is als mooi, 
Mi tien in servitù senza mercede. mij als slaaf houdt zonder loon. 
 Io perche noto a i naviganti sia Ik heb de zeelui op de hoogte gebracht 

La sua gran crudeltad’ e la mia fede, van haar wreedheid en van mijn trouw, 
Ho scritto il suo bel nome in questo scoglio. door haar mooie naam op die rots te schrijven. 
 
4. Zefiro torna Francesco Petrarca (1304-1374)747 

Prima parte: 
 Zefiro torna, e’l bel tempo rimena, De Zefier is terug en brengt mooi weer. 

E’i fiori e l’herba sua dolce famiglia, De bloemen, het groen, het fijne gezelschap  
E garrir Progne, e piagner Filomena, is klaar om te tsjirpen en Filomena om te wenen. 
E primavera candida e vermiglia, De lente komt met schitterend wit en rood, 
 Ridono i prati, e’l ciel si rasserena, de weide lacht en de hemel klaart op. 
Giove s’allegra di mirar sua figlia, Jupiter kijkt blij naar zijn dochter. 
L’aria e l’acqua e la terra è d’amor piena, De lucht, het water en het land barsten van liefde 
Ogni animal d’amar si ricconsiglia. en iedereen maakt goede voornemens. 
 

  

                                           
747 Opgenomen in Canzoniere, nr. 310 (1352). 
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Secunda pars: 
 Ma per me lasso tornano i piu gravi Maar voor mij, helaas, keert het zuchten weer 
sospiri Che dal cuor profundo tragge dat uit mijn hart opstijgt voor haar 

Quella ch’al ciel se ne portò le chiavi: die de sleutels van de hemel meenam. 
 E cantar augelletti, E fiorir piagge De zingende vogels, bloeiende perken,  
En belle donne honeste, atti, soavi, de zachtheid van mooie, nette en zoete vrouwen  
Sono un deserto, fere aspre & selvagge. zijn mij een woestenij van wilde en dreigende dieren. 
 

5. Due capre e due caprette  Anoniem 
Due capre e due caprette per malitia Twee geiten en twee jonge bokjes werden 
Quel ladro traditor dal gregge tolsemi. door die lelijke dief gestolen. 
Si signoreggia al mondo l’avaritia. Zo heerst de hebzucht over de wereld! 
Io gliel direi, ma chi me’l disse volsemi Ik zou het gezegd hebben, maar degene die het me zei 
legar per giuramento. dwong me te zweren het niet te zeggen, 
ond esser mutolo convienmi. waardoor het me past stom te zijn. 
Et pensa tu se questo dolsemi? En denk je dat dit mij verdriet deed? 
 

6. Nel collar scritto Anoniem 
Nel collar scritto un picciol can havea, Bij een hondje stond op zijn halsband:  
D’Isabella son io, nissun mi tocchi, ‘Ik ben van Isabella, raak mij niet aan, 

S’esser non vol prigion di suoi begli occhi. als je geen gevangene wilt zijn van haar mooie ogen’. 
Quand’ altr’ il prese & letto  Toen ik hem laatst ving en dit gelezen had, 
leggisi vaga s’altr’ a te si dona, dacht ik: als een ander zich, zoals daar stond, aan jou  
Disse, & fuor di tua voglia s’impregiona, geeft en zich buiten jouw wil gevangen laat zetten, 
Donna mia sorte ch’io, mijn Vrouwe, bepaal dan mijn lot zodat ik 
Per tal rescritto tuo ferit’ il petto, door jouw oordeel in ’t hart word geraakt 

Ti don’ il servir mio. en mij tot jouw dienaar maak. 
 

7. Care vermiglie labra  Anoniem 
Care vermiglie labra Ch’il nettare amoroso Dierbare rode lippen, gij die de liefelijke nectar 
Fra bianche perle e bei rubini ascoso tussen witte parels en schone robijnen 
Tenete per pietate uit eerbied verborgen houdt, 
Un dolce baccio a la mia bocca date, geef op mijn mond een zoete kus, 
Che con si lieta sorte die nu met goed geluk uit de hemel 
Concesso hor v’è dal ciel torni da morte.  en de dood terug mag keren. 
Gia non potete haver’ gloria maggiore, Gij kunt geen grotere roem krijgen 
Che’l dar vita a chi more. Dan leven te schenken aan wie sterft. 
 

 
8. Il dolce sonno Ludovico Ariosto (1474-1533)748 
Il dolce sonno mi promise in pace, De zoete slaap zou mij met rust laten, 
Ma l’amaro veggiar mi torn’ in guerra. maar het bittere ontwaken gaf mij onrust. 
Il dolce sonno è ben stato fallace, De zoete slaap is verraderlijk geweest, 
Ma l’amaro veggiar oime non erra. maar het bittere ontwaken, ach, vergist zich niet. 
Se’l ver’ m’annoia, e’l falso si mi piace. Als de waarheid mij verveelt en het valse mij behaagt 
Non odda o veggio mai piu ver’ in terra,  Hoor of zie ik geen waarheid meer op aarde. 
Se’l dormir mi da gaudio e’l veggiar guai, Als slapen mij vreugde geeft en ontwaken ellende 
Poss’ io dormir senza destarmi mai. ga ik slapen zonder wakker te worden! 
 

9. I tuoi capelli Giacomo Sannazaro (1457/8-1530)749 

Prima parte: 
I tuoi capelli Philli in una cistula Jouw haren, Phillis, in een korfje 
Serbati tengo & spesso quand’ io volgoli, bewaar ik ze, en vaak wanneer ik ze oppak 
Il cuor mi passa una pungente arristula. gaat een stekende pijn door mijn hart. 
Spesso gli lego, & spesso oime disciolgoli, Vaak vlecht ik ze, en maak ik ze weer los 

Et lascio sopra lor quest’ occhi piovere, en laat ik mijn ogen er tranen over plengen. 
Poi con sospir gli asciugo e’nsieme accolgoli. Daarna droog ik ze met een zucht af en doe ik ze weer 
      bijeen. 

Seconda parte: 
Basse son queste rime, esili, & povere: Onwaardig zijn de verzen, mager en povertjes: 
Ma se’l pianger in ciel ha qualche merito, maar als de tranen in de hemel verdienste hebben 
Dovrebbe tanta fe morte commovere. dan zou trouw de dood moeten ontroeren. 
Io piango, o Philli, il tuo spietato interito. Ik betreur, o Phillis, jouw hardheid. 

                                           
748 Opgenomen in Orlando furioso, canto XXXIII, ottava 63. 
749 Opgenomen in Arcadia di messer Giacopo Sannazaro (1504). 
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E’l mondo del mio mal tutto rinverdesi. De hele aarde wordt groen van al dat wenen. 
Dhe pensa prego al bel viver preterito, Ach, denk toch aan het goede van ons vroegere leven 
Se nel passar di Lethe amor non perdesi. als bij het oversteken van de Lethe de liefde tenminste 

                              niet verdwijnt. 

10. D’acqua viva Anoniem 
Prima parte: 
 D’acqua viva un ruscel puro e lucente Een pure, heldere stroom van levend water 
D’Adria nel Tebro placido scendea daalde rustig af van de Adria in de Tiber 
Onde il campo Latin forza prendea, van waar het Latijnse land kracht krijgt  
Et Roma rinascea ricca & possente. en Rome herboren wordt, rijk en machtig. 
 Fuor di Parnaso a vaggeggiar lo intente De muzen wilden ver van de Parnassus 
Eran le Muse, & per gustarne Astrea haar welgevallig aanschouwen en Astrea  
Torno dal ciel, & per lui sol potea was uit de hemel gekomen, en alleen door dit riviertje 
Esser estinta nostra sete ardente. kon onze brandende dorst gelest worden. 
 

Seconda parte: 
 Fiorian le rive di purpuree rose, De oevers bloeiden met purperen rozen, 
D’or era il letto & l’humor dolce tanto, de bedding was van goud en het water zoet,  
Ch’avanzo tutte l’altre humane cose. zodat het alle menselijke zaken overtrof. 
 Ahi fiera stella, & pur ti puo dar vanto, Ach, trotse ster, toch is aan jou de eer 

Quelle fresch’ ond’ haver secch’ & nascose om die golven verdroogd en verstopt te hebben 
Per far noi fiume di perpetuo pianto. en van mij een eeuwige tranenvloed te maken. 
 

11. Tra le dolcezze e l’ire Anoniem 
Prima parte: 
Tra le dolcezze e l’ire Tussen liefde en haat 

E la gioia e’l martire en vreugde en marteling 
La giovinetta Clori brandt het meisje Clori 
Arde nel giaccio, aggiaccia nel ardore. in de kou en bevriest in de hitte. 
Senta pena e diletto Zij voelt pijn en vreugde 
Del caro Aminta suo preso d’amore, om haar geliefde Aminta, 
Langue, dolce sospira, e vive e more. ze smacht en zucht, herleeft en sterft. 
 

Seconda parte: 
E mentre il duol de la sua piaga il petto, En terwijl de pijn van haar hartewond 
L’ingombra e versa, il vivo langue fuore. haar boezem verstikt, drupt het leven uit haar weg. 
Oime, non sà qual sia O wee, zij weet niet wat groter is 
Maggior, la gioia o l’aspra pena ria. de vreugde of de verzengende pijn. 
 

12. Anchor ch’in alto mar Anoniem 
Anchor ch’in alto mar di scogli pieno Nog op de hoge zee vol met rotsen, 
Tra le minacciose onde, a i venti preda, over dreigende golven, ten prooi aan de winden, 
Nel piu turbido verno, a l’ombre horrende in de hevigste winterstormen en de ergste duisternis 
D’una atra notte, & alla morte in seno, van een zwarte nacht en van de dood op zee, 
La mia sbattuta navicella io veda heb ik mijn gehavende scheepje gezien 
Che senza speme, col timor contende, dat zich zonder hoop met angst voortspoedt. 
Io non temo, Signor, perch’ in te spero, Ik vrees niet, Heer, omdat ik in u geloof, 
Che in questa aspra e terribile procella, U die in deze hevige storm 
Mi sarà timon, velo, albero, e stella, voor mij roer, zeil, mast en richtster bent, 
Ancora, porto voi, fido nocchiero. het anker, de haven, mijn trouwe schipper. 
 

13. Se mai pietosa madre Anoniem 
Se mai pietosa madre alcuna volta Als ooit een liefhebbende moeder blij was 
Si rallegrò vedendo haar beweende zoon te zien 
Il pianto figlio suo di lui ardendo, naar wie zij zo verlangde, 

Hor tutta in se raccolta zo denkt ieder uur  
La tua diletta sposa,  jouw geliefde echtgenote 
In si preggiato giorno, aan die zo gewenste dag. 
S’allegra e gode del tuo caro ritorno, Zij verheugt zich en is blij over jouw zoete terugkeer. 
E si grave e pensosa En zo ernstig en nadenkend 
Per te viveva al mondo, leefde zij voor jou in de wereld 
Ch’era il suo duol’ à null’ altro secondo. dat haar verdriet met niets anders te vergelijken was. 
 

14. Nella mia verde etade Anoniem 
Nella mia verde etade Tijdens mijn jonge jaren 
Dal mio vago terreno fei partita, ben ik vertrokken van de mooie plek waar ik woonde, 
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Anima mia gradita, mijn dierbare ziel, 
Per goder le felici alme contrade, om te genieten van vruchtbare streken 
Ch’ornan del mondo la piu bella parte, die van de wereld het mooiste deel sieren, 

Spintovi dal amore gedreven als ik was door de Liefde 
Di quel albergo sacro pien d’honore, voor die heilige plaats vol eer, 
Dove la vergine santa e beata waar de heilige en gezegende maagd 
Riceve dal Ambasciador celeste, ontvangen heeft van de hemelse boodschapper, 
Ritirata in disparte, - terwijl zij in afzondering is - 
Quella gioconda e felice ambasciata, die blije en gelukkige boodschap: 
Ragguagliandola, che Dio glorioso de glorieuze God wil 
Voleva esserle Padre, Figlio, e Sposo. Vader, Zoon en Echtgenoot voor haar zijn. 
 

15. Che fa hoggi il mio sole Anoniem 
Che fa hoggi il mio sole, Wat doet mijn zon vandaag? 
Che fa’l mio cant’ e’l sono, Wat doen mijn gezang en mijn stem 
Che non cantan di lei la gloria e’l vanto. als ze niet haar glorie en roem bezingen? 
Hor queste mie viole Nu geef ik haar deze viooltjes van mij 
& questi fior gli dono, en deze bloemen geef ik haar, 
Che ne facci corona alle sue chiome. om er een kroontje voor in het haar van te maken. 
 

16. Della veloce Sona Anoniem 
Della veloce Sona in su le sponde, Over de snelle Sona op de oevers, 
Al mormorio de l’onde bij het gemurmel van de golven, 
Dicean nimfe & pastori, zeiden de nimfen en de herders 
Con alternati chori, met wisselende koren 
in ogni gentil cuore in hun edele hart: 

Viva viva l’Amore: Leve, leve de Liefde, 
Quando d’un vicin speco terwijl vanuit een nabije grot 
Rispose Echo,  de echo antwoordt 
e canto, viva l’Amore. met gezang: leve de liefde. 
 
VI. Laudi d’Amore, madrigali a cinque voci (Amadino, Venetië 1598) 

6. Chi non ha forza o cuore Anoniem  
Chi non ha forza o cuore Wie geen kracht of hart bezit, 
Pigli per duc’ amore die neme Amor als leidsman. 
Amor i freddi petti Amor zet kille harten 
Accende & sping’ a gloriosi effetti in vlam en zet aan tot glorieuze daden. 
Ne teme il ferr’ ignudo Ook vreest hij het blanke staal niet 
Non schier’ armat’ e folle ingann’ & arte en evenmin legerscharen of krijgslisten. 
Basti che Duce Amor che ben che nudo Amor speelt het klaar, ook al is hij naakt, 
Rintuzza il ferro i petti for’ e sparte. de aanval af te slaan en borsten open te klieven. 
 
VII. Madrigali de diversi a quattro voci (Amadino, Venetië 1598) 

14. Pargoletta che scherzi Anoniem  
Pargoletta che scherzi Meisje, wat scherts je, 

Leggiadrament’ o fai zo licht doe je dat  
Col tuo vago scherzar che sent’ il cuore met je kokette plaisanterieën dat mijn hart 
D’amorosetti rai uit jouw lieflijke ogen 
Novo soave ardore steeds opnieuw een honingzoete hartstocht ervaart. 
Se t’è noto il contento Als je gezien hebt 
Che del tuo scherzar sento hoe jouw kwinkslagen mij doen voelen, 
Ti prego scherza e a me tuoi sguard’invia smeek ik je, spot met me en stuur me je blikken, 
Deh pargoletta mia. O meisje mijn. 
 
  



282 
 

BIJLAGE V. Inhoud van de gedrukte bronnen en bezetting van de stemsoorten 

 
I. Motecta de dignitate et moribus sacerdotum (Gardano, Venetië 1590) 
1. Audite stirps laevitica   STB750 
2. Sacerdotes Dei   STB 
3. Tu es sacerdos   STB 
4. Accipite & manducate  Prima pars SAB 
 Hic calix novum   Secunda pars SAB 
5. Petre amas me   SAB 
6. Tu es Petrus  Prima pars STB 
 Et tibi dabo   Secunda pars STB 
7. Accipite Spiritum Sanctum   SAB 
8. Fidelis sermo  Prima pars SAB 
 Oportet autem   Secunda pars SAB 

9. Honor fratres  Prima pars STB 
 Si regum fulgori   Secunda pars SMsBr 
 Gratis accepistis   Tertia pars SAB 
10. Pecunia tua   STB 
11. Episcopus imponit manus   SMsBr 
12. Vos estis sal terræ  Prima pars SABr 
 Vos estis lux mundi   Secunda pars SABr 

13. Euge serve bone   SABr 
14. Sancte spiritus   MsMsBr 
15. Laudate Dominum   MsMsBr 
 
II. Liber primus motectorum quinque vocum (Gardano, Venetië 1591) 
1. Adiuro vos filiae Hierusalem Prima pars SAATB 

 Consurge Hierusalem  Secunda pars SAATB 
2. Hic est praecursor dilectus   SSATBr 
3. Osculetor me osculo   SSATBr 
4. Alleluia, O Patriarcha pauperum   SSATBr 
5. In odorem unguentorum   MsMsATB 
6. Dies mei transierunt Prima pars SAATB 
 Et recogitabo tibi  Secunda pars SAATB 
7. Deus qui manus tuas pedes tuos   SSMsMsT 
8. Hei mihi Domine Prima pars SATTB 
 Anima mea turbata est valde  Secunda  parte SATTB 
9. Vidi civitatem sanctam Jerusalem   STTBB 
10. Confitebor tibi Domine rex   SATBB 
11. Ecce Agnus Dei   SSMsMsT 
12. Decantabat populus   SSATBr 
13. Nicolaus verus Christi pauper   SSATBr 
14. Obsecro Domine   SAATB 
15. Vos qui reliquistis omnia   SATTB 

16. Rorate cœli desuper   SATTB 
17. Virgines sacrae recitant canoris   SSATB 
18. Summe pater rerum   SSATBr 
19. Regi saeculorum   SATTB 
 
III. Motectorum quinque vocum liber secundus (Gardano, Venetië 1591) 
1. Frange esurienti panem tuum   SATTB 
2. Verbum iniquum   SATTB 
3. Peccantem me quotidie  Prima pars SMsATB 
 Deus in nomine tuo  Secunda pars SMsATB 
4. Strinxerunt corporis membra   SATTBr 
5. Dum sacrum mysterium cerneret Joannes   SATTBr 
6. O quam gloriosum est regnum   STTBB 

7. Puer qui natus est nobis   STTBB 
8. Sicut mater consolatur filios suos   SAATB 
9. Ego flos campi   SAATB 
10. Franciscus vir catholicus   SSTTB 
11. Beatus vir qui suffert tentationem   SSATB 
12. Verbum Caro factum est    SSATBr 
13. Dum transisset sabbathum  Prima pars SATBB 

 Et valde mane una sabbatherum   Secunda pars SATBB 
14. Tria sunt munera   SSATB 

                                           
750 S (sopraan), Ms (mezzosopraan), A (alt), T (tenor), Br (bariton) en B (bas). 
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15. Sicut fluit cera   SATTB 

16. Misit rex incredulus   SATTBr 
17. Surge propera amica mea   SATTB 
18. O gemma clara martyrum  Prima pars SATTBr 
 Sancte Filiciane martyr Domini   Secunda pars SATTBr 
19. O Magnum pietatis    SSATB 
 
IV. Moduli trium vocum (Commelin, Heidelberg 1597) 
1. Audite, stirps Levitica Prima pars STB 
 Ut curam habeatis  Secunda pars SAB 
 Sacerdotes Dei   Tertia pars STB 
2. Dixit Dominus  Prima pars STB 
 Tu es sacerdos   Secunda pars STB 

3. Accipite, & manducate  Prima pars SAB 
 Hic calix novum   Secunda pars SAB 
4. Petre, amas me?  Prima pars SAB 
 Bonus pastor   Secunda pars STB 
5. Tu es Petrus  Prima pars STB 
 Et tibi dabo   Secunda pars STB 
6. Accipite Spiritum  Prima pars SAB 
 Fidelis sermo   Secunda pars SAB 

 Oportet autem   Tertia pars SAB 

7. Honor, fratres  Prima pars STB 
 Si regum fulgori   Secunda pars SMsBr 
 Gratis accepistis   Tertia pars SAB 
8. Episcopus imponit  Prima pars SMsBr 
 Vos estis sal terræ   Secunda pars SABr 
 Vos estis lux mundi   Tertia pars SABr 
9. Domine, quinque  Prima pars SABr 
 Euge, serve bone   Secunda pars SABr 
10. Erat autem  Prima pars STB 

 Date & mihi   Secunda pars SAB 
 Responderunt   Tertia pars STB 
11. Veni, sancte Spiritus  Prima pars SMsB 
 Sancte Spiritus   Secunda pars MsMsBr 
12. Benedicta sit sancta  Prima pars SMsBr 
 Laudate Dominum   Secunda pars MsMsBr 
13. Met vlyt aensiet   SMsT 
 
V. Madrigali a sei voci (Commelin, Heidelberg 1597) 
1. Ardo in un tempo       SSSATB 
2. Amor potente iddio   SSSATB 
3. Belle nimfe Prima parte  SSMsATB 

 E dir anchor  Seconda parte SSMsATB 
4. Zefiro torna Prima parte SSATTB 
 Ma per me lasso  Seconda parte SSATTB 
5. Due capre e due caprette   SSATTB 
6. Nel collar scritto   SSAATB 
7. Care vermiglie labra   SSAATB 
8. Il dolce sonno   SSAATB 
9. I tuoi capelli Prima parte SSATBrBr 
 Basse con queste rime  Seconda parte SSATBrBr 
10. D’acqua viva Prima parte SAATBB 
 Fiorian le rive di purpuree rose  Seconda parte SAATBB 

11. Tra le dolcezze e l’ire Prima parte SSMsTTB 
 E mentre il duol  Secunda parte SSATTB 
12. Anchor ch’in alto mar   SSMsATBr 

13. Se mai pietosa madre   SSATTB 
14. Nella mia verde etade   SSATBrB 
15. Che fa hoggi il mio sole   SSATBrB 
16. Della veloce sona in su le sponde   SSATBrB 
 
VI. Laudi d’Amore, madrigali a cinque voci (Amadino, Venetië 1598) 
6. Chi non ha forza o cuore   SSATB 
 
VII. Madrigali de diversi a quattro voci (Amadino, Venetië 1598) 
14. Pargoletta che scherzi   SMs[TB] 
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BIJLAGE VI. Alfabetische titellijst van de werken van Tollius 
 

A 
Accipite et manducate I,4a/IV,3a 
Accipite Spiritum Sanctum I,7/IV,6a 
Adiuro vos filiæ Jerusalem II,1a 

Alleluia alleluia alleluia II,4 

Amor potente iddio V,2 
Anchor ch’in alto mar di scogli pieno V,12 
Anima mea turbata est valde II,8b 

Ardo in un tempo e aggiaccio V,1 

Audite stirps lævitica [Levitica] I,1/IV,1a 
 

B 
Basse son queste rime, esili, & povere V,9b 
Beatus vir qui suffert tentationem III,11 
Belle nimfe del mar’ vaghe e serene V,3a 
Benedicta sit sancta IV,12a 

Bonus pastor IV,4b 

 

C 
Cantilena Belgica IV,13 
Care vermiglie labra Ch’il nettare amoroso V,7 
Che fa hoggi il mio sole, V,15 
Chi non ha forza o cuore VI,6 
Confitebor tibi Domine rex II,10 

Consurge Jerusalem II,1b 

 

D 
D’acqua viva un ruscel puro e lucente V,10a 
Date & mihi hanc potestatem IV,10b 

Decantabat populus laudem Deo II,12 

Della veloce Sona in su le sponde V,16 
Deus in nomine tuo salvum me fac III,3b 
Deus qui manus tuas pedes tuos II,7 

Dies mei transierunt II,6a 

Dixit Dominus Domino meo IV,2a 

Domine, quinque talenta tradidisti mihi IV,9a 

Due capre e due caprette per malitia V,5 
Dum sacrum mysterium cerneret Joannes III,5 
Dum transisset sabbathum III,13a 
 

E 
E dir anchor che l’empia donna mia V,3b 
E mentre il duol de la sua piaga il petto V,11b 
Ecce Agnus Dei dixit ille II,11 

Ego flos campi III,9 
Episcopus imponit manus I,11/IV,8a 
Erat autem in civitate Samariæ IV,10a 

Et recogitabo tibi omnes annos meos II,6b 
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Et tibi dabo claves regni cælorum I,6b/IV,5b 

Et valde mane una sabbathorum III,13b 
Euge serve bone et fidelis I,13/IV,9b 
 

F 
Fidelis sermo I,8a/IV,6b 
Fiorian le rive di purpuree rose V,10b 
Franciscus vir catholicus  III,10 
Frange esurienti panem tuum III,1 
 

G 
Gratis accepistis I,9c/IV,7c 
 

H 
Hei mihi Domine II,8a 

Hic calix novum testamentum I,4b/IV,3b 
Hic est præcursor dilectus II,2 

Honor fratres I,9a/IV,7a 
 

I 
I tuoi capelli Philli in una cistula V,9a 
Il dolce sonno mi promise in pace V,8 
In odorem unguentorum tuorum II,5 

 

L 
Laudate Dominum omnes gentes I,15/IV,12b 
 

M 
Ma per me lasso tornano i piu gravi V,4b 
Met vlyt aensyt, weest verblyt met iolyt IV,13 
Misit rex incredulus  III,16 
 

N 
Nel collar scritto un picciol can havea V,6 
Nella mia verde etade V,14 
Nicolaus verus Christi pauper II,13 

 

O 
O gemma clara martyrum III,18a 
O magnum pietatis opus Præsulis III,19 
O quam gloriosum est regnum III,6 
Obsecro Domine II,14 

Oportet autem et illum I,8b/IV,6c 
Osculetur me osculo oris sui II,3 

 

P 
Pargoletta che scherzi VII,14 
Peccantem me quotidie III,3a 

Pecunia tua  I,10 
Petre amas me I,5/IV,4a 

Puer qui natus est nobis  III,7 
 

R 
Regi seculorum II,19 

Responderunt Apostoli IV,10c 

Rorate cæli desuper II,16 
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S 
Sacerdotes Dei benedicite Dominum I,2/IV,1c 
Sancte Feliciane martyr Domini pretiose III,18b 
Sancte spiritus  I,14/IV,11c 
Se mai pietosa madre alcuna volta V,13 
Si regum fulgori compares I,9b/IV,7b 
Sicut fluit cera a facie ignis III,15 
Sicut mater consolatur filios suos III,8 
Strinxerunt corporis membra III,4 
Summe pater rerum II,18 

Surge propera amica mea & veni III,17 
 

T 
Tra le dolcezze e l’ire V,11a 
Tria sunt munera  III,14 
Tu es Petrus et super hanc petram I,6a/IV,5a 
Tu es sacerdos in æternum I,3/IV,2b 
 

U 
Ut curam habeatis orphanorum IV,1b 

 

V 
Veni, sancte Spiritus IV,11a 

Verbum Caro factum est  III,12 
Verbum iniquum & dolosum III,2 
Vidi civitatem sanctam Jerusalem II,9 

Viriginis sacræ recitant canoris II,17 

Vos estis lux mundi I,12b/IV,8c 
Vos estis sal terræ I,12a/IV,8b 
Vos qui reliquistis omnia II,15 

 

Z 
Zefiro torna, e’l bel tempo rimena V,4a 
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BIJLAGE VII. Lijst van oorspronkelijke uitgaven en edities van de werken van Tollius 

 
A. Oorspronkelijke bronnen 

a. Gedrukte bundels met uitsluitend werken van Tollius: 
-  Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum Joannis Tollii. Amersfordiensis Belgae, ternis vocibus. Liber 

primus. (Venetië, Angelum Gardanum 1590).751 
-  Joannis Tollii Amorsfortii Belgae Liber primus Motectorum quinque vocum nuper editus. (Venetië, Angelum 

Gardanum 1591).752 
-  Joannis Tollii Amorsfortii Belgae Motectorum quinque vocum Liber secundus nuper editus. (Venetië, 

Angelum Gardanum 1591).753 
-  Moduli trium vocum, e sacris bibliis plerique omnes desumpti. Joanne Tollio Amorfortio auctore. 

([Heidelberg], Commelinus 1597).754 
-  Madrigali a sei voci, di Giovan Tollio d’Amorforte. ([Heidelberg], Commelinus 1597).755 

 
b. Gedrukte verzamelbanden: 
-  Laudi d’Amore. Madrigali a cinque voci di diversi Eccellenti Musici di Padova. (Venetië, Ricciardo Amadino 

1598), hierin: ‘Chi non ha forza o cuore’.756 
-  Madrigali de diversi a quattro voci raccolti da Gio. Maria Radino Organista in San Giovanni in Verdare de 

Padoa. (Venetië, R. Amadino. 1598), hierin: ‘Pargoletta che scherzi’ (alleen superius en alto zijn bewaard 
gebleven).757 

 
c. Handschriften: 
-  Laudate Dominum. Ratsbücherei Lüneburg, Sammelband F. Witzendorff, 1590.758 
 
B. Latere edities van de werken van Tollius 
1901 Max Seiffert (ed.), Zesstemmige Madrigalen van Jan Tollius, naar de uitgave van 1597 in partituur 

gebracht en op nieuw uitgegeven, Uitgave XXIV van de Vereeniging voor Noord-Nederlands 
Muziekgeschiedenis, te verkrijgen bij “De Algemeene Muziekhandel”, Stumpff & Koning, 
Amsterdam en bij Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1901. 

1988 Ole Kongsted (ed.), Motets by G. Trehou, J. Tollius and V. Bertholusius, serie: Music in Denmark 
at the Time of Christian IV, vol. V (Copenhagen 1988), waarin drie motetten van Tollius: ‘Audite 
stirps Levitica’ (3 dln., uit: Moduli trium vocum); ‘Petre amas me’ (2 dln., uit: Moduli trium vocum) 
en ‘Ego flos campi’ (uit: Motectorum quinque vocum liber secundus). 

1995 A. Bombi (ed.), Laudi d'amore. Madrigali a cinque voci de diversi eccellenti musici di Padova (Ass. 
veneta per la ricerca delle fonti musicali, Musica veneta, Padova 1995). 

2002 Simon Groot (ed.), Moduli trium vocum (Cantus Firmus, Amersfoort 2002). 
2004 Simon Groot (ed.), Madrigali a sei voci (Cantus Firmus, Amersfoort 2004). 
2005 Ole Kongsted (ed.), Jan Tollius, Opera omnia I, Liber primus motectorum quinque vocum (1591) 

(Capella Hafniensis Editions, series A: Monumenta Musica Regionis Balticae, Voc. Vol. 4, 
Copenhagen 2005). 

2005 Ole Kongsted (ed.), Jan Tollius, Opera omnia II, Motectorum quinque vocum liber secundus (1591) 
(Capella Hafniensis Editions, series A: Monumenta Musica Regionis Balticae, Voc. Vol. 5, 
Copenhagen 2005). 

2005 Ole Kongsted (ed.), Jan Tollius, Opera omnia III, Moduli trium vocum (1597) (Capella Hafniensis 
Editions, series A: Monumenta Musica Regionis Balticae, Voc. Vol. 7, Copenhagen 2005). 

2016 Simon Groot (ed.), Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum (Cantus Firmus, Amersfoort 

2016). 
2016 Simon Groot (ed.), Liber primus motectorum quinque vocum (Cantus Firmus, Amersfoort 2016). 
2016 Simon Groot (ed.), Motectorum quinque vocum Liber secundus (Cantus Firmus, Amersfoort 2016). 
 
 

  

                                           
751 Alleen de bassus is bewaard gebleven, niet opgenomen in RISM. 
752 RISM-A/I: T 911. 
753 RISM-A/I: T 912. 
754 RISM-A/I: T 913. 
755 RISM-A/I T 914. 
756 RISM-B/I: 15987. 
757 RISM-B/I: 15989. 
758 Signatuur K.N. 144. Zie ook Friedrich Welter, Katalog der Musikalien der Ratsbücherei Lüneburg 
(Lippstadt 1950), p. 309. 

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=ass.+veneta+per+la+ricerca+delle+fonti+musicali&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=ass.+veneta+per+la+ricerca+delle+fonti+musicali&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=cleup&filterSeries=musica+veneta&searchField=Publisher
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BIJLAGE VIII. Bibliografische beschrijvingen van de gedrukte bronnen759 

 
I. Joannes Tollius (c1555-c1620) 
TITEL  MOTECTA DE DIGNITATE ET MORIBVS Sacerdotum Ioannis Tollij Amersfordiensis Belga 

Ternis Vocibus. LIBER PRIMVS. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXX. 
COLLATIE [CANTVS] 4°: [A4-B6] (verloren gegaan) 
  [TENOR] 4°: [C4-D6] (verloren gegaan) 
  BASSVS 4°: E4-F6 
INHOUD [A1r]/[C1r]/E1r: titelpagina; [A1v]/[C1v]/E1v: opdracht; [A2r-B6r]/[C2r-D6r]/E2r-F6r: 

muzieknotatie van driestemmige motetten; [B6v]/[D6v]/F6v: INDEX MOTECTORVM 
EXEMPLAREN Stemboek van de Bassus in: Vilnius (Litouwen), National Library of Lithuania, Music 

department [signatuur: MkGsn17/37]. 
VERWIJZINGEN Mueller 1870, p. 379; niet opgenomen in de RISM-catalogus. 
CONVOLUTEN Het unieke exemplaar is onderdeel van een convoluut (nr. 18).760 
 
Samenstelling van het convoluut uit Vilnius (voorheen in Koningsbergen):761 
1. MOTETTI A OTTO VOCI DEL R.D. GIOVANNI CROCE CHIOZZOTTO MAESTRO DI CAPELLA Della 

Serenissima Signoria di Venetia In San Marco. LIBRO PRIMO. Nuouamente ristampati, & con diligenza 
coretti. CON PRIVILEGIO. IN VENETIA, Appresso Giacomo Vincenti MDCXV.762 

2. MOTETTI A OTTO VOCI DEL R.D. GIOVANNI CROCE CHIOZZOTTO MAESTRO DI CAPELLA Della 
Serenissima Signoria di Venetia In San Marco. LIBRO SECONDO Nuouamente ristampati, & con diligenza 

coretti. CON PRIVILEGIO. IN VENETIA, Appresso Giacomo Vincenti MDCXV.763 

3. SACRAE DEI LAVDES. OCTO, ET VNA DVODECIM, DVÆ VERO SEXDECIM VOCIBUS CONCINENDÆ. 
Ac omnium istrumentorum genere accomodatę. Aditę etiam infimæ partes pro Organo continuato. 
BENEDICTO PALAVICINO CREMON. AVCTORE Nunc primum in lucem editæ. Venetijs, Apud Ricciardum 
Amadinum. 1605.764 

4. CANTICA SALOMONIS OCTO VOCIBUS CONCINENDA. AUCTORE MARSILIO CASENTINO Apud illustrem 
Glemoniensem Vniuersitatem Chori Magistro. Cum sectione grauium partium pro Organistis, In cuius 
Tabula canticorum quoque ordo conspicitur. Ad Serenissimum Ferdinandum Archiducem Austriae. Venetijs 
Apud Iacobum Vincentium. MDCXV.765 

5. SACRORVM CONCENTVVM FLAMINII NVCETI PARMEN. Ab Organo In Æde D. Io. Euang. Parmę LIBER 
SECVNDVS. TERNIS, QVATERNIS, QVINIS, SENIS, SEPTENIS, ET OCTONIS VOCIBVS CONCINEND. CVM PARTITIONE ET 

PRIVILEGIO. SVB SIGNO GARDANI VENETIIS M DC XVIII. APVD BARTOLOMEVM MAGNI.766 
6. FELICIS ANERII ROMANI CAPPELLÆ APOSTOLICÆ COMPOSITORIS SACRI HYMNI, ET CANTICA, SIVE 

Motecta Musicis notis expressa, Quinis, Senis, Octonis vocibus canenda. LIBER SECVNDVS. ROMÆ, 
Apud Aloysium Zannettum. M D C II. SVPERIORVM PERMISSV.767 

7. ORPHEI VECCHII MEDIOLANENSIS IN ECCLESIA D. MARIAE SCALEN. Reg. Duc. Musicæ, & Chori 
Magistri MOTECTORVM Sex vocibus LIBER TERTIVS. MEDIOLANI, Apud hæredem Simonis Tini & Io. 
Franciscum Bilutium. M. D. XCVIII.768 

8. Liber quartus, ibid. MDCI, u. d. T. In septem Regij prophetae Psalmos vulgò poenitentiales Sacrarum 
modulationum, quae Motecta nuncupantur, & senis vocibus concinuntur. Liber Quartus. Ibid. MDCI.769 

9. MESSE, MOTETTI, ET VN MAGNIFICAT. A SEI VOCI. DI DIVERSI ECCELL. AVTORI, Raccolti da 
Guglielmo Berti  Musico nella Ducal Chiesa di S. MARIA della Scala di Milano. Nouamente dati in luce. Col 

                                           
759 De bibliografische beschrijving is op basis van: Paul Dijstelberge/Leo Noordegraaf, Plague and Print in the 
Netherlands: A Short-title Catalogue of Publications in the University Library of Amsterdam (Rotterdam 1997); 
de onderzochte exemplaren zijn onderstreept. 
760 Voor de weergave is gebruik gemaakt van de fysieke exemplaren van Canto en Basso per Organo in Vilnius, aangevuld 
met gegevens van Mueller (Jos. Mueller, Die Musikalischen Schaetze der Koeniglichen- und Universitaets-Bibliothek zu 
Koenigsberg in Pr. aus dem nachlasse Friedrich August Gotthold’s. Nebst Mittheilungen aus dessen musikalischen 
Tagebuechern. Ein Beitrag zur Geschichte und Theorie der Tonkunst (Bonn 1870), voortaan: Mueller 1870). 
761 De volgorde bij de canto is na een restauratie in 1981 verstoord geraakt; sindsdien is deze als volgt: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 16 (was de laatste en heeft beschadigingen op de laatste bladzijden), 9, 12, 13, 14, 15. Nr. 1 is blijkbaar verloren 
gegaan, de cantus van nrs. 17 en 18 hebben nooit in dit stemboek gezeten. 
762 Mueller 1870, signatuur: 13699 (1) I-V, p. 142. RISM-A/I: C 4434, zesde druk van RISM-A/I: C 4429, overige 
exemplaren van deze druk in: E-J (S I, B I, A II, partit.) 
763 Mueller 1870, signatuur: 13699 (1) I-V, p. 142. RISM-A/I: C 4440, vijfde druk van RISM-A/I: C 4436, overige 
exemplaren van deze druk in: E-J (S I, B I, A II, partit.) | I-Bc | I-Sac (ontbreekt partit.). 
764 Mueller 1870, signatuur: 13699 (2) I-VII, p. 281. RISM-A/I: P 771, overige exemplaren in: D-B (org) | D-MÜs in:| D-
MÜp (I: S, A, T, B II: S, A, T, B) | D-Rp (I: S, A, T, B I I: S, A, T) | GB-Lbl (kpl. I: S, A, T, B II: S, A, T, B org) | GB-Och | I-
Mc | PL-GC (A I, B I, S II, org). 
765 Mueller 1870, [signatuur ontbreekt], p. 129. Niet opgenomen in RISM. 
766 Mueller 1870, signatuur: 13699 (4) I-VII, p. 276 (Flaminius Nucetus = Flaminio Nocetti). Niet opgenomen in RISM. 
767 Mueller 1870, signatuur: 13699 (5) I-VI, p. 88. RISM-A/I: A 1081, overige exemplaren in: D-Rp (S, 5) | E-TZ (A, T, B, 6) 
| US-SFsc (B). 
768 Mueller 1870, signatuur: 13699 (6) I-VI, p. 388. RISM-A/I: V 1067, overige exemplaren in: I-PCd (A, T, B, 5, 6). 
769 Mueller 1870, signatuur: 13699 (6) I-VI, p. 388. RISM-A/I: V 1070, overige exemplaren in: GB-Lbl (S, A, T, B, 5, 6) | I-
Bc (T, b princ.) | I-BRq. 



290 
 

Basso Principale per l’Organo. [...] IN MILANO, Appresso gli heredi Agostino Tradato. M. DCX. Con licenza 

de Superiori.770 
10. SACRAE CANTIONES SEX VOCIBUS CANTANDÆ. TIBVRTIO MASSAINO CREMONENSI Auctore. LIBER 

SECVNDVS. Nunc primum in lucem editę. Venetijs apud Ricciardum Amadinum. M. D. XCVI.771 
11. SACRAE CANTIONES SEX VOCIBVS CANTANDÆ TIBVRTIO MASSAINO CREMONENSI, In Cathedrali 

Laudensi Musices Præfecto, Auctore. LIBER TERTIVS. Venetijs, Apud Ricciardum Amadinum. M D C I.772 
12. MOTETTI CONCERTATI A CINQVE E SEI VOCI Con Dialoghi, Salmi, e Letanie della Beata Vergine, & con 

il Basso continuo per l’Organo. D’IGNATIO DONATI Maestro di Capella della Archiconfraternita, & 
Academia dello Spirito Santo di Ferrara, & dedicati a Essi Illustrissimi Signori Academici. OPERA SESTA 
Nuouamente composta, & data in luce. IN VENETIA. Appresso Giacomo Vincenti. MDCXVIII.773 

13. DIALOGICI CONCENTVS SENIS OCTONISQ. VOCIB. CVM BASSO. AB AVGVSTINO AGAZARIO Armorico 
Intronato. Nouiter in lucem editi. OPVS DECIMVM SEXTVM. SIGNVM GARDANI VENETIIS M DC XVIII. 
Apud Bartholomeum Magni.774 

14. SACRAE MELODIAE VNICA, DVABVS, TRIBVS, QVATVOR, QVINQVE, nec non & Sex vocibus 
decantandę. Vna cum Simphonijs, & Bassus ad Organum. PETRI LAPII IN BASILICA S. MARIÆ 
Gratiarum Brixiæ, Musices Moderatoris. LIBER PRIMVS. Venetijs, apud Ricciardum Amadinum. 1614.775 

15. LVCAE MARENTII MOTTECTORUM PRO FESTIS TOTIVS ANNI CVM COMMVNI SANCTORVM 
QVATERNIS VOCIBVS. LIBER PRIMVS. Nunc denuo in lucem editus. VENETIIS. Apud Angelum 
Gardanum, & Fratres. M D C V I.776 

16. MOTETTI A QVATTRO VOCI DI GIOVANNI CROCE CHIOZOTTO Maestro di Capella della Serenissima 
Signoria di Venetia in San Marco. Nouamente ristampati & con diligenza corretti. LIBRO PRIMO. CON 

PRIVILEGIO. IN VENETIA Appresso Giacomo Vincenti. M. DC. XI.777 
17. IOANNIS MARIAE NANINI IN CAPPELLA PONTIFICIA MVSICI Motecta, vt vulgo appellantur, varie & noua 

inuentione elaborata. Quæ Ternis & Quinis vocibus concinuntur. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. 
D. LXXXVI.778 

18. MOTECTA DE DIGNITATE ET MORIBVS Sacerdotum Ioannes Tollij Amersfordiensis Belga Ternis Vocibus. 
LIBER PRIMVS. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXX.779 

 
II. Joannes Tollius (c1555-c1620) 
TITEL  IOANNIS TOLLII AMORSFORTII BELGAE LIBER PRIMVS MOTECTORVM QVINQVE VOCVM, 

Nuper editus. Venetijs Apud Angelum Gardanum M. D. LXXXXI.  
COLLATIE CANTVS 4°: A-C4 
  TENOR 4°: D-F4 
  ALTVS 4°: G-I4 
  BASSVS 4°: K-M4 
  QVINTVS 4°: N-P4 
INHOUD A1r/D1r/G1r/K1r/N1r: titelpagina; A1v/D1v/G1v/K1v/N1v: opdracht; A2r-C4v/D2r-F4v/ G2r-

I4v/K2r-M4v/N2r-P4v: muzieknotatie van vijfstemmige motetten; F4v/I4v/M4v/P4v: INDEX [de 
index ontbreekt in het stemboek van de Cantus]. 

EXEMPLAREN Complete set stemboeken in: Kassel (Duitsland), Landesbibliothek und Murhardsche 
Bibliothek der Stadt Kassel [signatuur: 4° Mus. 21 f.] 

VERWIJZINGEN RISM-A/I: T911. 
CONVOLUTEN Het unieke exemplaar is samen met III. onderdeel van een convoluut (nrs. 6 en 7), voor de 

samenstelling daarvan zie onder. 
 
III. Joannes Tollius (c1555-c1620) 

TITEL  IOANNIS TOLLII AMORSFORTII BELGAE MOTECTORVM QVINQVE VOCVM LIBER 
SECVNDVS Nuper editus. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXXI. 

COLLATIE CANTVS 4°: A-C4 
  TENOR 4°: D-F4 
  ALTVS 4°: G-I4 

                                           
770 Mueller 1870, signatuur: 13699 (7) a-g, p. 2. RISM-B/I: 16101, overige exemplaren in: A-Wn. 
771 Mueller 1870, signatuur: 13699 (8) I-VI, p. 254. RISM-A/I: M 1279, overige exemplaren in: GB-Lbl (6) | I-Rsc (kpl.: S, 
A, T, B, 5, 6). 
772 Mueller 1870, signatuur: 13699 (8) I-VI, p. 254. RISM-A/I: M 1284, overige exemplaren in: I-Rsc (S, T, B, 5, 6 ontbreekt 
A). 
773 Mueller 1870, signatuur: 13699 (9) I-VII, p. 151. RISM-A/I: D 3391 (herdrukt in 1627), overige exemplaren van deze 
druk in: I-Bc (S, T, 5, 6) | I-Bsp (kpl.: S, A, T, B, 5, 6, org) | I-Ls | I-VCd. 
774 Mueller 1870, signatuur: 13699 (10) I-VII, p. 80. RISM-A/I: A 371, herdruk van RISM-A/I: A 368 (1613), overige 
exemplaren van deze druk in: S-Skma (6). 
775 Mueller 1870, signatuur: 13699 (11) I-VI, p. 238. RISM-A/I: L 687, herdrukt in 1621 en 1622, overige exemplaren van 
deze druk in: I-Bc (A, T, B, 5 ontbreken S, 6 en org). 
776 Mueller 1870, signatuur: 13699 (12) I-IV, p. 252. RISM-A/I: M 498, herdruk van M 494 (1585), overige exemplaren van 
deze druk in: I-Rsg (kpl.: S, A, T, B). 
777 Mueller 1870, signatuur: 13699 (13) I-IV, p. 142. Niet opgenomen in RISM, herdruk van RISM-A/I: C 4453 (1597). 
778 Mueller 1870, signatuur: 13699 (14), p. 272. RISM-A/I: N 24, overige exemplaren in: D-Rp (S, T, B) | I-Bc (S, T, B) | I-

PEc (B) | PL-GD (S, T, B). 
779 Mueller 1870, Signatuur: 13699 (15), p. 379. Niet opgenomen in RISM. 

javascript:showFo('0000001804');


291 
 

  BASSVS 4°: K-M4 

  QVINTVS 4°: N-P4 
INHOUD A1r/D1r/G1r/K1r/N1r: titelpagina; A1v/D1v/G1v/K1v/N1v: opdracht; A2r-C4r/D2r-F4r/ G2r-

I4r/K2r-M4r/N2r-P4v: muzieknotatie van vijfstemmige motetten; C4v/F4v/I4v/M4v/P4v: INDEX. 
EXEMPLAREN Complete set stemboeken in: Kassel (Duitsland), Landesbibliothek und Murhardsche 

Bibliothek der Stadt Kassel [signatuur: 4° Mus. 21 g.] 
VERWIJZINGEN RISM-A/I: T912. 
CONVOLUTEN Het unieke exemplaar is samen met II. (nrs. 6 en 7) onderdeel van een convoluut.780 
 
Samenstelling van het convoluut uit Kassel:781 
1. ANDREÆ GABRIELIS SACRAE CANTIONES (VVLGO MOTECTA APPELLATAE) Quinque Vocum, tum 

uiua Voce, tum omnis generis Instrumentis cantatu sommodissimæ. LIBER PRIMVS. Venetijs Apud 
Angelum Gardanum M D LXXXIIII.782 

2. SACRÆ CANTIONES QVINQVE VOCVM IN FESTIS DVPLICIBVS MAIORIBVS Ecclesiæ Sanctæ Barbaræ. 
Venetjs (sic) Apud Angelum Gardanum M D LXXXIII.783 

3. DOMINI MICHAELIS VAROTI NOVARENSIS SACRAE CANTIONES IN OMNES ANNI FESTIVITATES, Tum 
viue Voci, tum Omnibus Musices Instrumentis Aptiss. QVINQVE VOCVM. Venetijs Apud Angelum 
Gardanum. M. D. LXXXXIIII.784 

4. SACRI CANTUS QVINQVE PARIBVS Vocibus concinendi : AVCTORE TIBVRTIO MASSAINO. LIBER 
SECVNDVS. Venetijs Angelum Gardanum. 1580.785 

5. LIBER SECVNDVS MOTECTORVM QVINIS SENIS OCTONISQVE VOCIBVS COMPOSITORVM AVCTORE 

STEFANO FELIS Barensi eiusdem Archiepiscopalis Ecclediæ Rectore atque Magistro. Venetijs Apud 
Angelum Gardanum. M. D. LXXXV.786 

6. IOANNIS TOLLII AMORSFORTII BELGAE LIBER PRIMVS MOTECTORVM QVINQVE VOCVM, Nuper 
editus. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXXI.787 

7. IOANNIS TOLLII AMORSFORTII BELGAE MOTECTORVM QVINQVE VOCVM LIBER SECVNDVS Nuper 
editus. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXXI.788 

8. LIBER PRIMVS RINALDI DEL MEL MOTTETTORVM QVAE PARTIM QVATERNIS, PARTIM QVINIS, 
PARTIM SENIS, Ac vnum Septenis, alterum vero Octonis vocibus concinuntur. Venetijs apud Angelum 
Gardanum. M D LXXXI.789 

9. LIBER TERTIVS RINALDI DEL MEL MOTECTORVM PARTIM QVINIS PARTIM SENIS Vocibus 
Concinuntur. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. LXXXV.790 

10. BARTHOLOMAEI LOMBARDI VIRI NOBILIS MESSANENSIS CAPPELLAE MAGISTRI, ILLVSTRISSIMI AC 
REVERENDISSIMI DOMINI Hieronymi de Rusticis Tropeæ Episcopi Mottectorum. Liber Secundus cum 
Quinque vocibus. Venetijs apud Angelum Gardanum. 1578.791 

11. IACOBI ANTONII CARDILLI A MONTE SARCHIO IN ECCLESIA MAIORI ESTENSE Chori Magistri 
Sacrarum Modulationum Liber Secundus Nuper æditus. Venetijs Apud Angelum Gardanum. M. D. 
LXXXVI.792 

12. IL PRIMO LIBRO DE MOTETTI ET MADRIGALI SPIRITVALI A CINQVE VOCI DI GASPARO COSTA 
BOLOGNESE Organista alla Madonna di San Celso in Milano, Nouamente composti, & dati in luce. In 
Venetia Appresso Angelo Gardano. M D LXXXI.793 

13. IACOBI PEETRINI LIBER PRIMVS MOTECTORVM Quinque Vocum, nuper æditus. Venetijs Apud 
Angelum Gardanum. M. D. LXXXXI.794 

 
IV. Joannes Tollius (c1555-c1620) 
TITEL MODVLI TRIVM VOCVM, E SACRIS BIBLIIS PLERIQVE OMNES DESVMPTI. Ioanne Tollio 

Amorfortio auctore. M. D. XCVII. Apud Hieronymum Commelinum. 

INHOUD CANTVS 4°: A-D4 
  TENOR 4°: E-H4 
  BASSVS 4°: I-M4 

                                           
780 De titelbeschrijvingen zijn overgenomen van de titelpagina’s van de tenor. 
781 In het stemboek van de cantus is het vierde boek uit dit convoluut op de tweede plaats terecht gekomen (2 en 3 

schuiven derhalve een plaats naar achteren op). 
782 RISM-A/I: G 51, herdruk van G 49 (1565) en G 50 (1572). Exemplaren in: A-Wn (B, 5) | D-Kl (kpl.: S [onvolledig], A, T, 

B, 5) | GB-Lbm (A, B) | I-Ac (kpl.; S [onvolledig]) | I-Bc | PL-GD. 
783 RISM-B/I: 15831. Exemplaren in: A-Wn (B 5) | D-Kl | I-Mc. 
784 RISM-A/I: V 992. Exemplaren in: D-Kl (kpl.: S, A, T, B, 5) | F-VE (5) | PL-GD (B, 5). 
785 RISM-A/I: M 1270. Exemplaren in: D-Kl (kpl.: S, A, T, B, 5) | D-WILd | F-VE (5) | GB-Lbm (ontbreekt T) | I-Rsc. 
786 RISM-A/I: F 206. Exemplaren in: D-Kl (kpl.: S, A, T, B, 5) | D-As | I-Rc (B) | PL-GD. 
787 RISM-A/I: T 911. Het enig bewaard gebleven exemplaar in: D-Kl (kpl.: S, A, T, B, 5). 
788 RISM-A/I: T 912. Het enig bewaard gebleven exemplaar in: D-Kl (kpl.: S, A, T, B, 5). 
789 RISM-A/I: M 2193. Het enig bewaard gebleven exemplaar in: D-Kl (kpl.: S, A, T, B, 5). 
790 RISM-A/I: M 2194. Exemplaren in: D-As (S, A, T, B, 5) | D-Kl (S, A, T, B, 5). 
791 RISM-A/I: L 2806 en RISM-B/I: 15782. Exemplaren in: A-Wn (B, 5) | D-Kl (kpl.: S, A, T, B, 5) | I-CARc (5). N.B. het 
Italiaanse exemplaar wordt alleen genoemd in RISM-A. 
792 RISM-A/I: C 986. Exemplaren in: D-As (kpl.: S, A, T, B, 5) | D-Kl | I-Bc (ontbreken A, 5) | PL-GD. 
793 RISM-A/I: C 4218. Het enig bewaard gebleven exemplaar in: D-Kl (kpl.: S, A, T, B, 5). 
794 RISM-A/I: P 1141, overige exemplaren in: D-B (5) | D-Kl (kpl.: S [onvolledig], A, T, B, 5). 
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INHOUD A1r/E1r/I1r: titelpagina; A1v/E1v/I1v: opdracht; A2r-D4v/E2r-H4v/I2r-M4v: muzieknotatie van 

driestemmige motetten. 
EXEMPLAREN Complete sets stemboeken in: Brussel (België), Bibliothèque Royale Albert 1er [signatuur: 

FETIS 1.710 A (RP)]; Keulen (Duitsland), Universitäts- und Stadtbibliothek [signatuur: 
K16+A7547-1 (cantus); K16+A7547-2 (tenor); K16+A7547-3 (bassus)];795 Wolfenbüttel 
(Duitsland), Herzog August Bibliothek, Musikabteilung [signatuur: 62.1-3 Musica, olim 9.2 
Musica];796 London (Engeland), The British Library [signatuur: K.1.d.23.(1.)]; incomplete set 
(cantus en bassus) in: Washington, DC (USA), Library of Congress, Music Division [signatuur: 
M1490 .L55 (LC control no. 2012562309)]. 

VERWIJZINGEN RISM-A/I: T913. 
CONVOLUTEN Deze uitgave is onderdeel van een convoluut in de British Library (nr. 1) en in de collecties van 

Zuoz/Washington (nr. 12); samen met de Madrigali a sei voci is het opgenomen in een 
convoluut in de Herzog August Bibliothek (nr. 11, zie bij V). 

 
Samenstelling van het convoluut in de British Library:797 
1. Joannes Tollius, Moduli trium vocum (Heidelberg, Commelinus 1597).798 
2. Jean de Castro, Madrigali ... con doi canzoni francese a sei voci ... a tre voci (Antwerpen, Pierre Phalèse & 

Jean Bellère, 1588).799 
3. Giovanni Giacomo Gastoldi, Balletti a tre voci, con la intavolatura del liuto, con li suoi versi per cantare 

(Antwerpen, Pierre Phalèse 1617).800 

 

Samenstelling van het convoluut in Zuoz/Washington:801 
1. Claude Le Jeune, Dix pseaumes mis en musique à quatre parties en forme de motetz (Paris, Adrian Le Roy 

& Robert Ballard 1580).802 
2. Claude Le Jeune, Dodécacorde, contenant douze pseaumes de David, mis en musique selon les douze 

modes ... a 2. 3. 4. 5. 6. & 7. voix (La Rochelle, Hierosme Haultin 1598).803 
3. Claude Le Jeune, Pseaumes en vers mesurez mis en musique, à 2. 3. 4. 5. 6. 7. & 8. parties (Paris, Pierre 

Ballard 1606).804 
4. Jan Pieterszoon Sweelinck, Cinquante pseaumes de David, mis en musique à 4, 5, 6 & 7 parties 

(Amsterdam, [Commelin] 1604).805 
5. Jan Pieterszoon Sweelinck, Livre second des pseaumes de David ... à 4, 5, 6, 7, 8 parties ... contenant XXX. 

pseaumes (Amsterdam, Hendrik Barentsen 1613).806 
6. Jan Pieterszoon Sweelinck, Livre troisième des pseaumes de David ... à 4, 5, 6, 7, 8 parties (Amsterdam, 

Hendrik Barentsen 1614).807 
7. Jan Pieterszoon Sweelinck, Livre quatriesme et conclusionnal des pseaumes de David, nouvellement mis en 

musique, à 4, 5, 6, 7, 8 parties (Haarlem, David van Horenbeeck 1621).808 
8. Paschal de L’Estocart, Cent cinquante pseaumes de David ... mis en musique à quatre, cinq, six, sept, et huit 

parties (Lyon, Barthelemi Vincent 1583).809 
9. Orlande de Lassus (e.a.), Cinquante pseaumes de David, avec la musique a cinq parties d’Orlannde de 

Lassus. Vingt autres pseaumes à cinq & six parties, par divers excellents musiciens de nostre temps 
([Heidelberg], Commelin 1597).810 

10. Claude Le Jeune, Premier livre contenant cinquante pseaumes de David, mis en musique à III parties 
(Paris, Vve R. Ballard 1602).811 

11. Claude Le Jeune, Second livre contenant cinquante pseaumes de David mis en musique à III parties (Paris, 

Pierre Ballard 1608).812 

                                           
795 Willi Kahl, Katalog der in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln vorhandenen Musikdrucke des 16., 17. und 18. 
Jahrhunderts (Köln 1958). 
796 Grote 2005. 
797 De gegevens over de samenstelling van dit convoluut zijn op basis van de online catalogus van de British Library. Het 
feit dat er geen items meer verschenen bij het signatuur K.1.d.23.(4.) of hoger, maakte duidelijk dat het convoluut uit 
slechts drie onderdelen bestaat. 
798 RISM-A/I: T 913. 
799 RISM-A/I: C 1479, uniek exemplaar. 
800 RISM-A/I: G 540, herdruk van RISM-A/I: G 534 (1594), uniek exemplaar van deze druk. 
801 De gegevens over de samenstelling van dit convoluut zijn op basis van Laurent Guillo, ‘Les deux recueils de 

musique de Zuoz/Washington (1580-1643): Sur deux témoins de la librairie musicale Néerlandaise au XVIIe 
siècle’, in: TVNM XLVI/2 (1996), p. 137-152, p. 137-152. 
802 RISM-A/I: L 1673. 
803 RISM-A/I: L 1679. 
804 RISM-A/I: L 1692. 
805 RISM-A/I: S 7244. 
806 RISM-A/I: S 7247. 
807 RISM-A/I: S 7248. 
808 RISM-A/I: S 7253. 
809 RISM-A/I: L 2075. 
810 RISM-B/I: 15976. 
811 RISM-A/I: L 1690. 
812 RISM-A/I: L 1696. 
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12. Joannes Tollius, Moduli trium vocum, e sacris bibliis plerique omnes desumpti ([Heidelberg], Hieronymus 

Commelin 1597).813 
13. Jan Pieterszoon Sweelinck, Rimes françoises et italiennes, mises en musique, à deux et à trois parties, 

avec une chanson à quatre (Leiden, ‘imprimerie plantinienne de Raphelengius’)814 
 
V. Joannes Tollius (c1555-c1620) 
TITEL  MADRIGALI A SEI VOCI, Di Giouan Tollio d’ Amorforte. M. D. XCVII. Appresso Girolamo 

Commelino. 
COLLATIE CANTO 4°: a-c4 
  TENORE 4°: d-f4 
  ALTO 4°: g-i4 
  QVINTO 4°: k-m4 
  SESTO 4°: n-p4 
  BASSO 4°: q-s4 
INHOUD a1r/d1r/g1r/k1r/n1r/q1r: titelpagina; a1v/d1v/g1v/k1v/n1v/q1v: opdracht; a2r-c4r/d2r-f4r/ g2r-

i4r/k2r-m4r/n2r-p4v/q2r-s4r: muzieknotatie van zesstemmige madrigalen; 
c4v/f4v/i4v/m4v/p4v: TAVOLA. 

EXEMPLAREN Stemboeken van de alto, tenore, basso, quinto en sesto in: Regensburg (Duitsland), 

Bischöfliche Zentralbibliothek, Proske-Musikbibliothek [signatuur: A.R. 215-220]; stemboeken 
van de canto, tenore, basso, quinto en sesto in: Wolfenbüttel (Duitsland), Herzog August 
Bibliothek, Musikabteilung [signatuur: 60.1-5 Musica, olim 9.2 Musica];815 stemboeken van de 

canto, alto, tenore en basso in London (Engeland), The British Library [signatuur: A.352]; het 
stemboek van de quinto in: Amsterdam (Nederland), Universiteitsbibliotheek, 
Toonkunstcollectie [signatuur: TK: 206-F-10]. 

VERWIJZINGEN RISM-A/I: T914. N.B. het stemboek van de basso heeft katernsignatuur p2 in plaats van q2. 
CONVOLUTEN Deze uitgave is vermoedelijk opgenomen geweest in een convoluut in de Toonkunstcollectie 

van de UB Amsterdam (nr. 1); verder in de Proskebibliotheek (nr. 5) en samen met de Moduli 
trium vocum in de Herzog August Bibliothek (nr. 7). 

 
Vermoedelijke samenstelling in convoluut van stemboeken uit de Toonkunstcollectie (UB Amsterdam): 
1. Claudio Monteverdi, Il sesto libro de madrigali a cinque voci : con un dialogo a sette, con il basso continuo 

per potersi concertare nel clauicembano [!] et altri stromenti (Antwerpen, heredi di Pietro Phalesio, 1639).816 
2. Luca Marenzio, Il primo, secondo, terzo, quarto & quinto libro de madrigali a sei voci. - Novamente rist. & in 

un corpo ridotti (Antwerpen, P. Phalèse, 1610).817 

3. Luca Marenzio, Il sesto libro de madrigali a cinque voci. Novamente stampati & dati in luce (Antwerpen, P. 
Phalèse, 1610).818 

4. Luca Marenzio, Il sesto, settimo, ottavo et nono libro il suo testamento de madrigali a cinque voci. 
Novamente stampati & in un corpo ridotti, cum basso continuo (Antwerpen, Heredi di Pietro Phalesio, 
1632).819 

5. Orlandus Lassus, La fleur des chansons d’Orlande de Lassus à quatre, cinq, six et huit parties (Antwerpen, 
Hérétiers de Pierre Phalese, 1629).820 

6. Andreas Pévernage, Chansons d’André Pevernage à six, sept, et huict parties. (Antwerpen, P. Phalèse, 
1607).821 

7. Benedetto Pallavicino, Madrigali a sei voci. Novamente stampati (Antwerpen, P. Phalèse, 1606).822 
8. Pietro Philippi, Il secondo libro de madrigali a sei voci. Novamente composti & dato in luce (Antwerpen, P. 

Phalèse, 1603).823 

9. Cornelis Verdonck, Madrigali a sei voci. Novamente posti in luce con la tavola nel fine & gli autori delle 
parole (Antwerpen, P. Phalèse, 1603).824 

10. Joannes Tollius, Madrigali a sei voci ([Heidelberg], Hieronymus Commelinus 1597).825 
11. Diverse auteurs, Madrigali pastorali a sei voci descritti da diversi et posti in musica di altri tanti autori di 

novo stampati (Antwerpen, P. Phalèse, 1604).826 
12. Giulio Eremita, Il primo libro de madrigali a sei voci. Novamente posti in luce (Antwerpen, P. Phalèse, 

1602).827 

                                           
813 RISM-A/I: T 913. Deze drie stemboeken zijn ingebonden bij de Sextus (C), Septimus (T) en de Octave et Basse (B). 
Aangezien het stemboek van de Septimus verloren is gegaan ontbreekt de Tenor, de andere twee stemboeken bevinden zich 

beide in Washington. 
814 RISM-A/I: S 7246. 
815 Grote 2005. 
816 RISM-A/I: M 3493; herdruk van M 3490 (1614), M 3491 (1615) en M 3492 (1620). 
817 RISM-A/I: M 524 [= RISM-B/I: 161016]. 
818 RISM-A/I: M 521; herdruk van M 519 (1595) en M 520 (1609). 
819 RISM-A/I: M 575; herdruk van M 572 (1593), M 573 (1609) en M 574 (1609). 
820 RISM-A/I: L 1034 (er zijn geen andere stemboeken van deze uitgave bewaard gebleven). 
821 RISM-A/I: P 1677. 
822 RISM-A/I: P 784. 
823 RISM-A/I: P 1997; herdrukt in P 1998 (1615). 
824 RISM-A/I: V 1242. 
825 RISM-A/I: T 914. 
826 RISM-B/I: 160410; herdruk van 15946 en 16007. 
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13. Giovanni Croce, Madrigali a sei voci. Novamente ristampati (Antwerpen, P. Phalèse, 1618).828 

 
Samenstelling van het convoluut in de Proskebibliothek (Regensburg): 
1. Orlando di Lasso, Fasciculi aliquot sacrarum cantionum cum quatuor, quinque, sex et octo vocibus, antea 

quidem separatim excusi, nunc vero auctoris consensu in unum corpus redacti (Nürnberg, Gerlach 1589).829 
2. Orlando di Lasso, Madrigali: novamente composti a cinque voci (Nürnberg, Catharina Gerlach 1585).830 
3. Orlando di Lasso, Madrigali: a quattro, cinque et sei voci ([5:] a cinque et sei; [6:] a sei ...), novamente 

composti (Nürnberg, Catharina Gerlach 1587).831 
4. Diverse auteurs, Il Vago Alboreto di Madrigali et canzoni a quattro voci, di diversi eccellentissimi autori. 

Novamente raccolti et posti in luce (Antwerpen, P. Phalèse 1597).832 
5. Joannes Tollius, Madrigali a sei voci ([Heidelberg], Hieronymus Commelinus 1597).833 

6. Jean Desquesnes, Madrigali ... il primo libro a cinque voci (Antwerpen, P. Phalèse & J. Bellère 1594).834 
 
Oorspronkelijke samenstelling van het convoluut uit Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel):835 
1. Orlandi de Lassus (e.a.), Theatrum musicum Orlandi de Lassus aliorumque praestatissimorum musicorum 

selectissimas cantiones sacras, quatuor, quinque et plurium vocum, representans. Liber primus ([Genève], 
1580).836 

2. Orlandi de Lassus (e.a.), Theatri musici selectissimas Orlandi de Lassus aliorumque praestatissimimorum 

musicorum Cantiones sacras, quatuor, quinque et plurium vocum, repraesentantis. Liber secundus. 
([Genève], 1580).837 

3. Jean de Castro, Cantiones sacrae, quas motetas vulgo nominant, quinque vocibus compositae (Frankfurt, 

Johann Wechel 1591).838 
4. Jakob Regnard, Missae sacrae ad imitationem selectissimarum cantionum suavissima harmonia, a quinque, 

sex, & octo vocibus (Frankfurt, Nikolaus Stein (Wolfgang Richter) 1602).839 

5. Diverse auteurs, Selectissimarum missarum flores, ex praestantissimis nostrae aetatis authoribus quatuor, 

quinque, sex et plurium vocum collecti: et ad  ecclesiae catholicae usum ordine decenti dispositi. Opera D. 
Matthiae Pottier cathedralis ecclesiae D. Mariae antverpiensis phonasci... (Antwerpen, P. Phalèse 1599).840 

6. Orlande de Lassus (e.a.), Cinquante pseaumes de David, avec la musique a cinq parties d’Orlannde de 

Lassus. Vingt autres pseaumes à cinq & six parties, par divers excellents musiciens de nostre temps 
([Heidelberg], Commelin 1597).841 

7. Joannes Tollius, Madrigali a sei voci ([Heidelberg], Hieronymus Commelin 1597).842 
8. Peter Philips, Il primo libro de madrigali a sei voci (Antwerpen, Pierre Phalèse  1596).843 
9. Diverse auteurs, Paradiso musicale di madrigali et canzoni a cinque voci, di diversi eccellentissimi autori. 

Novamente raccolti da P. Phalesio et posti in luce (Antwerpen, P. Phalèse 1596).844 
10. Dit onderdeel van het convoluut kon niet worden gereconstrueerd.845 
11. Joannes Tollius, Moduli trium vocum, e sacris bibliis plerique omnes desumpti ([Heidelberg], Hieronymus 

Commelin 1597).846 
 
VI. Laudi d’Amore (1598) 
TITEL  LAVDI D’AMORE. MADRIGALI A CINQVE VOCI De diuersi Eccellenti Musici di Padoua. 

Nouamente posti in luce. ALL’ ILLRE SIGNOR GVGLIELMO ADORNE BORVSSO. In Venetia, 
Appresso Ricciardo Amadino. M D XCVIII. 

                                                                                                                                            
827 RISM-A/I: E 743; herdruk van E 742 (1584). 
828 RISM-A/I: C 4474; herdruk van C 4473 (1590). 
829 RISM-A/I: L 991. 
830 RISM-A/I: L 959. 
831 RISM-A/I: L 981. 
832 RISM-B/I: 159715. 
833 RISM-A/I: T 914. 
834 RISM-A/I: D 1814. 
835 Het convoluut had oorspronkelijk het signatuur 9.2 Musica. Het eerste stemboek (dat geen volgnummer had) bevatte 
alle sopraanpartijen; 9.2.2 Musica bevatte achtereenvolgens de altpartijen van nrs. 1 en 2, verder alle tenorpartijen; 9.2.3 
Musica bevatte de baspartijen van de nrs. 1 en 2, verder alle quinto’s, maar van nr. 7 de sexto (van nr. 11 is geen partij in 

dit stemboek aanwezig); 9.2.4 Musica bevatte de quinto van de nrs. 1 en 2, van nr. 3 was geen partij aanwezig in dit 
stemboek, van de nrs. 5 t/m. 7 de sexto, dan van nr. 7 de baspartij en van nr. 8 weer de sexto (nrs. 4 en 5 waren 

abusievelijk genummerd 9.2.4 Musica (3) en 9.2.4 Musica (4), uiteraard ontstaan door het ontbreken van een partij van nr. 
3 in dit stemboek; de laatste nummers hebben geen partij voor dit stemboek); tenslotte 9.2.5 Musica bevatte de tenor van 
de eerste twee nummers, dan van alle andere nrs. de baspartij, met uitzondering van nr. 7, waarvan de quinto in dit 

stemboek was opgenomen. 
836 RISM-B/I: 15803. 
837 RISM-B/I: 15804. 
838 RISM-A/I: C 1480; CC 1480. 
839 RISM-A/I: [R 734. 
840 RISM-B/I: 15991. 
841 RISM-B/I: 15976.  
842 RISM-A/I: T 914. 
843 RISM-A/I: [P 1991; PP 1991. 
844 RISM-B/I: 159610. 
845 Aldus werd mij medegedeeld door Alexandra Schebesta in een e-mail van 17-10-2014. 
846 RISM-A/I: T 913. 



295 
 

COLLATIE CANTO 4°: A-C4 

  TENORE 4°: D-F4  
  ALTO 4°: G-I4 
  BASSO 4°: K-M4 
  QVINTO 4°: N-P4 
INHOUD A1r/D1r/G1r/K1r/N1r: titelpagina; A1v/D1v/G1v/K1v/N1v: opdracht; A2r-C4r/D2r-F3v/ G2r-

I3v/K2r-M4r/N2r-P3v: muzieknotatie van vijfstemmige madrigalen en een Dialogo a7., 
composities van Constanze Porta, Girolamo Boni, D’incerto, Bortolomeo Sorte, Giovan Tollio, 
Lodovico Viadana, Francesco Sole, Massimiano Gabbiani, Rinaldo Coronetta, Tomaso Boldon, 
Bortolomeo Faveretto, Luigi Pace, Girolamo Filippo, Oliviero Ballis, Ama Dio Freddi, Girolamo 
Boni (Dialogo a7); C4v/F4v/I4v/M4v/P4v: TAVOLA DELLI MADRIGALI. 

EXEMPLAREN Complete set stemboeken in: Leipzig (Duitland), Leipziger Städtische Bibliotheken [signatuur: 
II.5.38]. 

VERWIJZINGEN RISM-B/I: 15987. N.B. het stemboek van de Tenore heeft katernsignatuur A2 in plaats van D2. 
CONVOLUTEN Het unieke exemplaar is onderdeel van een convoluut (nr. 2). 
 
Samenstelling van het convoluut uit de Städtische Bibliothek Leipzig:847 
1. MOCTETHA(!) REVERENDI PATRIS F. BERNARDINI MORELLI ORDINIS S. AVGVSTINI Cappellæ Ecclesiæ 

Cathedralis Montisflasconis Magistri Quinque Vocibus concinenda. Venetijs, Apud Ricciardum 
Amadinum. M D XCVIII.848 

2. LAVDI D’AMORE. MADRIGALI A CINQVE VOCI De diuersi Eccellenti Musici di Padoua. Nouamente posti 

in luce. ALL’ ILL.RE SIGNOR GVGLIELMO ADORNE BORVSSO. In Venetia, Appresso Ricciardo Amadino. 
M D XCVIII.849 

3. IL QVARTO LIBRO DE MADRIGALI A CINQVE VOCI, DI LEON LEONI MAESTRO DI CAPELLA nel Duomo 
di Vicenza, Accademico Olimpico. Nouamente composti, & dati in luce. IN VENETIA Appresso Ricciardo 
Amadino, M D XCVIII.850 

4. MADRIGALI A CINQVE VOCI DI ALESSANDRO SAVIOLI Maestro di Capella in Santo Alessandro di 

Bergamo. LIBRO SECONDO. Nouamente composti, & dati in luce. In Venetia appresso Ricciardo 
Amadino, D M XCVII.(!).851 

5. MADRIGALI A CINQVE VOCI CON VNO A SEI, & un dialogo a sette, DI PIETRO PACI DA LORETO 
Organista del Domo di Pesaro. LIBRO PRIMO. In Venetia appresso Ricciardo Amadino. D M XCVII.(!).852 

6. BALLETTI A CINQVE VOCI, Con li suoi Versi per cantare, sonare, & ballare; con una Mascherata de 
cacciatori a sei uoci, & con un concerto de Pastori a otto. DI GIO: GIACOMO GASTOLDI DA CARAVAGGIO Maestro di 
Cappella del Serenissimo Signor Duco di Mantoua. Sesta impressione. In Venetia, Appresso Ricciardo 
Amadino. M D XCVII.853 

7. NOVI PENSIERI MVSICALI A CINQVE VOCI, DI GIOVANNI CROCE CHINZZOTTO Vice Maestro di Capella 
della Serenissimo Signoria di Venetia in San Marco. Nouamente Ristampato, & corretti. CON PRIVILEGIO. 
IN VENETIA, Appresso Giacomo Vincenti 1598.854 

8. PARTE DELLI PIETOSI AFFETTI DEL MOLTO REVER.DO Padre D. Angelo Grillo Monaco Cassinense. Posti 
in Musica da diuersi Reuerendi, & Eccellentissimi Autori. A CINQVE VOCI. IN VENETIA, Appresso Giacomo 
Vincenti. 1598.855 

9. IL PRIMO LIBRO DE MADRIGALI A CINQVE VOCI DI GIO. PIETRO GALLO DA BARI. Nouamente 
composti, e dati in luce. In Venetia, Appresso Giacomo Vincenti, 1597.856 

10. IL SECONDO LIBRO DE MADRIGALI A CINQVE VOCI DI GIO. ANTONIO CIRVLLO DI ANDRIA Da lui 
nouamente composti, e dati in luce. IN VENETIA, Appresso Giacomo Vincenti 1598.857 

                                           
847 N.B.: De onderdelen van het convoluut worden tegenwoordig in losse boekbandjes bewaard, per uitgave bijeengebracht 
in een mapje. De onderdelen hebben zelfstandige en niet opeenvolgende signaturen. Er is geen registratie van de 
oorspronkelijke toestand van het convoluut beschikbaar, noch is duidelijk wanneer het convoluut uiteengenomen is. Ik 
heb tijdens mijn bezoek aan de Stadtbiblithek Leipzig (op 28-12-2015) de samenstelling en volgorde kunnen vaststellen 

aan de hand van de lederen lipjes die, om snel en doeltreffend te kunnen zoeken, op de laatste pagina van elke uitgave 
waren geplakt (van hoog naar laag) en de indruk die deze hebben achtergelaten op de eerste pagina van de volgende 
uitgave. In het eerste deel van het convoluut ontbrak niet alleen de indruk van een voorafgaand lipje op de titelpagina, het 
bevatte ook als enige in alle stemboeken de handgeschreven tekst ‘C.F. Becker 1832’. Het laatste onderdeel van het 

convoluut had geen lederen lipje op de laatste pagina. Omdat deze zaken voor alle vijf stemboeken overeenkomstig waren, 
kon zowel de samenstelling als de volgorde met zekerheid achterhaald worden. 
848 Signatuur: II. 4. 74. RISM-A/I: M 3642, overige exemplaren in:  D-Rp (S, A). 
849 Signatuur: II. 5. 38. RISM-B/I: 15987 (uniek exemplaar). 
850 Signatuur: II. 5. 36. RISM-A/I: L 1995, overige exemplaren in: US-BEm. 
851 Signatuur: II. 5. 48. RISM-A/I: S 1115 (uniek exemplaar). 
852 Signatuur: II. 5. 44. RISM-A/I: P 15 (uniek exemplaar). 
853 Signatuur: II. 5. 28. RISM-A/I: G 512, zesde druk van RISM-A/I: G 508 (1591), overige exemplaren van deze druk in: I-

Bc | US-SFsc (S). 
854 Signatuur: II. 5. 14. RISM-A/I: C 4479, herdruk van RISM-A/I: C 4478 (1594), overige exemplaren van deze druk in: 
GB-Lbl (S) | I-Bc (A). N.B.: het exemplaar uit Leipzig, dat als enige alle stemboeken bevat, is niet opgenomen in RISM. 
855 Signatuur: II. 5. 12. RISM-B/I: 15986, overige exemplaren in: PL-GD. 
856 Signatuur: II. 5. 27. RISM-A/I: G 265 [=RISM B/I: 159720], overige exemplaren: D-Kl (kpl.: S, A, T, B, 5). 
857 Signatuur: II. 5. 13. Niet opgenomen in RISM. 
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11. IL SECONDO LIBRO DE MADRIGALI A CINQVE VOCI DI GIVLIO CESARE GABVCCI BOLOGNESE 

Maestro di Capella del Duomo di Milano. Nouamente composti, e dati in luce. IN VENETIA, Appresso 
Giacomo Vincenti 1598.858 

12. CONVITO MVSICALE DI HORATIO VECCHI Da Modona, A Tre, Quattro, Cinque, Sei, Sette, & Otto Voci. 
Nouamente Composto, & dato in luce. AL SERENISS: FERNANDO Arciduca d’Austria, &c. CON 
PRIVILEGIO. In Venetia Appresso Angelo Gardano. M. D. LXXXXVII.859 

13. IL PRIMO LIBRO DE MADRIGALI A SETTE VOCI, DI GIO: BATTISTA GALENO Maestro di Capella nel 
duomo di Vdine. Nouamente composti, & dati in luce. In Venetia, Appresso Ricciardo Amadino. M D 
XCVIII.860 

 
VII. Madrigali de Diversi (1598) 
TITEL  MADRIGALI DE DIVERSI A QVATTRO VOCI RACCOLTI DA GIO: MARIA RADINO Organista In 

San Giouanni in Verdara de Padoa & nouamente posti in luce. In Venetia, Appresso Ricciardo 
Amadino. M D XCVIII. 

COLLATIE CANTO 4°: A-C4 
  [TENORE] 4°: [D-F4] (verloren gegaan)861 
  ALTO 4°: G-I4 
  [BASSO] 4°: [K-M4] (verloren gegaan)862 
INHOUD A1r/[D1r]/G1r/[K1r]: titelpagina; A1v/[D1v]/G1v/[K1v]: opdracht en gedicht; A2r-C4r/[D2r-

F4r]/G2r-I4r/[K2r-M4r]: muzieknotatie van vierstemmige madrigalen en een Dialogo a8., 
composities van Costanzo Porta, Lodovico Balbi, Oratio Colombano, Baldisera Donato, Lelio 

Bertani, Pietro Andrea Bonini, Francesco Sole, Luigi Pace, D. Raffaelo, D. Massimiano, 
Vincenzo Bertolussi, Placido Gambutti, Rinaldo Coronetta, Giovan Tollio, Andrea Rota, Gio: 
Antonio Massinoni, Antonio Tonello, D. Massimiano, Girolamo Boni, Gio: Maria Radino 
(Dialogo a8); C4v/[F4v]/I4v/[M4v]: TAVOLA DELLI MADRIGALI. 

EXEMPLAREN Stemboeken van de canto en alto in: Wenen (Oostenrijk), Österreichische Nationalbibliothek 
[signatuur: SA.78.B.25]; tot 1944 waren de stemboeken van de canto, alto en basso aanwezig 

in: Koningsbergen (Oost-Pruisen, nu Kaliningrad, Rusland), University Library, Bibliotheca 
Gottholdiana [signatuur: Reγ 14 4° I-III], de huidige verblijfplaats van dit exemplaar is 
onbekend. 

VERWIJZINGEN RISM-B/I: 15989; Mueller 1870, p. 53-54. N.B. de titelpagina van het stemboek van de Canto 
heeft ‘Apssopre’ in plaats van ‘Appresso’. 

CONVOLUTEN Voor zover bekend is noch de uitgave die in Wenen bewaard is gebleven, noch die uit 
Koningsbergen opgenomen geweest in een convoluut. 

  

                                           
858 Signatuur: II. 5. 25. RISM-A/I: G 98, overige exemplaren in: I-LOcl (B). 
859 Signatuur: II. 5. 51. RISM-A/I: V 1050, eerste van drie drukken, overige exemplaren in: D-As (ontbreekt 5) | D-Kl (kpl.: 
S, A, T, B, 5, 6) | GB-Lwa | I-Bc (A, 6) | I-Fn (A) | PL-GD (ontbreekt A). Aan het exemplaar in Leipzig ontbreekt het 

stemboek van de sesto. 
860 Signatuur: II. 5. 26. RISM-A/I: G 123, overige exemplaren in: B-Br (kpl.: S, A, T, B, 5, 6, 7) | I-Vc (onvolledig). Aan het 
exemplaar in Leipzig ontbreken de stemboeken van de sesto en de settimo. 
861 Mueller 1870, p. 54, meldt over de katernsignaturen: ‘Canto (A-C4), Alto (G-J4) en Basso (K-M4)’, waaruit af te leiden valt 
dat voor de Tenore de katernering D-F4 moet zijn geweest. 
862 katernering genoemd in Mueller 1870, p. 54. 
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BIJLAGE IX. Verschillen tussen de uitgaven van motetten uit 1590 en 1597 
 
In het motet ‘Accipite et manducate’ (resp. I,4 en IV,3) komt in beide delen precies één afwijking in de bassus 
voor. In het prima pars is een fragment uit 1590 in 1597 vervangen door rusten (zie muziekvoorbeeld 17, m. 
14) en in het secunda pars is een minima die gevolgd wordt door een semiminima rust in 1597 vervangen 
door een gepunteerde minima (maat 9 van de transcriptie). In het motetdeel ‘Opportet autem’ (resp. I,8b en 
IV,6c) is het ingrijpende verschil in de hoofdtekst besproken (zie de muziekvoorbeelden 18a en 18b). In het 
motet ‘Episcopus imponit manus’ (resp. I,11 en IV,8a) heeft Tollius een sextakkoord van 1590 in 1597 
vervangen door een grondligging en daarbij is de terts uit het akkoord verdwenen (maat 10); een ander 
sextakkoord met de duur van een minima in 1590 is vervangen door een voorhouding en oplossing (d’-cis’) in 
semiminima (maat 14). In ‘Vos estis sal terrae’ (resp. I,12a en IV,8b) is het verschil slechts de octavering van 
een slotnoot van de cadens in maat 12, een c’ in 1590 die in 1597 een octaaf lager is geplaatst. In ‘Vos estis 
lux mundi’ (resp. I,12b en IV,8c) zijn er – opvallend genoeg – enkele accidenties uit de versie van 1590 
weggelaten in de versie van 1597 (het zijn er twee, behorend tot fragmenten die in beide gevallen herhaald 
worden). Het ligt voor de hand dat deze accidenties ook in de andere twee stemmen van de versie van 1590 
waren voorgeschreven. 
 
Muziekvoorbeeld 38. ‘Vos estis lux mundi’ (versie 1590: m. 1-2 en 7-8) 

 

 
(de omcirkelde noten in de bassus zijn in de versie van 1597 niet meer voorzien van een voorteken, de 
omcirkelde noten in de cantus en tenor zijn op grond van de baspartij van 1590 in de reconstructie voorzien 
van accidenties, ook deze ontbreken in de versie van 1597). 
 In het motet ‘Euge, serve bone’ (resp. I,13 en IV,9b) maakte Tollius in de versie van 1590 voor de 
slotfase gebruik van het mensuurteken van een omgekeerde C, duidend op dubbel tempo; in de versie van 
1597 ontbreekt dit mensuurteken en is deze passage met gehalveerde notenwaarden genoteerd.  De 
ingrijpende verandering die heeft plaatsgevonden in het motet ‘Pecunia tua’ (I,10), is reeds in de hoofdtekst 
besproken (zie de muziekvoorbeelden 23a-c).  
 Het laatste werk in de uitgave van 1590 is een complexe canon voor twee stemmen in de prime en 
een derde stem een octaaf lager in de omkering. Tollius laat hiermee zien dat hij ook het handwerk van de 
oudere generaties beheerste. De bassus van 1590 heeft een tweetal afwijkingen van de versie van 1597 en op 
grond daarvan is te achterhalen dat de versie van dit werk in het handschrift in Lüneburg op de uitgave van 
1590 gebaseerd zal zijn geweest. Er zijn namelijk in het handschrift twee plaatsen waar het ritme afwijkt van 
de versie van 1597, terwijl de baspartij wel overeenkomt met die uit de versie van 1590. Het gaat om het 
ritme bij de woorden ‘confirmata est’ en ‘in principio’. In onderstaand muziekvoorbeeld staan onder elkaar de 
druk van 1590, het handschrift en de druk van 1597; links de twee passages in de bovenstemmen, rechts de 
twee passages in de bassus. 
 
Muziekvoorbeeld 39. ‘Laudate Dominum’ (fragmenten uit de canon) 
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De eerste ritmische verandering (op de tekst ‘confirmata est’) die kennelijk in de druk van 1597 in de cantus 

en tenor was doorgevoerd, is toen klaarblijkelijk niet overgenomen in de bassus. De bassus van alle drie de 
bewaard gebleven versies van de canon stemmen op dit punt dus overeen, maar daarmee is de bassus van 
1597 in ritmisch opzicht niet meer letterlijk afgeleid van de toenmalige cantus. De tweede verandering van 
het ritme (op de tekst ‘in principio’) in de versie van 1597 is wel in alle partijen doorgevoerd; hier stemmen 
alleen de bassus van de druk uit 1590 en die van het handschrift overeen. We mogen derhalve aannemen 
dat in de druk van 1590 ook de cantus en de tenor hetzelfde ritme als de bassus hadden en dus 
overeenstemden met de lezing zoals die in het stemboek van de altus in het Lüneburger handschrift is 
overgeleverd. 
 De canoninstructie (die niet voorkomt in de bewaard gebleven partij van de druk uit 1590) is in het 
handschrift anders dan in de druk van 1597. In de druk van 1597 staat boven de partij van de cantus: 
‘Canon 1. ad diapason inferius, contrario motu. Canon 2. in eodem tono cantatur’, de plekken waar de 

tweede en derde stem moeten inzetten zijn gemarkeerd met een segno; in de stemboeken van de tenor en de 
bassus zijn de canons uitgewerkt (met uiteraard de benodigde rusten eraan voorafgaand). In het stemboek 
van de tenor (met daarin de tweede sopraanpartij) staat ‘Resolutio secunda’ en in het stemboek van de 
bassus (met daarin een partij in tenorligging) staat ‘Resolutio prima’. In het handschrift staat boven de 
sopraanpartij ‘Joan Tolhius, Fuga 3 Vocum. Secundus Discantus in eodem post medium tempus. Bassus in 
subdiapason post mediam pausam per contrarium motum’. In het stemboek van de tenor staat dan alleen 
nog ‘Bassus Tolhii’ en in het stemboek van de discantus staat niets. Waarschijnlijk is deze canoninstructie 
afkomstig uit de druk van 1590. De gehanteerde spelling van de psalmtekst, afkortingen en 
hoofdlettergebruik wijzen overigens niet op een directe ontlening aan de druk van 1590. Mogelijk heeft de 

auteur van het handschrift de spelling niet letterlijk overgenomen of heeft hij zich niet rechtstreeks op deze 
druk gebaseerd, maar op een ander afschrift ervan. Onhandig in het handschrift is het feit dat de 
sopraanpartij (die door twee verschillende stemmen moet worden gezongen) eenmaal is genoteerd en wel in 
het stemboek van de altus, terwijl de baspartij (die door één stem moet worden gezongen) zowel in het 

stemboek van de discantus is genoteerd als in het stemboek van de tenor. In het stemboek van de bassus 
komt de canon niet voor. Mogelijk heeft er nog een versie van de bovenstem gestaan in het vijfde stemboek 
van dit handschrift, dat verloren is gegaan (zie hoofdstuk 1). 
 De kleinste ingrepen, zoals de ritmische veranderingen (IV,3b, m. 9 en de canon), vloeiden misschien 
alleen maar voort uit het opnieuw opschrijven van de muziek, waarbij een spontane ingeving tot de 
verandering heeft geleid. Andere veranderingen zijn ofwel ontstaan vanuit de ontwikkeling van de voorkeuren 
van Tollius (het weglaten van het fragmentje in de bassus van IV,3a, m. 14 en het verwijderen van de 
accidenties in IV,8c, m. 1 en 7), ofwel uit het zien van extra mogelijkheden in het materiaal (de toevoeging in 
VI,10, m. 16-19). In de slotwending van het motet IV,6c heeft Tollius er kennelijk voor gekozen om nog een 
stap verder te gaan op het pad van zijn soms onconventionele schrijfwijze. 
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BIJLAGE X. Sleutels, modus, mensuurteken 
 

I. Motectorum de dignitate et moribus sacerdotum (1590) 
 [C] [T] B    (combinatie) mol finalis/modus tactus (aantal)863 

1 [G2] [C3] F3    (chiavette) ¨ D aeolisch C (107) 

2 [G2] [C3] F3    (chiavette) ¨ D aeolisch C (65) 

3 [G2] [C3] F3    (chiavette) ¨ G dorisch C (55) 

4a [G2] [C2] F3    (chiavette) - G mixolydisch C (77) 
4b [G2] [C2] F3    (chiavette) - C ionisch C (69) 
5 [G2] [C2] F3    (chiavette) - C ionisch C (59) 

6a [C1] [C4] F4    (chiavi naturali) ¨ D aeolisch C (61) 

6b [C1] [C4] F4    (chiavi naturali) ¨ G dorisch C (95) 

7 [C1] [C3] F4    (chiavi naturali) ¨ F ionisch C (63) 

8a [G2] [C3] F4    (chiavi naturali var.) ¨ C mixolydisch C (55) 

8b [C1] [C3] F4    (chiavi naturali) ¨ F ionisch C (59) 

9a [C1] [C4] F4    (chiavi naturali) - G mixolydisch C (55) 
9b [C1] [C2] F3    (chiavi naturali var.) - E frygisch C (77) 
9c [C1] [C3] F4    (chiavi naturali) - A aeolisch C (25) 
10 [C1] [C4] F4    (chiavi naturali) - E frygisch C (63) 
11 [G2] [C1] C4    (chiavette var.) - A aeolisch C (73) 

12a [G2] [C2] C4    (chiavette) - E frygisch C (71) 
12b [G2] [C2] C4    (chiavette) - D dorisch C3 (87)/C (27) 

13 [G2] [C2] C4    (chiavette) ¨ C mixolydisch C (50)/¢ (33)864 

14 [C1] [C1] C4    (chiavette var.) - D dorisch C (67) 
15 [C1] [C1] C4    (chiavette var.) - A aeolisch C (71) 

 
II. Liber primus motectorum quinque vocum (1591) 

 C A T B 5  (combinatie) mol finalis/modus tactus (aantal) 

1a C1 C3 C4 F4 C3   (chiavi naturali) ¨  D aeolisch ¢ (122) 

1b  C1 C3 C4 F4 C3   (chiavi naturali) ¨ G dorisch ¢ (103) 

2 G2 C2 C3 C4 G2   (chiavette) - A aeolisch ¢ (130) 
3 G2 C2 C3 C4 G2  (chiavette) - A aeolisch ¢ (98) 
4 G2 C2 C3 C4 G2  (chiavette) - D dorisch ¢ (198) 
5 C1 C2 C3 C4 C1  (chiavette var.) - A aeolisch ¢ (82) 

6a G2 C2 C3 F3 C2  (chiavette) ¨ D aeolisch ¢ (132)865 

6b G2 C2 C3 F3 C2  (chiavette) ¨ A frygisch ¢ (136) 

7 G2 C1 C1 C3 G2  (chiavette var.) ¨ D aeolisch ¢ (132) 

8a C1 C3 C4 F4 C4  (chiavi naturali) - E frygisch ¢ (143) 
8b C1 C3 C4 F4 C4  (chiavi naturali) - E frygisch ¢ (111) 
9 C1 C4 C4 F4 F4  (chiavi naturali var.) - G mixolydisch ¢ (186) 
10 C1 C3 C4 F4 F4  (chiavi naturali) - G mixolydisch ¢ (168) 

11 G2 C1 C1 C3 G2  (chiavette var.) ¨ A frygisch ¢ (84) 

12 G2 C2 C3 C4 G2  (chiavette) ¨ F ionisch ¢ (86) 

13 G2 C2 C3 C4 G2  (chiavette) ¨ F ionisch ¢ (120) 

14 C1 C3 C4 F4 C3  (chiavi naturali) ¨ D aeolisch ¢ (107) 

15 C1 C3 C4 F4 C4  (chiavi naturali) ¨ F ionisch C (154) 

16 C1 C3 C4 F4 C4  (chiavi naturali) ¨ F ionisch C (125) 

17 G2 C2 C3 F3 G2  (chiavette) - A aeolisch C (80)/C3 (18)/C (77) 
18 G2 C2 C3 C4 G2  (chiavette) - A aeolisch C (181)866 

19 C1 C3 C4 F4 C4  (chiavi naturali) ¨ g dorisch C (133) 

 
  

                                           
863 N.B. De tactus zijn geteld tot en met het moment waarop de laatste deelnemende stem de slotnoot bereikt (of in een 
enkel geval de laatst genoteerde rust). 
864 In de bron wordt een omgekeerde C gebruikt (proportio dupla). 
865 Een passage met zwarte notatie in alle stemmen, 12 tactus lang. 
866 Een passage met zwarte notatie in alle stemmen, 12 tactus lang. 
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III. Motectorum quinque vocum liber secundus (1591) 

 C A T B 5  (combinatie) mol finalis/modus tactus (aantal) 

1 G2 C2 C3 F3 C3   (chiavette) ¨  G dorisch ¢ (142)867 

2 G2 C2 C3 F3 C3   (chiavette) ¨ A frygisch ¢ (146) 

3a G2 C2 C3 F3 C1   (chiavette var.) - A aeolisch ¢ (122) 
3b G2 C2 C3 F3 C1  (chiavette var.) - A aeolisch ¢ (144) 
4 G2 C2 C3 C4 C3  (chiavette) - A aeolisch ¢ (177)868 
5 G2 C2 C3 C4 C3  (chiavette) - A aeolisch ¢ (183) 
6 C1 C4 C4 F4 F4  (chiavi naturali var.) - G mixolydisch ¢ (108) 
7 C1 C4 C4 F4 F4  (chiavi naturali var.) - G mixolydisch ¢ (163) 

8 G2 C2 C3 F3 C2  (chiavette) - G mixolydisch ¢ (74)/± (82) 

9 G2 C2 C3 F3 C2  (chiavette) - G mixolydisch ¢ (86)869/± (18)/¢ (30) 

10 C1 C4 C4 F4 C1  (chiavi naturali var.) ¨ F ionisch ¢ (162) 

11 C1 C3 C4 F4 C1  (chiavi naturali) - A aeolisch ¢ (165) 

12 G2 C2 C3 C4 G2  (chiavette) ¨ G dorisch ¢ (142) 

13a G2 C2 C3 F3 F3  (chiavette) ¨ F ionisch ¢ (128) 

13b G2 C2 C3 F3 F3  (chiavette) ¨ F ionisch ¢ (123) 

14 G2 C2 C3 F3 G2  (chiavette) ¨ G dorisch ¢ (159) 

15 G2 C2 C3 F3 C3  (chiavette) ¨ F lydisch ¢ (86) 

16 G2 C2 C3 C4 C3  (chiavette) ¨ A frygisch ¢ (110) 

17 G2 C2 C3 F3 C3  (chiavette) - A aeolisch ¢ (118) 
18a G2 C2 C3 C4 C3  (chiavette) - C ionisch ¢ (79) 
18b G2 C2 C3 C4 C3  (chiavette) - G mixolydisch ¢ (89) 

19 C1 C3 C4 F4 C1  (chiavi naturali) - G mixolydisch ¢ (44)/ ± (18)/¢ (48)/  
           ± (60)/¢ (44) 

IV. Moduli trium vocum (1597) 

 C T B    (combinatie) mol finalis/modus tactus (aantal) 

1a G2 C3 F3    (chiavette) ¨ D aeolisch C (107) 

1b G2 C2 F3    (chiavette) ¨ G dorisch C (77) 

1c G2 C3 F3    (chiavette) ¨ D aeolisch C (65) 

2a G2 C3 F3    (chiavette) ¨ G dorisch C (63) 

2b G2 C3 F3    (chiavette) ¨ G dorisch C (55) 

3a G2 C2 F3    (chiavette) - G mixolydisch C (77) 

3b G2 C2 F3    (chiavette) - C ionisch C (69) 
4a G2 C2 F3    (chiavette) - C ionisch C (59) 
4b G2 C3 F3    (chiavette) - G mixolydisch C (75) 

5a C1 C4 F4    (chiavi naturali) ¨ D aeolisch C (61) 

5b C1 C4 F4    (chiavi naturali) ¨ G dorisch C (95) 

6a C1 C3 F4    (chiavi naturali) ¨ F ionisch C (63) 

6b G2 C3 F4    (chiavi naturali var.) ¨ C mixolydisch C (55) 

6c C1 C3 F4    (chiavi naturali) ¨ G dorisch C (57)870 

7a C1 C4 F4    (chiavi naturali) - G mixolydisch C (55) 
7b C1 C2 F3    (chiavi naturali var.) - E frygisch C (77) 
7c C1 C3 F4    (chiavi naturali) - A aeolisch C (25) 
8a G2 C1 C4    (chiavette var.) - A aeolisch C (73) 
8b G2 C2 C4    (chiavette) - E frygisch C (71) 
8c G2 C2 C4    (chiavette) - D dorisch O   (87)/C (27) 

9a G2 C2 C4    (chiavette) ¨ G dorisch C (129) 

9b G2 C2 C4    (chiavette) ¨ C mixolydisch C (83) 

10a C1 C4 F4    (chiavi naturali) - D dorisch C (76)/C3 (52)871 
10b C1 C3 F4    (chiavi naturali) - G mixolydisch C (41) 

10c C1 C4 F4    (chiavi naturali) - E frygisch C3 (33)872/C (79) 
11a G2 C1 F3    (chiavette var.) - A aeolisch C (105) 

11b C1 C1 C4    (chiavette var.) - D dorisch C (67) 
12a G2 C1 C4    (chiavette var.) - A aeolisch O   (118)873 
12b C1 C1 C4    (chiavette var.) - A aeolisch C (71) 
13 G2 C1 C3    (chiavette var.) - A aeolisch C (70)/C3 (58)  

                                           
867 Twee passages in zwarte notatie in alle stemmen, elk 12 tactus lang. 
868 Een passage in zwarte notatie in alle stemmen, 14 tactus lang. 
869 Een passage in zwarte notatie in alle stemmen, 10 tactus lang. 
870 Hier is het begin van de rust van de laatst eindigende stem als laatste tactus geteld. 
871 In de bron is bij de maatwisseling alleen het cijfer 3 genoteerd (de C stond aan de sleutel). 
872 In de bron is de mensuurteken C3 gecombineerd met zwarte notatie. 
873 In de bron heeft alleen de cantus O3, de andere twee stemmen dus O  . 
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V. Madrigali a sei voci (1597) 

 C A T B 5 6 (combinatie) mol finalis/modus tactus (aantal) 

1 G2 C2 C3 C4 G2 G2 (chiavette) ¨ A  frygisch C (105) 

2 G2 C2 C3 C4 G2 G2 (chiavette) ¨ G dorisch C (151) 

3a G2 C2 C3 C4 C1 G2 (chiavette var.) - E frygisch C (93) 
3b G2 C2 C3 C4 C1 G2 (chiavette var.) - A aeolisch C (87) 

4a C1 C3 C4 F4 C4 C1 (chiavi naturali) ¨ G dorisch C (151) 

4b C1 C3 C4 F4 C4 C1 (chiavi naturali) ¨ G dorisch C (120)/ C   (129)/ C (25) 

5 C1 C3 C4 F4 C4 C1 (chiavi naturali) ¨ F ionisch C (50)/ C   (63)/C (29) 

6 C1 C3 C4 F4 C3 C1 (chiavi naturali) - G mixolydisch C (147) 
7 C1 C3 C4 F4 C3 C1 (chiavi naturali) - G mixolydisch C (125)874 
8 C1 C3 C4 F4 C3 C1 (chiavi naturali) - G mixolydisch C (153) 

9a C1 C3 C4 F3 F3 C1 (chiavi naturali var.) - D dorisch C (157) 
9b C1 C3 C4 F3 F3 C1 (chiavi naturali var.) - G mixolydisch C (133) 
10a C1 C3 C4 F4 F4 C3 (chiavi naturali) - A aeolisch C (209) 
10b C1 C3 C4 F4 F4 C3 (chiavi naturali) - D dorisch C (173) 

11a C1 C2 C4 F4 C4 C1 (chiavi naturali var.) ¨ D aeolisch875 C (162)876 

11b C1 C3 C4 F4 C4 C1 (chiavi naturali) ¨ G dorisch C (83) 

12 G2 C2 C3 C4 C1 G2 (chiavette var.) - D dorisch C (155)877 

13 C1 C3 C4 F4 C4 C1 (chiavi naturali) ¨ G dorisch C (105) 

14 G2 C2 C3 F3 C4 C1 (chiavette var.) ¨ G dorisch C (137) 

15 G2 C2 C3 F3 C4 C1 (chiavette var.) ¨ G dorisch C (95) 

16 G2 C2 C3 F3 C4 C1 (chiavette var.) ¨ G dorisch C (22)/ C   (54)/C (73) 

 
VI. Laudi d’Amore (1597) 

 C A T B 5  (combinatie) mol finalis/modus tactus (aantal) 
6 C1 C3 C4 F4 C1  (chiavi naturali) - E frygisch C (121) 
 
VII. Madrigali de diversi (1597) 

 C A T B   (combinatie) mol finalis/modus tactus (aantal) 
14 G2 C1 ? ?   (chiavette var.) - [A] [aeolisch] C (137) 
 
  

                                           
874 Na het slotakkoord van een halve noot, volgen nog een halve noot en een hele noot rust, maar deze zijn niet meegeteld 
voor de lengte van dit werk. 
875 Doordat er een es direct aan de slotnoot d voorafgaat, is de slotcadens feitelijk frygisch. 
876 Dit deel eindigt met een brevis rust in alle stemmen, ik heb de laatste gezongen noot als finale tactus geteld. 
877 Een passage in zwarte notatie in alle stemmen, 6 tactus lang. 
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Lijst van geraadpleegde Nederlandse kranten (chronologisch) 
 
De vermeldingen van Tollius in de Nederlandse kranten is geen speerpunt geweest bij dit onderzoek en 

is niet uitputtend gedaan. Onderstaand resultaat is op basis van de website kranten.kb.nl en beperkt 
zich tot de kranten die de KB in 2012 had gedigitaliseerd. Het zoeken op het item ‘Tollius’ is met OCR 
tot stand gekomen en als gevolg daarvan kunnen binnen het aanbod van de KB nog artikelen zijn 
gemist. Omdat de digitalisering niet tot het heden toe doorloopt, stammen de resultaten uit de periode 
tot aan de Tweede Wereldoorlog. 
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Summary 

Joannes Tollius was a singer and composer, born in Amersfoort around 1555. 

Already at an early age he was appointed music director of the chapel of Our Lady 

in his native town. In 1579 the city joined the Dutch Revolt. At that moment the 

chapel was assigned to the Protestants and thus Tollius lost his job. Not long 

afterwards he left for Italy. 

 On 2 September 1583 Tollius was appointed choirmaster in the cathedral of 

Rieti. A year later we find him in the same function in the cathedral in Assisi. In 

1586 he was imprisoned there on charges of heresy. Shortly after he was released 

on bail and got permission to go to Rome, where (at least in 1587) he worked as a 

musician in the chapel of the ‘Ospedale di Santo Spirito in Sassia’. In 1588 he was 

appointed a tenor singer in the choir of the cathedral of Padua, where he remained 

for more than thirteen years. In Padua he came into conflict with the chapter of the 

cathedral several times again. When they discovered that he had previously been 

convicted of heresy, he was suspended from the choir. However, a short time later 

he was fully exonerated in a letter from the bishop of Assisi. 

 At the end of 1601 Tollius went to Copenhagen, where he was appointed as 

an exceptionally highly paid singer to the court of King Christian IV (reigning from 

1596 until 1648). He was dismissed early in 1603. Then we lose track of him for a 

while. From 1607 he reappears in the archives of Amersfoort, in which city, 

however, he was probably not a resident. Presumably he lived in or near 

Copenhagen. He was quite wealthy. He died sometime between 20 October 1619 

and 13 April 1620. 

 The biography of Tollius highlights the fact that after 1580 the northern 

Netherlands provided no longer work with an adequate salary for singers. The 

traditional system of music education in Europe was based on Catholic religious 

institutions. In the Low Countries the cooperation of the Latin Schools with the 

local church choirs created a perfect educational system in which young musical 

talent could develop. These institutions were brusquely abolished in the northern 

Netherlands as a result of the Reformation. Alongside the economic decline of the 

southern Low Countries that resulted from the migration of wealthy merchants 

from Flanders and Brabant to cities in Holland such as Leiden, Haarlem and 

Amsterdam, this institutional change unwittingly brought an end to the leading role 

of singers from the Low Countries in musical life across Europe, making Tollius one 

of the last representatives of a breed on its way to extinction. 

 

The works of Tollius still known to us were published between 1590 and 1598. 

Three-quarters of these works are motets and for the rest madrigals. In addition a 

three-part Dutch Christmas song is included in one of the motet editions. 

 The surviving music of Tollius has previously found a home in the libraries of 

noblemen and of wealthy citizens. Some copies found their way into libraries of 

Latin schools. The remaining copies of his publications are currently in archives 
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and libraries across Europe and the United States, with a disproportionate number 

in German-speaking areas (probably due to trade at the Frankfurt and Leipzig book 

fairs). It is notable that none of Tollius’s music has been preserved in archives in 

Italy, where the majority was published and where Tollius lived for most of his 

career. 

 Tollius’s music is broadly similar to that of his contemporaries. In his works 

he sometimes reflects the style of the previous generation (e.g. with canon 

techniques or long passages of parallel sixth cords), but at other times – and not 

only in the madrigals – he experimented with hitherto unusual twists (the most 

extreme example being at the end of a motet where one voice at a time stops 

abruptly without a common final chord). It is not possible to link Tollius’s music to 

a specific school: he used every technique that was available to him to best set the 

text to music. 

 Although most of his music was composed in Italy, Joannes Tollius’s 

Amersfoort origins make him a Dutch musician. He has left behind an admittedly 

small, but certainly interesting oeuvre which well deserves the attention of both 

musicians and music lovers. 
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Curriculum Vitae 

Simon Groot werd geboren op 16 september 1958 in Huizen (N.-H.). Na afronding 

van het H.A.V.O werkte hij enkele jaren in de verzekeringen en vervulde hij zijn 

dienstplicht. In 1981 deed hij toelatingsexamen voor het hoofdvak klarinet aan het 

Brabants Conservatorium in Tilburg, waar hij kort na zijn toelating ook het 

hoofdvak compositie ging volgen. Vanaf 1983 zette hij zijn studie voort aan het 

Rotterdams Conservatorium waar hij lessen volgde in compositie, koordirectie en 

muziektheorie. In 1988 startte hij zijn studie muziekwetenschap aan de Universiteit 

Utrecht. Hij werkte in deze jaren, naast zijn studie, als koordirigent. In 1997 

studeerde hij alsnog (cum laude) af voor het staatsexamen koordirectie en in 1998 

voltooide hij zijn studie muziekwetenschap. Voor zijn scriptie De liederen uit de 

Nederlandsche Gedenck-clanck van Adriaan Valerius: Een onderzoek naar de 

melodieën, de luit- en de citerzettingen kreeg hij een eervolle vermelding in het kader 

van de Jan-Pieter-Heijeprijs 2000. 

 Vanaf 2001 tot 2003 was hij aangesteld als documentalist aan het Meertens 

Instituut, waar hij onder leiding van Louis Grijp meewerkte aan het ‘Repertorium 

van het Nederlandse lied tot 1600’ en een pilot realiseerde van de ‘Zingende Kaart’. 

In 2004 werd hij benoemd tot bibliothecaris van de wetenschappelijke afdeling van 

de Toonkunst - Bibliotheek. Nadat het subsidie voor deze collectie door de overheid 

was stopgezet wist hij de overdracht van de historische Toonkunstcollectie naar de 

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (als onderdeel van de 

Universiteitsbibliotheek) te realiseren. Sinds 2008 is hij daar aangesteld als 

conservator van de muziekhistorische collecties. In die hoedanigheid beheert hij 

niet alleen de Toonkunstcollectie, maar ook alle andere historische 

muziekdocumenten van de UB Amsterdam. 

 Als uitvoerend musicus heeft Simon Groot diverse vaste koren en talrijke 

projectkoren geleid. Tussen 1985 en 1995 legde hij zich vooral toe op de vocale 

muziek uit de periode 1770-1920, maar in 1995 kwam met de oprichting van het 

Hemony Ensemble een ommezwaai: sindsdien specialiseert hij zich in muziek uit de 

Nederlanden van de late zestiende en de vroege zeventiende eeuw. Met deze 

specialisatie was hij dirigent van enkele amateurensembles zoals het Collegium 

Amisfurtense en het Lassus Consort. Sinds 1995 is hij als artistiek leider verbonden 

aan het door hem opgerichte professionele Hemony Ensemble. Met deze ensembles 

heeft hij geregeld de muziek van Tollius over het voetlicht gebracht. 
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