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     Inleiding 

 
 
In het eerste jaarboek van Bouwsteenen van de Vereeniging voor Nederlandsche 
Muziekgeschiedenis (1869-1872) wordt verslag gedaan van de bijzondere vindgeschiedenis 
van 't Lof van Jubal en  't Lof Iubals,1 een verzameling madrigaleske composities op 
wereldlijke teksten en een viertal geestelijke motetten door de componist Cornelis Thymensz. 
Padbrué (1592 - 1670) uit Haarlem. Van beide boeken is alleen de tenorpartij overgeleverd. 
Wegens het ontbreken van de andere stemboekjes is een overtuigende reconstructie van het 
werk helaas niet uitvoerbaar. Jubals lof kan derhalve jammer genoeg niet worden 
uitgezongen. Het wachten is op de vondst van de andere stemboekjes. Tot dan moeten we het 
stellen met deze enige stille getuige van een in compositorisch, historisch, litterair en religieus 
opzicht interessant tijdsdocument.  
 De bundels bevatten diverse lofzangen op de Bijbelse "inventor musicae" Jubal, 
genoemd in het boek Genesis. De dichterlijke bijdragen van de eerste verzameling 
composities zijn van de hand van Cats, Barlaeus, Vondel en Westerbaen, grote namen uit de 
zeventiende eeuw. In de tweede bundel worden composities op bijdragen van Barlaeus, 
Vondel en Westerbaen vergezeld van die van vijf andere personen, die, ten tijde van het 
ontstaan van dit werk, eveneens een min of meer vooraanstaande rol in het openbare leven 
hebben gespeeld. Dit geheel wordt gecompleteerd door enkele niet getoonzette odes aan Jubal 
en aan Padbrué. Deze bundels waren volledig in de vergetelheid geraakt. Na de vermelding 
van de vondst in Bouwsteenen  heeft Scheltema de Heere in 1908 uitvoerig over de componist 
Padbrué en diens composities geschreven.2 Nadien blijft het in publicaties wat betreft 't Lof 
van Jubal en  't Lof Iubals voornamelijk bij aanhalingen uit Scheltema's artikel. 
Uitzonderingen daarop vormen de publicaties van de Klerk en Noske over dit onderwerp, die 
een nieuwe impuls hebben gegeven aan het discours over de figuur Padbrué en zijn betekenis 
in de muziekgeschiedenis van de Nederlanden in de zeventiende eeuw. 
 Anno 2009 wordt het tijd opnieuw licht te laten schijnen op de ontstaansgeschiedenis 
van deze werken en op de periode waarin zij ontstonden. In deze studie wordt getracht de 
bestaande informatie te ordenen en verdere gegevens te achterhalen over de wijze waarop  
Het Lof van Jubal en  't Lof Iubals tot stand zijn gekomen alsook over de achtergrond en 
inbreng van de contribuanten aan de twee bundels. Voorts wordt aandacht besteed aan de 
componist Padbrué zelf, zijn oeuvre, aan het Haarlem uit zijn tijd, aan zijn literaire entourage 
en aan de Bijbelse figuur Jubal. 
 
Op mijn zoektocht naar nadere gegevens over de figuur Padbrué en de beide Jubal-bundels 
heb ik van deze en gene de nodige interessante informatie gekregen. Ik wil hier graag in de 
eerste plaats Dr. R.A. Rasch bedanken, die deze studie met zijn waardevolle adviezen tot een 
leerzame en uitdagende onderneming voor mij heeft gemaakt. De volgende personen wil ik 
eveneens bedanken voor hun vriendelijke en bereidwillige hulp in deze: B. van Asperen, 
Drs. F. J. Duparc, Dr. R.C. Engelberts, Drs. S.H. Groot, Dr. F. Heller, Th. Laurentius en 
Drs. F. Laurentius, Drs. J. Mes, Dr. H.W.M. Nellen, Dr. J. Spoelder en  
Mgr Drs. J.W.N. Valkestijn MBE. 
 

                                                 
1 Artikel Kramm, Heije, Boers, Tiedeman en van Riemsdijk. 
2 ‘David Padbrouck en Cornelis Padbrue’. 
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Hoofdstuk I   
        

Haarlem in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
Historisch, sociologisch, economisch, politiek, religieus 

 
 "O Haerlem soeten Dal/ O puyck van alle Steen, van alle die tot allen stonden/ 
 Of werden op den dagh van huyden noch gevonden/In 's Werelts ruymen schoot!" 3 
 
 

Haarlem in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
 
De stad Haarlem 
Haarlem, ontstaan uit een nederzetting aan het Spaarne en voor het eerst vermeld in de tiende 
eeuw, viel onder heerschappij van de graven van Holland. Graaf Willem II verleende Haarlem 
in 1245 stadsrechten. Tot de zestiende eeuw waren Haarlem en Dordrecht de grootste steden 
van Holland. Daarna moesten zij die plaats tevens delen met Amsterdam, Gouda, Delft, 
Dordrecht en Leiden, steden die aan het begin van de zestiende eeuw elk meer dan 10.000 
inwoners telden.4   
De tachtigjarige oorlog zou ook in Haarlem haar sporen nalaten. In 1572 koos het merendeels 
katholieke Haarlem5 voor Willem van Oranje, wat haar duur kwam te staan. Alva's beleg en 
verovering van de stad eisten vele levens. Tot overmaat van ramp werd door een grote 
stadsbrand in 1576 een kwart van de stad verwoest. Toen de Spanjaarden in 1577 vertrokken, 
kwam de stad onder stadhouderlijk gezag. De bisschop werd verdreven en de vele kloosters 
werden gesloten. Hun bezittingen vielen aan de stad toe. Toen begin jaren tachtig na alle 
oorlogs- en godsdiensttroebelen de rust weer enigszins was weergekeerd, kwam een grote 
stroom immigranten uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden op gang. Antwerpens 
gloriedagen waren geteld, het Noorden bood nieuwe kansen. Zeker na de val van Antwerpen 
in 1585 zochten velen in het betrekkelijk veilige Haarlem hun heil. Er vond een expansieve 
groei van Haarlems bevolking plaats. De stad bloeide op en in enkele decennia 
verviervoudigde het inwonertal. In 1620 telde de stad ongeveer 40.000 inwoners, waarvan 
ruim de helft immigranten waren, de meesten Vlamingen, voor wie Holland extra 
aantrekkelijk was omdat ze hun eigen taal konden blijven spreken. Haarlem behoorde nu met 
Amsterdam en Leiden tot de drie belangrijkste steden van Holland.6 Deze groei zou zich 
gestaag doorzetten; rond het eind van de zeventiende eeuw telde de stad 55.000 inwoners.7 
 
De Gouden Eeuw in Haarlem 
Er wordt wel gezegd dat de Gouden Eeuw in Haarlem is begonnen.8 Hiermee wordt natuurlijk 
in de eerste plaats op de schilderkunst gedoeld. Maar naast een rijke kunstproductie is er ook 
in korte tijd een belangrijke economische bloei tot stand gebracht. Het was een vruchtbare 
kruisbestuiving. De immigranten brachten mankracht met ervaring, vakmanschap en kapitaal 
mee. Doordat zij met zo velen waren, zullen zij zich betrekkelijk snel hebben thuis gevoeld in 
hun nieuwe woonplaats en met grote energie en inzet hebben bijgedragen aan de expansie van 
                                                 
3 Ampzing. 
4 http://www.haarlemportaal.com. Volgens G.W. van Oosten de Bruyn (Eerste boek, p. 3) was Haarlem toen "de 
twééde der Ses groote Steden van Holland". In: De stad Haarlem en haare geschiedenissen [...] Haarlem, 
Enschedé, 1765. 
5 In 1559 werd het bisdom Haarlem opgericht. 
6 Ach lieve tijd, afl. 1, p. 17. Janssen van Raaij spreekt over een inwonertal van 39,455 in 1622. 
7 Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem) 
8 Zie de tentoonstellingscatalogus De Gouden Eeuw begint in Haarlem Rotterdam: NAi, 2008. 
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handel en nijverheid. Dat competitie de productie- en handelsactiviteiten opstuwde hoeft geen 
betoog. De dynamische ontwikkeling hing voor een groot deel samen met de textielnijverheid, 
waar Haarlem vanouds bekend om stond. De vele vlashandelaren en laken- en 
linnenweverijen vormden een belangrijke werkverschaffing en gaven de economie een sterke 
impuls. Het Haarlemse damast en zwarte laken waren zeer gewild. Op de donkere kleding van 
de kapitaalkrachtige burgers werden als een zeker statussymbool verschillende typen kragen 
en manchetten gedragen, die hagelwit dienden te zijn. De voornamelijk uit Duitsland 
gekomen werknemers in de blekerijen in de omgeving van de stad en achter de duinen hadden 
aan het arbeidsintensieve bleken van linnen en batist hun handen vol. De razendsnelle 
toename van de welvaart was niet in de laatste plaats te danken aan het machtige gezelschap 
van de brouwers. De bierproductie en -export vormden de grootste industrie met meer dan 
vijftig brouwerijen langs het Spaarne, die de directe verbinding was met belangrijke steden in 
Holland, Zeeland en de Zuidelijke Nederlanden.9 De brouwers genoten aanzien en respect en 
werden niet zelden op vooraanstaande posten benoemd. Vanwege Haarlems gunstige ligging 
floreerde ook de scheepsbouw. Kalkbranderijen waren een andere belangrijke tak van 
nijverheid. Daarnaast was er een succesvolle handel in turf en producten van veeteelt, land- en 
tuinbouw, visserij en vanaf 1620 bollenteelt.10 Doordat het de stad voor de wind ging werden 
er, ter meerdere glorie van Haarlem, belangrijke bouwprojecten gerealiseerd, zoals de nieuwe 
vleugel van het in 1370 gebouwde stadhuis met een vroedschapskamer, de Vleeshal, de 
Doelengebouwen voor de schutterij, het St. Elisabethsgasthuis en het Oudemannenhuis, thans 
het Frans Hals museum.11 Het voormalig Dominicanenklooster werd verbouwd tot het 
Prinsenhof en diende als verblijfplaats van de Prins van Oranje, wanneer hij de stad bezocht. 
Waar men vroeger voor een reis naar Amsterdam te voet moest gaan of aangewezen was op 
paard of koets, kon men nu een plaatsje op de trekschuit reserveren, die in 1632 in gebruik 
werd genomen. Het tij zat mee en de stad kende een grote bloei, die haar hoogtepunt bereikte 
aan het einde van het Twaalfjarig Bestand in 1621. De economie bleef lange tijd sterk. Pas na 
1650 ging het snel bergafwaarts. De twee Engelse Oorlogen hadden aanzienlijke schade 
toegebracht en bier- en linnenexport waren hun monopolypositie  kwijt.. 
 
Rijk en arm 
Door deze welvaart ontstond van lieverlee een gegoede burgerstand, die zich het nodige kon 
permitteren. De nieuwe rijken werden grand seigneurs, die zich huizen en buitenplaatsen 
lieten aanmeten en deze verfraaiden met kunst. Schilders waren er te over om aan de steeds 
toenemende vraag te voldoen. Zo groeide Haarlem tijdens deze "anni mirabiles" van een 
kleine provincieplaats uit tot een stad van naam en faam, die hoogwaardigheidsbekleders 
zoals de stadhouders en binnen- en buitenlandse autoriteiten graag aandeden. 
 Het zal niet àlles goud zijn geweest wat er blonk. Het economisch wonder met haar 
rijkdom en voorspoed waren voor het grootste deel te danken aan hardwerkende immigranten, 
die hoopten een graantje mee te pikken van de toegenomen welvaart, maar in de meeste 
gevallen genoegen moesten nemen met een schamele behuizing en povere 
leefomstandigheden. Dat het met de hygiëne niet altijd even nauw werd (kon worden) 
genomen, blijkt wel uit de uitbraken van epidemieën, zoals die van de pest in het midden van 
de jaren dertig, die Haarlem teisterde en een kwart van haar bevolking deed verliezen.12 Het 

                                                 
9 Biesboer, p. 74. 
10 Zie de Catalogus van de tentoonstelling De trots van Haarlem. Haarlem: Frans Halsmuseum enTeylers 
Museum, 1995. 
11 Biesboer, p. 10. 
12 In Korte Chronijck ofte Beschryving van Haarlem: In 1636 "Syn tot Haarlem in de tijdt van 12 maanden 
gestorven aan de Pest ca 8509 menschen en begroeven van s morgens vroeg tot s avonds laat". 
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was ook in de jaren 1635-1637 dat de tulpenhandel een geweldige hausse doormaakte en er 
hele fortuinen vergaard en verloren werden door de "bloemisten" en velen die waren 
aangestoken door de "tulpomania", door Schrevelius een "Sotte-klugt" genoemd. Speculatie is 
van alle tijden. En misdaad ook. In 1633 komt er een "Nieuwe schavot, ondersteunt met 10 
Pielaaren, van witte norduyn steen"!13  
 
Stadsbestuur 
Van Oosten de Bruyn beschrijft14 de toenmalige "Form van de Regeering deezer Stad" als een 
"Regeering, welke tegenwoordig bestaat uit Die van den Gerechte, en uit Die van de 
Vroedschappe, dat is uit Schout, Borgemeesteren, Schepenen, en Raden, welke te zaamen 
uitmaaken een lichaam van twéé en dertig persoonen." Uit het midden van de vroedschap van 
vierentwintig schepenen werden de vier burgemeesters gekozen, steeds voor twee jaar. Dit 
oligarchische stadsbestuur bestond uit leden van Haarlems meest vooraanstaande families, die 
elkaar de banen toespeelden en zo de macht over de stad in handen hielden. Die families 
waren in de meeste gevallen kapitaalkrachtige brouwers. Een van hen was Cornelis 
Guldewagen, oorspronkelijk een handelaar in zeep, later brouwer. Voordat hij in 1642 voor de 
eerste keer tot burgemeester benoemd werd, had hij al menige functie bekleed, zoals die van 
schepen en thesaurier. Hij zou tot 1663 nog enkele malen tot burgemeester worden 
benoemd.15 Wij komen later op hem terug. 
 
Schutterijen 
Er was de stedelijke overheid alles aan gelegen de gerieflijke welvaart te behouden. Het was 
dan ook zaak dat er vrede en orde heersten in de stad. De schutterij diende om de orde binnen 
de stadspoorten te bewaren en 's nachts de wacht te lopen. Ook diende zij de stad te 
verdedigen tegen vijanden van buitenaf. Elke mannelijke burger had de plicht in de schutterij, 
een soort burgerwacht, te dienen. De officieren, voor deze eredienst gekozen door het 
stadsbestuur, waren veelal leden van de machtige vroedschap, die er veel belang bij hadden 
dat hun bezit beschermd werd tegen oorlog of oproer. Hun onbezoldigde dienstperiode 
bedroeg drie jaar en werd afgesloten met een dagenlang eetfestijn, tafereel dat we kennen van 
de verschillende schuttersstukken van Frans Hals. Er waren twee schutterijen in Haarlem, de 
St. Jorisschutterij en de Cluveniersschutterij met elk hun eigen Doelen. Deze Doelen werden 
in de loop van de zestiende eeuw semi-openbare gebouwen en kregen naar het schijnt meer 
het karakter van een sociëteit.  
 
Katholicisme en reformatie 
De katholieke eredienst was in 1573 geschorst en vanaf december 1581, na het verdrag van 
Veere, was het tevens verboden katholiek onderwijs te geven, ook in besloten kring.16 Het 
protestantisme was tot officiële staatsgodsdienst verheven. De Grote- of St. Bavokerk was, na 
de verovering door de Spanjaarden, aanvankelijk teruggegeven aan de rooms-katholieken, 
maar kwam in 1581 weer aan de hervormden, evenals alle voormalig katholieke kerken. 
Soberheid was troef. De kerken werden ontdaan van allerlei versierselen die de aandacht van 
de kerkganger zouden kunnen afleiden en het orgelspel werd er aan banden gelegd. Het 

                                                                                                                                                         
Schrevelius, p. 289: "[...] in den jare 1636 [...], als daer sooveel lijcken geweest sijn [...] als bladen in de 
Bosschagie in Herfts tijdt/als daer in de tijdt van 4 maenden 5723 Menschen aen de Pest gestorven sijn/alsoo 
datter geen kerck-hoven genoegh waren om de dooden te begraven". 
13 Korte Chronijck ofte Beschryving van Haarlem. 
14 Boek II. 
15 Goldgar, p. 143. 
16 van Deursen, p. 323. 
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formele verbod op het katholieke geloof betekende niet het einde van de katholieke 
geloofsbelijdenis; men ging ondergronds en kwam samen in schuilkerken.  
 Het stadsbestuur, dat, zoals in de hele republiek, gereformeerd moest zijn, was er zoals 
gezegd op uit de verworven welvaart te behouden. Het was daartoe belangrijk een klimaat te 
scheppen van rust en harmonie. Dat de regenten het daarbij de bevolking naar de zin wilden 
maken blijkt ook uit het oogluikend toestaan van de katholieke kerkdiensten, die heimelijk 
werden georganiseerd. Tegen betaling waren baljuw en schout bereid die te gedogen.17 
Zolang de bevolking maar in pais en vree met elkaar samenleefde en niet te openlijk te koop 
liep met een expliciet van de staatsgodsdienst afwijkende overtuiging werd het met de 
geloofskwestie niet al te nauw genomen. Dankzij dit pragmatisme en een tolerant geestelijk 
klimaat was er ruimte voor andere religieuze overtuigingen en nam het aantal katholieken toe. 
Die toename werd vanaf het midden van de jaren twintig sterker naarmate de verschillen in 
inzicht tussen de gereformeerden onderling toenamen. De ironie wilde dat die tweedracht de 
katholieken onbedoeld in de kaart speelde. 
 Kunstkenners en experts in zeventiende prent- en schilderkunst18 zijn van mening dat 
het merendeel van de Haarlemse bevolking en zeker het merendeel van de kunstenaars in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw katholiek geweest zou zijn.19 Weer een andere schatting 
van 1618 laat zien dat er toen 14% Doopsgezinden, 12 % katholieken en 20% gereformeerden 
zouden zijn geweest; de rest zou een amalgaam van allerlei gezindten geweest zijn20. Toch 
moet men die tolerantie en pluriformiteit niet overdrijven volgens historicus Snel. Zo telden 
alle niet-gereformeerde protestantse kerken samen hoogstens vijf procent van de bevolking. 
De meerderheid zou volgens hem uiteindelijk gereformeerd zijn geweest.21 Er lijkt dus weinig 
staat op te maken. Natuurlijk zullen velen enkel lippendienst aan het calvinisme hebben 
bewezen, zonder dat geloof daadwerkelijk aan te hangen, zoveel is zeker. In ieder geval 
heerste er een zekere vrede tussen de gezindten, een "pax ecclesiastica", die ook in de muziek 
tot uiting kwam. Zo waren bundels met gemengde inhoud als het Luitboek van Thysius, 
waarin "kerkelijke gezangen van expliciet katholiek karakter opgetekend worden naast 
calvinistische psalmen, profane liederen en danswijzen"22 geen zeldzame uitzonderingen. 
 
 
De kunsten in Haarlem in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
 
Beeldende kunsten 
De term "Gouden Eeuw" verwijst zoals gezegd naar de economische voorspoed van de 
Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw en de schilderkunst, die daar een hoge 
vlucht nam. Haarlem was daarin koploper23, Amsterdam zou volgen. Onder de toestroom van 
immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden die in de laatste decennia van de zestiende eeuw 
op gang was gekomen bevonden zich veel intellectuelen en kunstenaars, meest schilders, 
waarvan velen later wereldberoemd zouden worden. Een van hen was de schilder-dichter-
schrijver Karel van Mander (1548-1606), een doopsgezinde Vlaming die in 1583 had gekozen 

                                                 
17 Ibid., p. 325. 
18 F. Duparc, Hoogsteder & Hoogsteder, fa Laurentius. 
19 Dat is ook de constatering van A. van der Marel in: De kunstschilders de Bray en hun familie, in: De 
Nederlandsche Leeuw, 1963. pp. 6-26. p. 15. 
20 Goldgar, p. 132. 
21 J.D. Snel: Het calvinistische verleden van Nederland is altijd weggemoffeld. Artikel in NRC Handelsblad d.d. 
30 mei 2009. 
22 de Klerk, p. 65. 
23 Zie voor uitvoerige informatie over Haarlems schilderkunst uit de zeventiende eeuw: Biesboer: De Gouden 
Eeuw begint in Haarlem. 
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voor Haarlem, dat toen al de naam had van artistiek centrum in Holland.24 Hij stichtte er 
samen met Hendrick Goltzius (1558-1617) en Cornelis van Haerlem (1562-1638) een 
schildersatelier, de "Haarlemse Academie". Het is dankzij zijn Schilder-Boeck uit 1604 dat we 
veel te weten zijn gekomen over schilders uit zijn tijd, de Oudheid en Italië en over de 
renaissancistische stijl en technieken. De faam van van Mander en de zijnen werkte als een 
magneet. Op een goed moment telde Haarlem een kleine tweehonderd kunstschilders. 
Verhoudingsgewijs lag de kwaliteit zeer hoog, al was natuurlijk niet alles van superieur 
gehalte. Deze ambachtslieden, zoals zij toen nog werden gezien, waren vereend in het St. 
Lucasgilde, waarvan de vroegste vermelding dateert van 1504.25 Aan dit gilde waren tevens 
plaatsnijders, boekbinders, koperslagers, orgelbouwers, tapijtwerkers en ijzerkramers 
verbonden.26  
 Door de snel toegenomen welvaart waren velen in staat zich schilderijen aan te 
schaffen; men kocht ofwel aan huis bij de schilder zelf ofwel bij openbare verkopingen of 
veilingen. Ook in het buitenland was Haarlems faam op het gebied van de schilderkunst 
doorgedrongen. Er was dan ook een grote belangstelling van kunsthandelaren en vorstelijke 
verzamelaars. Zo was er een keur te koop aan stillevens, historiestukken, duin- en rivier-
landschappen (Haerlempjes), genrestukken, vanitasstillevens, strandgezichten, marinestukken, 
kerkinterieurs en stadsgezichten, ruiterstukken en buitenpartijen. Daarnaast waren er de 
schilderijen in opdracht zoals de portretten en de schuttersstukken. 
 Van de beeldende kunsten was ook de gravurekunst sterk ontwikkeld. Van talloze 
schilderijen werden etsen en gravures gemaakt. Ook hierin speelde Goltzius een belangrijke 
rol door onder meer de gravuretechniek te verbeteren. Haarlem mocht er ook zijn op het 
gebied van de wandtapijtkunst. Voorbeelden hiervan zijn twee gobelins uit 1629 en 1630 in 
het stadhuis van Haarlem, door Pieter de Grebber (1590-1658) in opdracht van het 
stadsbestuur ontworpen. In de glaskunst ontwikkelde Haarlem een heel eigen stijl. De 
zilversmeedkunst, met als belangrijkste figuur Pieter Bagijn (1600/05-1648), stond op een 
zeer hoog peil.  
 
Bouwkunst 
In de periode van overgang van late gotiek en renaissance naar het Classicisme heeft Haarlem 
belangrijke bouwmeesters gekend, zoals de Gentenaar Lieven de Key(1560-1627) en de 
Haarlemmers Jacob van Campen(1596-1657) en Salomon de Braij(1597-1664). De Key werd 
in 1591 benoemd tot stadssteenhouwer, twee jaar later tot stadsmetselaar. Of hij 
daadwerkelijk de bouwmeester is geweest van de voorgevel van het stadhuis, de Waag, de 
Vleeshal en de toren van de Nieuwe kerk is onduidelijk, maar zijn inbreng hierbij is in elk 
geval onbetwistbaar. Zijn stijl kenmerkt zich door een rijke ornamentatie. De veelzijdig 
getalenteerde van Campen 27 en de Braij worden beschouwd als de grondleggers van het 
Hollands Classicisme. 
 
Letterkunde  
De doorbraak van de literaire renaissance heeft vooral in Leiden en Amsterdam 
plaatsgevonden. Het episch proza neemt in de Nederlanden uit die tijd geen belangrijke plaats 
in, het  is met name de poëzie die hoogtij viert. Dichten, het schrijven van toneelstukken, 
vertalen, dat was waar men zich mee bezig hield. Vermeldenswaard zijn natuurlijk de 
Nederlandsche Historien van dichter, toneelschrijver en geschiedkundige Hooft, tot stand 

                                                 
24 Biesboer, p. 110. 
25 Voor uitvoerige informatie over het St. Lucasgilde zie: Van der Willigen,  p. 1. 
26 Van Deursen, p. 87. 
27 Schrevelius noemt hem in zijn Harlemias "Iacob Campen, soo noble Schilder als geswinde Mathematicus, 
ende Architect van de Prince van Orangien/sijn hoogheydt". p. 383. 



 11 

gekomen in de jaren 1642-1647 en de in 1637 uitgekomen Statenbijbel, een vertaling van de 
oorspronkelijke teksten in het Grieks en het Hebreeuws. Ook het oeuvre van Hugo de Groot 
(1583-1645), waaronder zijn boeken over zee- en volkenrecht, is van groot belang. Op 
toneelgebied speelde Haarlem geen rol van enige betekenis, daar bleef het bij de 
langzamerhand op haar retour rakende rederijkerskunst. Het was in Amsterdam waar een 
grote productie was en waar in de in 1638 opgerichte schouwburg stukken van Vondel, 
Bredero, Vos, Coster, Krul, Hooft en Brandt werden opgevoerd: kluchten, tragedies, 
blijspelen, treur-bly-eynde spelen, pastorales en wat niet al.  
 De zeventiende eeuw en in het bijzonder de eerste helft daarvan kende een opvallend 
groot aantal al dan niet beroepsmatig actieve dichters. Zo was er de Haarlemse 
predikant/dichter Samuel Ampzing, die in 1621 Het lof der stadt Haerlem in Hollandt schreef 
en van wie in 1628 de Beschrijvinge ende lof der stad Haerlem in Holland is uitgegeven. 
Ampzing was voorstander van zuiver Nederlands taalgebruik. Zijn Taelbericht der 
Nederlandsche spellinge uit 1639 is een belangrijk document. Toen er vanaf 1640 de nodige 
anthologieën van Nederlandse dichters uitkwamen ontstond als vanzelf een canon van 
"klassieken" als Hooft, Vondel, Barlaeus, Huygens en Cats.28 Naast de Nederlandse taal 
bediende men zich, geïnspireerd door het Humanisme, van het Latijn29, wat een hoogst 
geleerd karakter aan de poëmen gaf. De culturele elite had zich in deze manier van dichten 
bekwaamd, met wellicht een exemplaar van Vossius' Poeticae institutiones ter "imitatio" en 
"aemulatio" binnen handbereik. Vele geleerden en hoogwaardigheidsbekleders waren 
geverseerd in het Latijn, zowel in woord als in geschrift. Barlaeus, de belangrijkste 
Neolatijnse dichter, publiceerde voornamelijk in het Latijn en hield ook zijn redevoeringen in 
die taal. Correspondentie, ook tussen vrienden, geschiedde eveneens vaak in het Latijn. Er 
werd vanzelfsprekend veel uit het Latijn vertaald. Als voorbeeld noemen we de zestiende-
eeuwse Basia van Janus Secundus, die Westerbaen uit het Neolatijn heeft vertaald. Op deze 
Kusies zou Padbrué madrigalen componeren.30 
 Het aantal gelegenheidsgedichten, met name lofgedichten, in het "Duytsch" en het 
Neolatijn uit die tijd is bijzonder groot. Alles vormde wel een aanleiding voor het maken van 
een gedicht. Dat die niet allemaal van hoog niveau waren laat zich raden. Tegen betaling, om 
niet of als hoffelijk gebaar, opdracht of persoonlijke lofprijzing bij een geschenk, er komt 
geen einde aan deze rijmelarij, die tot kunst was verheven. Er werd natuurlijk ook veel 
stichtelijks gerijmd; van de Davidspsalmen, geliefd als zij waren, werden talrijke bewerkingen 
gemaakt. Concluderend mogen we stellen dat, wat de literatuur betreft, Haarlem in de eerste 
decennia van de Gouden Eeuw van betrekkelijk geringe betekenis is geweest. Daar immers 
lag het onbetwiste zwaartepunt op de schilderkunst.  
 Op wetenschappelijk gebied hebben de Nederlanden in de Gouden Eeuw het nodige te 
bieden gehad, maar Haarlem speelde op dit gebied geen rol van betekenis. 
 
Muziek en zangkunst 
De hoge vlucht die de schilderkunst en de literatuur in de Noordelijke Nederlanden hebben 
genomen was in veel mindere mate van toepassing op de muziek. Bij ontstentenis van een 
hofleven en een kerkelijke muziekcultuur werden er nagenoeg geen compositieopdrachten 
gegeven. Met de alteratie werd ook het orgelspel in de kerken aan banden gelegd. Orgelspel 
was alleen aan het begin en het einde van de dienst toegestaan, niet om psalmgezang te 
begeleiden. Het zou de gemeente maar afleiden van het woord Gods. Buiten de kerk echter 
ging het muziekleven gewoon door. Stadsspeellieden traden gemiddeld vier maal per week op 
in het openbaar, in Haarlem op de trappen van het stadhuis. Voorts luisterden zij allerlei 

                                                 
28 Ibid., p. 543-544. 
29 Dit zogenoemde Neolatijn wijkt af van het Latijn uit de Oudheid. 
30 Zie Hoofdstuk II en III. 
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feestelijke evenementen op, zoals ceremonies van schutterij en rederijkers. In de huizen van 
particulieren en in de "collegia musica" werd muziek gemaakt: klavecimbelspel, muziek van 
kleine ensembles van gevarieerde aard en gezang. De vocale muziek overheerste in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw en er werd gezongen door jong en oud. Er waren talloze 
liedboekjes op de markt met teksten op welbekende melodieën, die gemakkelijk mee te 
zingen waren. Ook stichtelijke bundels, als die van Herman Hollanders, Jacobus Haffner, 
Antoni Pannekoeck, Joannes Baptista Verryth, Constantijn Huygens, Jan Harmens Krul en 
Cornelis de Leeuw, ontbraken natuurlijk niet. Daarnaast bestonden er verzamelbanden van 
meer gesofisticeerd en gecompliceerd karakter, alleen geschikt voor de meer geoefende 
zanger. Deze meest door de Antwerpse Phalesius gedrukte bundels konden een variëteit aan 
chansons, motetten, liederen en psalmen bevatten als ook Italiaanse liederen en madrigalen, 
een genre dat in Nederland in intellectuele kringen zeer geliefd was. Enkele Nederlandse 
componisten hebben de madrigaalkunst beoefend zoals Jan Pieterszn. Sweelinck, Cornelis 
Schuyt, Joan Albert Ban en Cornelis Thymenszn Padbrué. De laatste heeft vier 
madrigaalbundels in het Nederlands gepubliceerd, waarvan 't Lof van Jubal uit 1643 en 't Lof 
Iubals uit 1645 onderwerp van deze studie zijn. 
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Hoofdstuk II 
 

Cornelis Thymensz. Padbrué (1592 - 1670) 
 

 
Inleiding 
 
In deel 10 van het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek uit 1937 stelt  
van den Sigtenhorst Meyer dat over het leven van de componist Cornelis Thymensz. Padbrué 
niets bekend is.31 De navorsingen en publicaties van met name van der Marel, de Klerk, 
Noske, van Asperen, Rasch en Grijp, die in de afgelopen vijftig jaar zijn verschenen, hebben 
hier verandering in gebracht. Het spreekt voor zich dat deze inspanningen in de meeste 
gevallen voornamelijk gericht waren op Padbrué's composities. Door de uitbreiding van de 
kennis over zijn muziek echter is tevens de figuur van Padbrué zelf duidelijker naar voren 
gekomen. In dit hoofdstuk wordt getracht de thans voorhanden zijnde gegevens te 
rangschikken en, waar mogelijk, aan te vullen met nieuwe kennis, met de bedoeling een zo 
compleet mogelijk beeld te schetsen van deze Haarlemse componist. 
 
 
Levensbeschrijving 
 
Herkomst en familie 
Cornelis Thymensz. Padbrué32 werd omstreeks 1592 in Haarlem geboren. De familie was in 
de zestiende eeuw (1545) vanuit Henegouwen naar het Noorden getrokken om zich te 
Haarlem te vestigen. Grootvader Jan Jans Patbrue/Jenin Paddebruecq (1520-1581) zong van 
1545 tot 1573 als "hoochconter" in het koor van de Zeven Getijden Zangers van de St. Bavo 
te Haarlem en stond bekend als "Jennig/Jenning de sangher". Van 1574 tot 1582 was hij bode 
van Haarlem op Douai33 en van 1578 tot 1582 tevens bode van de universiteit van Douai over 
Holland en Zeeland. Later zou hij handelaar in onroerend goed zijn geweest. Padbrué's vader 
Thyman Jansz (1555-1627) maakte, na koorknaap bij dezelfde St. Bavo geweest te zijn, van 
1592 tot 1619 vrijwel zonder onderbreking deel uit van Haarlems stadsschalmeispelers. 
Daarnaast oefende hij het beroep van passementwerker uit.34 
 Ook Cornelis' oom David Jansz. Padbrué (1552/53-1635) (ook als David Patbru, 
Patbrouck of Padbrue te boek staand), de oudere broer van zijn vader, was muzikaal begaafd. 
Na in de jaren 1560-1562, evenals zijn broer, koorknaap te zijn geweest in het Getijdenkoor 
van genoemde St. Bavo, maakte hij vanaf 1562 tot 1570 als "corael" bij de "soprani" deel uit 
van de Capilla Flamenca van de Koninklijke Kapel van Philips II te Madrid, instituut dat van 
1559 tot 1564 onder leiding stond van de componist Pierre de Manchicourt en van 1564 tot 
1570 van Jean Beaumarchais. David Padbru wordt onder meer vermeld als een van de 
"enfants qui restent" in 1565 en in 1570 als een van de vier (van de negentien) koorknapen 

                                                 
31 NNBW, p. 702. 
32 "Vroegere generaties[ ...] zijn zich kennelijk bewust geweest van de herkomst uit de Zuidelijke Nederlanden 
en hebben dit tot uitdrukking willen brengen door op de e van Padbrue een accent aigu te plaatsen. Het is 
duidelijk dat dit accent aigu ten onrechte werd geplaatst."In: Pabbruwe, 'De herkomst van de familie Pabbruwe'.  
33 De magistraat van Haarlem verleende "de bosse metter wapen deser stadt omme deser mede te mogen reysen 
naer Douyai mede voorts op andere plaetsen daar hij van doene sal hebben", p. 81. De universiteit van Dowaai 
was in 1562 door Philips II gesticht en werd spoedig een uitzonderlijk belangrijk instituut en een centrum van 
katholiek leven, een bolwerk van de contra-reformatie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_van_Dowaai. 
34 Noske spreekt over hem als "a manufacturer of lace". In: Music bridging divided religions, p. 75. 



 14 

"qui furent renvoyés aux Pays-Bas pour y faire leurs grandes études".35 Te oordelen naar de 
prebendes36 die David verleend werden door Philips II en Margaretha van Parma  moet hij een 
gewaardeerd zanger zijn geweest. Na terugkeer in Nederland werd hij in 1571 klerk bij het 
bisdom Haarlem en van 1571 tot ca 1591 vicaris van het St. Brigitten-altaar in de Oude Kerk 
te Delft. In 1580 vestigde hij zich te Leiden, waar hij als David Johannis Herlemensis aan de 
universiteit ingeschreven stond in de "artes". Hij stond er bekend als "luytslager", luitbouwer 
en "meester van de musiecke". In 1585 schrijft hij in het album amicorum van Homme 
Harinxma thoe Slooten: "Musica, disparium dulcis concordia vocum, pello, levo, placo tristia 
corda, deos" en ondertekent met "David a Pabruée". Op oudere leeftijd heeft hij het beroep 
van vlaskoper uitgeoefend. Van deze David is een tiental luitcomposities in tabulatuur 
bewaard gebleven in het handgeschreven Luitboek van Thysius (1595-1630), 37 dat de grootste 
verzameling luitmuziek in de Nederlanden representeert. De werken zijn voor een groot deel 
anoniem en vertegenwoordigen uiteenlopende genres. In 1601 verschenen bij Zacharias 
Heyns te Amsterdam psalmbewerkingen (naar het Datheens psalter) van Davids hand in een 
bundel die uitgegeven is als Psalm Gecklanck, waerin de 150 Psalmen Davids, mitsgaders 
verscheyden loffsanghen met 4, 5, 6, 7 en 8 stemmen te hooren zyn.38 Ze zijn, op een 
onvolledig tenor-stemboek na, teloor gegaan.  
 
Opvoeding en scholing 
Over de opvoeding in het gezin van Thijman Jansz. Padbrué en zijn vrouw Alidt Jansdr.  
(† 1624), dat, in ieder geval vanaf 1613, in een huis genaamd "Het Stadthuys van Haerlem", 
"aen T'zant ofte marctvelt naest de woninghe daer Jerusalem uythangt"39, woonde, is niets 
bekend. Cornelis' zusters Hillegont (1585-1663) en Femmetgen (ca 1590-1666), ongehuwd 
gebleven, dreven later een nering in aardewerk aan huis, dus aan de Grote Markt. De oudste 
broer Emanuel (1588/89-1621/22), de enige uit het gezin die huwde, werd chirurgijn te 
Dordrecht en de jongste broer Jan (1593/4-1627) werd later evenals Cornelis en hun vader 
schalmeispeler en was daarnaast kunstschilder. De beide zusters waren ongeletterd, zoals 
blijkt uit hun testamenten, waarin zij enkel met een kruisje tekenden. Naar de opleiding die 
Cornelis heeft genoten moeten we gissen. De eerste beginselen van het musiceren en zingen 
zal hij ongetwijfeld van huis hebben meegekregen. Het vak van speelman werd van oudsher 
van vader op zoon overgedragen. Leerde hij de grondbeginselen van de vocale polyfonie van 
zanger en schalmeispeler Jan Willemsz.Lossy,40 onder wie hij twintig jaar als stadsspeelman 
heeft gefungeerd? Of heeft hij misschien kennis genomen van David Mostarts Korte 
Onderwysinge van de Musijk-Konste en Samensprekinge over het misbruyk der wyzen en de 
Singens, dat in 1598 te Amsterdam werd uitgegeven of van de Isagoge musicae uit 1618 van 
de hand van Jacques Vredeman de Vries uit Leeuwarden? Was hij bekend met 
madrigaalbundels als The triumph of Oriana? Zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken, 
maar het blijft bij speculeren. Omdat de Latijnse school rond 1600 door een betrekkelijk brede 
laag van de bevolking werd bezocht, is het aannemelijk dat Padbrué die school heeft gevolgd, 
al kwam hij uit een familie van stadsspeellieden. Deze school, die in 1389 was opgericht, 
stond in hoog aanzien, mede door haar illustere rectoren, zoals Schonaeus, die er in Padbrué's 

                                                 
35 E. van der Straeten, La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle, dl VIII. Brussel: Muquardt, 1888, 2de 
gedeelte. pp. 40, 81 en 90. 
36 Prebendaris grafelijke kapel 's-Gravenhage en de kapellen te Brielle en Oostvoorne. 
37 Noske, David Janszoon Padbrue, p. 182 e.v. Op 7 juni 2009 is ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig 
bestaan van de Nederlandse Luit Vereniging, in samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis, er een facsimile uitgave van dit luitboek gepresenteerd.  
38 Balfoort/Rasch, p. 23. Zie ook David Janszoon Padbrue, Corael - Luytslager - Vlascoper in: 'Renaissance-
Muziek 1400-1600, Donum natalicium René Bernard Lenaerts', p. 179 e.v. Leuven, 1969. 
39 De Klerk, Haarlems Muziekleven in de loop der tijden, passim. 
40 Zoals gesuggereerd door B. van den Sigtenhorst Meijer, Jan. P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek. p. 47. 
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tijd de scepter zwaaide. Dit instituut, destijds gevestigd in het voormalige 
Cellebroedersconvent, werd bezocht door jongens vanaf hun zevende of achtste tot hun 
veertiende of vijftiende jaar.41 Padbrué's oom David had ook de Latijnse school doorlopen. 
Men onderwees er onder meer muziek en poëzie. Ook zouden er schooldrama's zijn 
opgevoerd, waarin de beschouwende reien werden gezongen.42  Schonaeus zelf schreef 
jaarlijks minstens één toneelstuk voor zijn leerlingen en "christelijke schooljongens".43 Het 
componeren op reien zou Padbrué later in de praktijk brengen. Dat hij muziek schreef op 
Latijnse verzen en kerkelijke teksten doet vermoeden dat die taal hem op zijn minst enigszins 
vertrouwd was. Hierbij zij vermeld dat deze Latijnse scholen lang niet altijd volledig werden 
doorlopen. 
 
Stadsspeelman 
Een plaats in het door de overheid gereguleerde en bekostigde instituut van “statsspeelluyden” 
werd traditiegetrouw niet zelden van vader op zoon doorgegeven. Het was dan ook niet 
ongebruikelijk dat het Haarlemse vierkoppige gezelschap gedurende enige tijd een ware 
familieaangelegenheid was, van de Lossy's en van de Padbrué's. In 1610 gingen Cornelis en 
zijn jongere broer Jan samen met hun vader deel van deze schalmeispelers uitmaken.44 De 
jaarwedde was bescheiden: in 1621 bedroeg zij tweeënzeventig gulden,45 bedrag waar men 
niet een gezin van kon onderhouden. Sinds de veertiende eeuw luisterden deze "trompers", die 
onder de verantwoordelijkheid vielen van burgemeesters en schepenen, stedelijke 
ceremonieën op als processies, optochten en wat dies meer zij. Ze stonden onder leiding van 
de organist-stadsmusicus.46 In Haarlem waren zij verplicht "omme viermaels des weex als 
sondaechs/maendaechs/ swoondaechs/ende vrydaechs op de trappen vanden stadthuyse als 
naer ouder gewoonte opden middaege te spelen".47 Ook bij bruiloften en partijen zal een 
beroep zijn gedaan op deze muzikanten, die van alle markten thuis waren. Een stadsspeelman 
was tevens gehouden muziek- en dansonderricht te geven. Een dergelijke formatie bestond 
gewoonlijk uit luide blaasinstrumenten waarvan het geluid ver droeg: zinken, trombones, 
trompetten, dulcianen, pommers, kromhoorns en schalmeien.48  
 Na het overlijden van zijn vader in 1627 werd Padbrué tweede speler van het 
ensemble. Zijn broer Jan, die tot 1619 deel van de groep had uitgemaakt, stierf net als vader 
Padbrué in 1627. Toen Cornelis in 1629 als eerste "schalmeyspeelder" en leider van de groep 
werd aangesteld, mocht hij de titel van meester voeren. Hij noemt zich vanaf dat moment  
"musicijn van Haerlem". Hij volgde Jan Willemsz. Lossy op, die gedurende zevenendertig 
jaar aanvoerder van de stadsspeellieden is geweest, orgelkeurmeester was en tevens tien jaar 
lang als "hoechconter" in het Bavokoor heeft gezongen. Zo Padbrué leermeesters heeft gehad, 
ligt het voor de hand dat Lossy, die leermeester van Sweelinck was geweest, er één van was. 
Het is ook denkbaar dat Padbrué de kunst heeft afgekeken van Philips Jansz. van Velsen  

                                                 
41 Leerlingenlijsten van de Haarlemse Latijnse school gaan niet verder terug dan ca 1665. 
42 J.G.A. ten Bokum. In: 'Muziek in de Noordelijke Nederlanden in de 16e tot 18e eeuw', p. 296. In Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden. 
43 H. van de Venne. Cornelius Schonaeus (1540 - 1611): Leven en werk van de Christelijke Terentius, Dl 1. 
Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse Scholen van Gouda, 's-Gravenhage en Haarlem. 
Voorthuizen: Florivallis, 2001. Nr. 15.1 in "Haarlem reeks". 
44 Zie voor uitvoerige informatie over stadsspeellieden Lingbeek-Schalekamp, Overheid en Muziek en 
Balfoort/Rasch, Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw, pp. 32-42. 
45 http://www.let.uu.nl/~Rudolf.Rasch/personal/dmh07.htm, Hoofdstuk 7.4. 
46 Het ambt van organist was in die tijd het hoogste dat een professioneel musicus kon bereiken. Frijhoff/Spies, 
p. 591. 
47 van den Sigtenhorst Meijer 100 jaar schalmeispelen te Haarlem, p. 21. 
48 Ramakers, pp. 273-274. 
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(Mr. Philips (1579-1625), tot zijn dood organist bij de St Bavo) of van diens opvolger 
Cornelis Helmbreecker, die daar tot 1654 dezelfde functie bekleedde, door Schrevelius 
"Meesters van de Musijcq" genoemd.49 Misschien ook was Padbrué een leergierige 
autodidact, die, gestimuleerd door het kunstzinnige milieu waaruit hij kwam, zich verdiepte in 
de voorhanden zijnde binnen- en buitenlandse muziekuitgaven en theoretische geschriften. In 
hetzelfde jaar 1629, om precies te zijn op 19 juli, stemde hij toe "den blinden bij de Diaconen 
gerecommandeert voor een jaer off anderhalff nogh voort te leeren op de clavezymbael te 
spelen ende stelt het loon diesaengaende tot discretie".50 Kennelijk was hij, naast de 
zangkunst, ook die van het klavecimbel spelen meester. Hieruit kunnen we weer opmaken dat 
hij tevens de orgelkunst machtig was. Zoals toen gebruikelijk was voor een stadsspeelman 
had Padbrué leerlingen, zoals blijkt uit onderstaand fragment: "Mr. Cornelis Thijmansz. 
stadsmusicien over een jaer lerens van sijnen discipel Samuel Double die hij oeffent ende 
exerceert in de musycke ende instrumenten, verschenen den 13. july XVIe eenendedertich 
vermogens d'ordonnentie ende quictantie [...] 50 £,"51 geen gering bedrag. 
  Padbrué heeft de functie van eerste schalmeispeler tot 1635 vervuld, jaar waarin hij 
door "ene gestadige twist ende oneenicheyt onder deser Stats Speelluyden" door 
"Burgemeesteren en regeerders van zijn dienst gedemittert" werd.52 Of hij zelf betrokken was 
bij de twist of dat hij er als verantwoordelijke voor de groep de wind niet goed onder had is 
niet bekend. Het is de vraag of Padbrué zijn ontslag heeft aangevochten. Het is denkbaar dat 
hij na een kwart eeuw trouwe dienst het als stadsspeelman wel voor gezien hield en zich van 
deze bijna dagelijkse verplichting graag ontdeed om zich verder te kunnen wijden aan het 
lesgeven en zijn ambitie: het componeren. Padbrué was toen al een musicus en componist met 
een zekere faam, zoals blijkt uit het rijm dat geschiedschrijver Ampzing in 1628 over 
"Kornelis Tymen, van Haerlem, sangmeester" heeft geschreven: 
 
 "Hoe kan ik dan nu ook alhier Kornelis Tymen, 
 Dy laten ongeroerd, in mijn gedichten rijmen, 
 O dapper Musicijn! o wacker Componist! 
 Dien 't noch met instrument, noch stem, noch ergens mist."53 
 
Dit ontslag bracht met zich mee dat hij voortaan de inkomsten uit zijn stadsspeelmanschap 
moest derven. Hij zal toen hebben moeten leven van wat zijn ouders hem hadden nagelaten, 
de inkomsten uit de handel in aardewerk aan huis, eventuele lessen aan particulieren en 
revenuen uit composities. 
 
Eerste gedrukte compositie 
Getuige de woorden van Ampzing uit 1628 zou Padbrué dus al voor 1631, het jaar waarin een 
compositie van zijn hand officieel in druk verscheen, hebben gecomponeerd. Van deze 
activiteit is echter geen tastbaar bewijs overgeleverd, noch in manuscript, noch in druk. In 
1631 was dan zijn "Eerste Werck" in druk verschenen, de madrigaalbundel Kusies(Kusjes) bij 
Harman Teunisz. Cranepoel in zijn geboortestad. De (vertaalde) teksten die Padbrué toonzette 
zijn van de zestiende-eeuwse Neolatijnse dichter en schrijver Janus Secundus (1511-1536), 
van wie deze verzameling lichterotische Basia, gebaseerd op Catullus, postuum was 
uitgegeven. Deze ook buiten Nederland veelgelezen Neolatijnse poëzie was op haar beurt 
weer vertaald door onder anderen de geleerde Petrus Scriverius in 1619 en Jacob Westerbaen 

                                                 
49 Schrevelius, p. 326. 
50 In Resolutiën Burgemeesteren Haarlem.fol. 95'-96. Zie ook Balfoort/Rasch p. 35 en van Nieuwkoop p. 511. 
51 Fol. 93'. In: Nieuwkoop, p. 547. 
52 E 215 fol. 23; van der Marel, p. 19. 
53 Ampzing, pp. 345-346. 
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in 1624, de indertijd bekende arts-dichter, met wie Padbrué bevriend is geraakt en die later 
een rol zou spelen in de Jubal-bundels. De Kusjes, aangevuld met enkele gedichten van 
Brosterhuyzen,54zijn polyfoon geschreven voor drie, vier of vijf stemmen met basso continuo 
en verschenen in vijf stemboeken. Het was voor het eerst dat een compositie met basso 
continuo in de Republiek in druk verscheen. 55 Scriverius was zo enthousiast over Padbrué's 
compositie dat hij er een lofdicht op schreef: Op de Amoreuse Kusjes: door Cornlis Thymans 
Padbrué op Musijck gebraght.56 
 
Geloofsovertuiging 
Na de alteratie was het katholieke geloof formeel verboden, maar dat wilde nog niet zeggen 
dat iedereen dat geloof ook had afgezworen. Met de toename van de welvaart nam ook de 
tolerantie van de overheid - in casu het Haarlemse stadsbestuur - ten aanzien van de 
geloofskwestie toe. De verschillende gezindten konden in betrekkelijke vrede naast elkaar 
leven en werken. Tot deze betrekkelijke rust zal ook Hugo de Groot hebben bijgedragen; hij 
was immers de grote voorvechter van tolerantie tussen de geloven. Deze "pax ecclesiastica" 
kwam ook in de muziek tot uiting. Het Luitboek van Thysius bij voorbeeld bevat een groot 
scala aan profaan en kerkelijk repertoire, zowel gereformeerd als katholiek getint. Zo vinden 
we er Italiaanse en Nederlandse dansmuziek, luitbewerkingen van madrigalen, chansons, 
motetten, Nederlandse (volks)liederen en psalmen opgetekend. Ook in Padbrué's Jubal-
bundels staan katholieken als de Bray en de in 1641 tot dat geloof overgegane Vondel zij aan 
zij met gereformeerden als Westerbaen en Willem de Groot. Huygens Pathodia Sacra et 
Profana uit 1647 dient in dit kader niet onvermeld te blijven. Het kwam overigens ook voor 
dat geestelijken als Ban en Stalpart van der Wiele op wereldlijke teksten componeerden. Dit 
alles laat zien dat het gereformeerde geloof weliswaar van hogerhand werd opgelegd, maar 
dat het met de repressie van andersdenkenden wel meeviel, ook waar het kunstenaars betrof. 
Die bekleedden immers geen officiële functies. 
 Van Padbrué's feitelijke geloofsovertuiging is niets bekend. Zijn oom David was "voor 
de puy" in ondertrouw gegaan.57 Een van beide echtelieden zal dus katholiek geweest zijn. 
Davids zoon en kleinzonen (zie Hoofdstuk III) zijn allen in de kerk begraven. Van de twee 
kleinzonen is bekend dat zij gedoopt zijn en in de kerk getrouwd.58 Padbrué's ouders waren 
voor de kerk getrouwd, wat erop kan duiden dat die katholiek waren. "Op grond van het 
onderscheid tussen de inschrijvingen van de akte in het boek van de pui of de kerk kunnen 
[...] geen uitspraken worden gedaan over de gezindte van de echtelieden. Alleen globaal kan 
worden gesteld dat de meerderheid van de ondertrouwden in de boeken van de kerk 
gereformeerd waren, terwijl in de boeken van de pui 'veel' niet-gereformeerden en dissenters 
zijn ingeschreven."59 Zulks zal ook voor het trouwen zelf hebben gegolden. De Haarlemse 
doopregisters uit die tijd zijn niet bewaard, zodat we uit die bron geen informatie over het 
geloof van de familie kunnen natrekken. Het is wel bekend dat, op Emanuel na, die in de 
Grote kerk van Dordrecht een graf kreeg, alle leden van het gezin Padbrué in de St. Bavo zijn 
begraven. Hiermee is nog niet gezegd dat de familie katholiek was (geworden). Katholieken 
mochten geen eigen begraafplaats hebben en moesten, hoe vreemd dat het ons ook moge 

                                                 
54 Johannes Brosterhuyzen (van Brosterhuysen) (ca 1596-1650), studievriend van Huygens, professor in de 
kruidkunde aan de illustere school te Breda, was een zeer geacht dichter en musicus, lid van de Muiderkring. 
55 In: Rasch. 'Sweelinck's place in the musical history of the Dutch Republic'. p. 11. 
56 Veldhorst, toelichting concertprogramma. 
57 Noske, Padbrué en Vondel, p. 125. 
58 "Vele gelovigen waren liefhebbers: ze kerkten bij de gereformeerden en lieten er hun kinderen dopen, maar 
werden geen lidmaat." In: A. Clement, 'Jan Pieterszoon Sweelinck[...]. In Een muziekgeschiedenis der 
Nederlanden, p. 188. 
59 E. Kuijpers, Migrantenstad: immigratie en sociale verhoudingen in 17-e eeuws Amsterdam. Hilversum: 
Verloren, 2005. p. 350.  
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lijken, hun overledenen dientengevolge in de kerk begraven. Anderzijds vonden ook 
protestanten een laatste rustplaats in de kerk, een ultiem staaltje van "pax ecclesiastica". 
Vader Thymen Padbrué en zijn zonen Cornelis en Jan kunnen het katholieke geloof niet 
openlijk aangehangen hebben; zij werkten immers als speelman in dienst van de stad en 
konden vanwege deze functie officieel alleen onder gereformeerde vlag opereren. Dat 
Padbrué klavecimbelles gaf aan een protestantse instelling impliceert niet dat hij dat geloof 
ook was toegedaan en andersom, het feit dat zijn muziek bij de Kruysbergh (in navolging van 
Vondel) en De Tranen opdroeg aan personen met katholieke sympathieën, wil nog niet 
zeggen dat hij zelf katholiek was. 
 Algemeen wordt wel aangenomen dat de meeste musici indertijd katholiek waren. 
Padbrué had vrienden zowel onder katholieken als onder hervormden. Ook componeerde hij 
profane én religieuze werken van verschillende aard, die hij door het tolerante geestelijke 
klimaat kennelijk zonder problemen kon doen uitgeven. Dat in sommige bronnen Padbrué 
opgevoerd wordt als zijnde katholiek berust mijns inziens niet op feiten.60 Wel kunnen we 
aannemen dat Padbrué, hetzij uit opportunisme, hetzij uit persoonlijke overtuiging, de 
oecumenische gedachte toegedaan was. Zijn vrienden en de personen die hij had verzocht 
mee te werken aan zijn Jubal-bundels waren immers van verschillende geloven. Gezien zijn 
samenwerking en mogelijk vriendschap met Vondel, die voor zijn vermeende bekering tot het 
katholicisme in 1641 duidelijk blijk had gegeven van katholieke sympathieën, is het overigens 
heel wel denkbaar dat Padbrué die geloofsovertuiging een meer dan warm hart toedroeg. 61 
 
Padbrué en Vondel 
In Haarlem was een bloeiend rederijkersleven. De stad telde maar liefst drie kamers: "De 
Pelicaen", de "oude kamer"62, beter bekend onder haar motto "Trou Moet Blycken", "De 
Wijngaertrancken", waarvan veel kunstenaars lid waren, met de leus "Liefd' Boven Al" en de 
door de Vlaming Karel van Mander opgerichte kamer "De Witte Angieren" ("Het wit 
Angierken"), opgericht in 1594, die als motto "In Liefde Getrouw" voerde en later, naar  
Ampzings beschrijving van Haarlem en omstreken, "Haerlem Soetendal" zou worden 
genoemd. Na de reformatie werden katholieken uit de kamers geweerd. Het is bekend uit de 
archieven van "Trou Moet Blycken" dat Vondel in 1606 vaandeldrager was voor zijn 
Amsterdamse kamer "Het Wit Lavendel" tijdens het landjuweel van de Haarlemse kamer, 
waarbij op de Grote Markt een toneelstuk van Schonaeus werd opgevoerd. Vondel was toen 
negentien jaar, Padbrué veertien. Het moet in de jaren dertig zijn geweest dat Padbrué en 
Vondel elkaar hebben leren kennen. De kennismaking tussen hen zou hebben kunnen 
plaatsvinden in de Haarlemse rederijkerskamer "Trou moet blycken", waar een stuk van 
Vondel tijdens een van de landjuwelen is opgevoerd. Van een ontmoeting tussen beiden is 
geen bewijs, maar een vermoeden daarvan is gegrond, gezien hun latere herhaaldelijke 
samenwerking. Het bekende "Deuntje",63 dat Vondel volgens uitgever Sterck vermoedelijk in 
1633 aan Mr. Cornelis Tymensz. Padbrué richtte en hier weergegeven wordt zoals 

                                                 
 
60 Smits/Porteman spreken bij voorbeeld over "de katholieke componist Padbrué" (p.385) zonder hun uitspraak 
te onderbouwen. 
61 Vondel was ten tijde van de Kruysbergh nog protestant. 
62 Opgericht vóór 1503. Deze kamer bestaat nog steeds. 
63 Ook gepubliceerd in De werken van Vondel Deel 3, 1627-1640. Ed. J.F.M. Sterck e.a. Amsterdam, de 
Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur, 1929. p. 343. Deze uitgave wordt als de meest gezaghebbende 
beschouwd 
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gepubliceerd in de eerste druk uit 1644 van I.V. Vondels Verscheide Gedichten,64 geeft blijk 
van zijn achting en waardering voor de componist 65 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Deze uitnodiging was niet aan dovemansoren gericht. Het eerste onweerlegbare bewijs van 
hun samenwerking is het in 1640 verschenen tiendelig madrigaal op Vondels gedicht De 
Kruysbergh66 uit 1638. De "Rey van Priesters", eveneens uit 1640, uit Vondels tragedie 
Gebroeders zou, volgens diens aantekening, 4-stemmig gezet zijn. Grijp schrijft deze muziek, 
die verloren is gegaan, aan Padbrué toe.67 Daarvóór al zou Padbrué de muziek bij de reien uit 
Vondels tragedie Ghysbreght van Aemstel uit 1637 hebben gecomponeerd, althans dat wordt 
vrij algemeen aangenomen, al is deze toeschrijving tot op heden voorwerp van discussie en 
controverse. Alleen de toonzetting van de rei O Kerstnacht schoonder den de dagen is 
bewaard gebleven. Met deze tragedie werd de Amsterdamse schouwburg in 1638 
geïnaugureerd, een gebeurtenis van formaat, waar Padbrué hoogstwaarschijnlijk deel aan 
heeft gehad. In 1646 verscheen dan De tranen Petri ende Pauli, op Vondels tragedie Peter en 
Pauwels uit 1641. Er was in de calvinistische Republiek geen sprake van dat een compositie 
met een kerkelijke/katholieke inslag, a fortiori wanneer die op het Nieuwe testament 
betrekking had, in het openbaar in de kerk kon worden uitgevoerd. Werken als de Kruysbergh 
(over het lijden en sterven van Christus) en De tranen Petri ende Pauli, waarvan de portée 
duidelijk katholiek was, waren dan ook voor uitvoering in de huiselijke kring of buiten, uit het 
zicht van het gezag, bedoeld. 
 
 
De jaren veertig  
Of het de belangstelling van Vondel is geweest die een nieuw elan heeft gegeven aan zijn 
activiteit als componist of dat zijn ontslag bij de stadsspeellieden daartoe heeft bijgedragen 
kunnen we niet weten, maar zeker is dat de toen al niet meer zo jonge Padbrué geïnspireerd 
aan het werk is getogen. Allereerst verscheen in 1640 zoals gezegd de Kruysbergh en Klaght 
over de tweedraght der Christe Princen. Het jaar daarop beleefden de Kusjes een herdruk. De 

                                                 
64't Aemsteldam, Gedrukt by Iacob Lescaille. Voor Joost Hartgers. p. 343. 
65 Ook Noske noemt het jaar 1633 (Music Bridging Divided Religions, p. 77) als ontstaansjaar. Het is denkbaar 
dat hij deze informatie van Sterck heeft overgenomen. Dit "Deuntje" is door Dr. H. Vroom in het Latijn vertaald. 
Dit curiosum is afgedrukt in Hermeneus: tijdschrift voor de antieke cultuur, 43ste jaargang, nr 3 (1972), p. 127. 
66 In De complete werken van Joost van Vondel. ( 's-Hertogenbosch: Bogaerts, 1870) door J.H. Allard een echt-
katholiek kunstjuweel genoemd. http://www.biblioo.nl/library/Vondel1.pdf.  
67 Zie eveneens hoofdstuk III, p. 4. 



 20 

conclusie dat deze madrigalen in de smaak waren gevallen lijkt gerechtvaardigd. De Kusjes 
werden in deze herdruk omgewerkt en aangevuld met zeven nieuwe stukken. Padbrué droeg 
deze bundel met een gedicht op "Aen den edelen Heere, Heer Iacob Westerbaen [ ...]" en 
tekende met C.T. Padbrué. In Haerlem, den 30 Maert 1641". Padbrué's vriend de Bray maakte 
daarin een toespeling op de eerder verschenen Kusjes, waarin Westerbaen immers een grote 
rol had gespeeld. Brosterhuysen, die aan de eerste bundel had meegewerkt, schreef een kort  
lofdicht: "Op de Maet-sangh van Cornelis Thymans Padbrué". Westerbaen, aan wie de Kusjes 
uit 1631 waren opgedragen, deed Padbrué een zilveren schaal ten geschenke met als inscriptie 
een Latijns vers van zijn hand. Het door Luidhens. op dat vers gecomponeerde werkje 
verscheen in die tweede druk van de Kusjes, evenals een vierstemmige compositie van 
Padbrué zelf op de tekst van Westerbaen, die door Padbrué's vriend Pieter de Grebber was 
vertaald. Ook Salomon de Braij liet zich niet onbetuigd en schreef als reactie op Westerbaens 
geste een gedicht dat begint met "Het vloeyend letterrond [...]". 68Allemaal lofbetuigingen 
waar Padbrué door gevleid geweest zal zijn. De heruitgave van de Kusjes kreeg door de 
toevoeging van verschillend nieuw materiaal een wat ander aanzien dan de eerste editie (zie 
hoofdstuk III).  
 De Kusjes moeten populair zijn geweest; in 't Eerste Deel van Sparens Vreughden-
Bron69 (1643) komt een loflied voor met de titel "Krachtighe Medecijne voor die met 
melancoly ghequelt zijn, ende werden gherecommandeert van den voortreffelicken Jubal" met 
als incipit  Waeckt nu op ghy doffe sinnen/Wilt niet minnen. De "stemme" is "Poliphemus aen 
de stranden". De maker van dit lied verschuilt zich achter de naamspreuk "Weest vrolijck". 
De Haerlemse Somer-bloempjes70 uit 1646 bevat een lied dat op de melodie van het eerste 
Kusje gezongen dient te worden. In Sparens Vreughden-Bron71 van 1646 wordt voor het lied  
"Ick Stier de Jeught// al tot de Deught" als "stemme" aangeduid: "Lest was ick met mijn 
Rosemondt", i.e. het vijfde Kusje. 

 

 
 
Diezelfde melodie wordt in Winterbloempjes72  voor Anthony Janssens lied "Tijmes lof" 
voorgeschreven. De aanduiding daar is: "Na de Musijck-Noten van 't vijfde Kusje, Door C. 
Tijmesse PADBRUÉ". De woordspeling op "tijm" en de onverhulde toespelingen op 
Padbrué's talent geven duidelijk blijk van Janssens' sympathie voor de componist.  

                                                 
68 MMN V, nr. XVIII, p. XLIX-L. 
69 Sparens Vreughden-Bron, uytstortende Veel Nieuwe als Singens-waerdighe Deuntjens. Haerlem: Segerman, 
1643. In -12, obl. Lied 90, p. 209. 
70 Haerlemse Somer-bloempjes, tweede offer, aen de vreucht-lievende nymphjes. Haerlem: Haen, 1646. In -8, 
obl. 
71 Sparens Vreughden-Bron, uytstortende [...].1646. In -12, obl. p. 106. 
72 Haerlemse Winter-bloempjes, op-geoffert aen de vreugd-lievende nymphjes.Haerlem: Haen, 1647. In -8, obl. 
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 In 1641 en 1642 schreef Padbrué voor twee huwelijken van vooraanstaande personen 
een symphonia in nuptias. De eerste bestaat uit een pavana en een gaillarde voor vijf 
instrumenten, de tweede uit een prima en een seconda pars, aangevuld met een Brvylofs 
Gesangh. Deze opdrachtwerken zijn de enige complete instrumentale composities van 
Padbrué die zijn overgeleverd. In 1643 verscheen de Eere-Krans, wederom ter gelegenheid 
van een huwelijk, voor stem met basso continuo, met een tekst van de componist zelf. Ook 
ditmaal betrof het een huwelijk van een vooraanstaand man, in dit geval jonker Constantin 
Sohier de Vermandois, heer van Warmenhuizen en Crabbendam, Oud-Poelgeest en 
Merestein.  
 Het is onduidelijk of er in de Spaarnestad een officieel "Collegium musicum" is 
geweest. Getuige de vele schilderijen van musicerende gezelschappen in de huiselijke kring 
waren er wel zanggezelschappen die in privé huizen en buitenplaatsen bij elkaar kwamen om 
daar, misschien rond de tafel, uit de verschillende losse stemboekjes met elkaar te zingen. Die 
zangbijeenkomsten zullen voornamelijk een liefhebberij van welgestelden zijn geweest, zoals 
de burgemeesters, bankiers, advocaten, doktoren en de handelaren en brouwers die fortuin 
hadden gemaakt. Naar sommige bronnen zou Padbrué een uitmuntend zanger zijn geweest. 
Het is dus denkbaar dat hij, al dan niet tegen betaling, aan huis kwam bij zangliefhebbers om 
er te musiceren. Misschien ook om in zijn kwaliteit van zangmeester een koortje te dirigeren. 
De verschillende stemboekjes bevatten één enkele partij en men kon dus geen overzicht over 
het werk in haar geheel hebben. Wie was er meer aangewezen om de groep tot een eenheid te 
smeden dan een doorgewinterd musicus als Padbrué, de componist zelf van werken die 
wellicht op het repertoire stonden? En zoveel zangmeesters en componisten waren er naar ons 
weten niet in het Haarlemse van die tijd. Misschien heeft muziekliefhebber en geroutineerd 
amateur-musicus burgemeester Guldewagen van Padbrué's diensten gebruik gemaakt. Daar 
heeft Padbrué het schilderij getiteld Iubalcainus van historieschilder Pieter de Grebber kunnen 
zien, een allegorische voorstelling van de muziek.73 
 Of Padbrué een geletterd man is geweest kunnen we alleen vermoeden, niet met 
zekerheid vaststellen, Noskes oordeel dat  Padbrué "erudiet was en een uitstekende litteraire 
smaak had"74 ten spijt. Wel is evident dat hij belangstelling had voor poëzie om vocale 
composities op te schrijven. Voor de Kusjes maakte hij gebruik van bestaande gedichten, voor 
zijn "Derde Werck" uit 1643, 't Lof van Jubal, gebruikte hij teksten van van Baerle, Cats, 
Westerbaen en (vermoedelijk) Vondel,  figuren die hij denkelijk verzocht heeft op het thema 
"Jubal" te dichten. Het waren de belangrijkste namen uit de toenmalige literaire wereld. Van 
Baerle schreef ook religieuze gedichten over  Bijbelse figuren: Kaïn, Noach, Jephta, Job, 
Judith, en ettelijke anderen. Misschien is Padbrué mede hierdoor op het spoor van 
Oudtestamentische figuren gekomen?  
 Het is een bijzonder interessant gegeven dat Cats al in 1625 een "Lofgedicht, ter eeren 
van Jubal, sone van Lamech en Ada, eerste vinder vande Sangh-konste en Snarenspel, [...] ten 
versoeckeder Haerlemsche Musicanten" heeft geschreven.75 Dat is althans de datering die 
Noske aan het gedicht toekent.76 Hij stelt dat met deze "Haerlemsche Musicanten" vader en 
zonen Padbrué bedoeld zijn. Helaas noemt hij voor beide redenaties geen bewijs. Andere 
bronnen hebben hierover geen uitsluitsel kunnen geven. Uit deze datering zou blijken dat de 
familie al in de jaren twintig het plan had opgevat muziek te componeren op het thema Jubal, 
daartoe mogelijk geïnspireerd door de bundel Den Nederduytschen Helicon. Dat zij als 

                                                 
73 Schrevelius, p. 382: " Veel stucken heeft hy gemaekt...Tot Haerlem zijnder noch eenige te sien: van welcke 
wel't voornaemste is I u b a l c a i n u s, tot lof van de Musijck ghemaeckt/ten huyse van de Burgemeester 
Guldewagen, die zelfs een goedt Musicijn is." Zie ook http://www.kam.uiuc.edu/explore/Hals/sitter.html. 
74 Music bridging divided religions, p. 76. 
75 Cats, p. 472. 
76 Noske, 'Padbrué en Vondel', pp.  127-128. 
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stadsspeelluiden daartoe de alom geëerde Cats aanzochten, is op zijn minst opmerkelijk te 
noemen. Zo dat verzoek schriftelijk was, is daar in ieder geval geen bewijs van bewaard 
gebleven. Het is goed denkbaar dat het mondeling tot Cats is gericht, rechtstreeks of via een 
tussenpersoon. We tasten hierover in het duister. Voor een dergelijke missie valt te denken 
aan Westerbaen of zelfs Ampzing als trait d'union. Men kan zich afvragen of Cats voor zijn 
diensten een bedrag heeft gevraagd of dat een dergelijke opdracht een erekwestie was. In 
ieder geval heeft hij zich serieus van zijn taak gekweten, of hij nu goed op de hoogte was van 
deze Bijbelse figuur of niet. Voor de Padbrué's was het in ieder geval een prestigieuze affaire, 
waar eer mee in te leggen viel. 
 Padbrué draagt de bundel madrigalen 't Lof van Jubal aan de magistraat van Haarlem 
op en ondertekent met "uwer E. alleronderdanighste C.T. Padbrué". Hij heeft ongetwijfeld 
gehoopt indruk te maken met een bundel die geheel anders was dan de toen in zwang zijnde 
liedboekjes. De laatste, veelal gebaseerd op het principe van de contrafactuur, waren zoals 
gezegd vaak niet bijzonder. Padbrué daarentegen had toonaangevende dichters kunnen 
strikken die Jubal toezongen. Jubal, de "eerste vinder der musycke", was een primeur van 
formaat die Padbrué daar te voorschijn had getoverd. Het bleek een gouden vondst. Hij werd 
door het stadsbestuur beloond met het aanzienlijke bedrag van zestig guldens77 en een 
zilveren beker met inscriptie. Zouden de zilveren geschenken die Padbrué voor zijn 
composities heeft ontvangen uit het atelier van Pieter Bagijn afkomstig geweest zijn? Uit 
gegevens van het "Apparaat Dommisse" blijkt dat in Haarlem rond 1640 gemiddeld een 
bedrag van ruim tachtig gulden werd uitgekeerd voor een dergelijke dedicatie.78 Padbrué 
behoort hier dus zeker niet tot de minstbedeelden. De verblijfplaats van de beker is onbekend, 
maar de tekst is overgeleverd:  
 
 "Ontfangh dit zilv'ren vat 
 Uit Jubals Lof gesprooten; 
 Tot eer' van Heer Lems Stat: 
 En uw' vermaerde Nooten." 79 
 
Mede door de vriendelijke gestes en de vrijgevigheid van de magistraat zal Padbrué aangezet 
zijn tot een tweede uitgave,  't Lof Iubals, Tweede Boeck,  die in 1645 verscheen. Hij droeg 
die wederom aan de "Heeren de Burgemeesteren en Regeerders der Stadt Haerlem" op. 
Overigens is het zeer waarschijnlijk dat Padbrué van meet af aan het plan had het niet bij één 
bundel te laten. Hij noemt de uitgave van 1643 immers al "Eerste Boeck". Padbrué mat zich 
vanaf die tijd de titel "jubalist van Haerlem" aan. Hij beschouwde zich hier dus als volgeling 
van Jubal, van wie volgens de Bijbel alle musici zouden afstammen. We kunnen ons ook 
voorstellen dat indirect zo de suggestie werd gewekt dat Jubals uniciteit en roem op Padbrué 
afstraalden en dat ook hij, Padbrué, "Jubalkwaliteiten" bezat en op zijn beurt als opvolger van 
de bejubelde aartsvader van de muziek kon worden beschouwd. Een handige 
marketingstrategie, zouden wij nu zeggen. Aan dit  't Lof Iubals werkten, net als in de eerste 
bundel, personen mee die er in de toenmalige maatschappij toe deden.80 Dat hij deze voor zijn 

                                                 
77 Van der Marel, p. 20: "mr Cornelis Thijmansz. Padbrue wert vereert voort dediceren van eenige exemplaren 
vant Loff van Jubal. Sestig gulden bij ordonnantie. 28 Dec. 1643" (E 218 fol.224) . Ter vergelijking: Het  
jaarloon van een timmerman bedroeg rond het jaar 1634 tweehonderd gulden. 
78 B. Buissink en J. Kleijne, 'Theses en thesauriers. Dedicaties van boeken aan het Haarlemse stadsbestuur.' In 
Haarlems Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem vóór 1800. Red. E.K. Grootes. Hilversum: Verloren, 1993. 
pp. 111 en 120-121. 
79 Zoals opgetekend in  het voorwerk van 't Lof Iubals. 
80 Voordat de figuur van Padbrué in de Nederlandse musicologische vakliteratuur werd behandeld, maakte van 
der Straeten al gewag van hem. Van der Straeten meende te mogen stellen dat "deze musicyn zich heeft mogen 
verheugen in den omgang van kunstenaars en geleerden in zijne woonplaats, namelijk Haarlem, en in de achting 
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project wist te interesseren is een prestatie op zich. Of hij ook aanspraak kon maken op een 
plaats binnen de cercles van deze coryfeeën is een tweede. Van der Straetens interpretatie is 
dan ook wel erg ruim. Ook van deze bundels is slechts een enkel exemplaar van de tenorpartij 
bewaard gebleven. 
 De samenwerking met Vondel is geculmineerd in Padbrué's "magnum opus" uit 1646, 
De tranen Petri ende Pauli, naar delen uit Vondels treurspel Peter en Pauwels uit 1641. Dat 
er op toneelteksten gezongen werd was niet ongebruikelijk, let wel: op bestaande melodieën. 
Dat er speciaal voor de Tranen nieuwe muziek werd gebruikt, was echter nog niet eerder 
vertoond en dat feit alleen al maakt Padbrué's compositie bij deze tragedie bijzonder. Ook het 
gegeven dat Padbrué muziek schrijft op een deel van de opdracht van het stuk is opmerkelijk. 
De Tranen kunnen dan ook niet simpelweg als toneelmuziek worden bestempeld. Van 
Asperen stelt dat Padbrué met dit "oratorium in de volkstaal" dit genre als eerste in Noord-
Europa introduceerde.81 Het moge duidelijk zijn dat de titel "Vondels lijfcomponist", die 
Padbrué later is toegedicht, wel enige grond heeft. 
 In 1648 heeft Padbrué ter gelegenheid van de Vrede van Munster een werk 
gecomponeerd in opdracht van het stadsbestuur. Dit blijkt uit de rekening van Padbrué, die hij 
in een brief aan het stadsbestuur als volgt vervat: 
 
 "Aengaende mijnen dienst die ick op 't verzock van d'E Heeren burgerm. gedaen hebbe op 
 dendagh van de publicaty der Aengenaemen vrede, daer van en begeere ick niet meer dan 6 
 gulden. 't Musijck tot dien eynde met geestige vredeswoorden de Stadt gaeren 
 geschonken."...82 
 
Hij ondertekent met "U.E. dienstbereide onderdaen Cornelis Patbrué Jubalist van Haerlem". 
Het ligt voor de hand dat dit een vocaal werk met basso continuo of met een instrumentaal 
ensemble is geweest. Misschien heeft Padbrué de tekst zelf geschreven, misschien ook is 
daarvoor het "Gedicht ende Gesang op de Eeuwige Vrede" gebruikt83 en/of nog een andere 
tekst. Waarschijnlijk is dit werk niet in druk verschenen. Het is tot op heden niet 
teruggevonden. 
 Huygens schreef in 1660 een gedicht getiteld "Dédication de quelque musique par le 
compositeur Patbrué au roy de la Grande Bretagne".84 Vermoedelijk in datzelfde jaar heeft hij 
tijdens een ontmoeting met Karel II, de koning van Engeland, deze de genoemde "musique" 
ten geschenke gegeven. Naar de compositie zelf kunnen we slechts gissen. We komen hier in 
hoofdstuk III op terug. Dat de grote Huygens deze muziek heeft uitgekozen is veelzeggend: 
Padbrué's compositie was naar zijn mening een koning waardig. 
 
Sociale leven en financiële status 
Zijn hem door Vondel toegedichte "ghenoeglicke" karakter ten spijt, de "idiosyncratische"85 
vrijgezel Padbrué is niet altijd een gemakkelijk heerschap geweest. Ambitieus, misschien wat 
lichtgeraakt en met een zekere trots liet hij zich gelden als een man met wie men rekening 
diende te houden. Woelige tijden in de jaren dertig. Ruzies in herbergen als "Het Gulden 
Vlies" aan de Grote Markt  of "De Doelen", thuis van de schutterij, die hij graag 

                                                                                                                                                         
van groote letterkundige vernuften daar buiten". In: E. van der Straaten, La musique aux Pays-Bas avant le XIXe 
siècle, dl I (Brussel, 1867), p. 246. 
81 Het Honderd Componisten Boek, p. 262. 
82 De Klerk, p. 106. 
83 Ibid., p. 110, voetnoot 14. 
84 Zie van Asperen, 'Een 17de eeuwse Haarlemse bruiloftsbrochure', p. 501; Noske, Voorwoord MMN V, p. IX; 
de Klerk, p. 105. 
85 Music& Painting in the Golden Age, p. 77. 
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frequenteerde86 en waartoe hem tijdelijk de toegang was ontzegd nadat hij zich had 
misdragen, onbetamelijk gedrag tegenover Lijsbeth Dirxdochter, de linnennaaister, geschillen 
met  boekverkopers  en "gestadighe twist" onder de speelluiden leverden hem meer dan eens 
reprimandes of boetes op. De berisping over zijn wangedrag tegenover genoemde Lijsbeth 
dateert van 1630. Er is een geschil met zijn mede-stadsspeelman Arnoldus Pauli van 1633, en 
een ruzie met boekverkoper Thonis Jansz. In 1635 volgt dan zijn ontslag uit de stedelijke 
dienst van de stadsspeelluiden. Dat Padbrué zich wel eens geschoffeerd voelde blijkt ook uit 
een ander fragment uit boven geciteerde brief aan de magistraat van Haarlem: 
 
 "ist dat U.E. mij jaerlijcs een zeeckere vereeringh gelieft toe te leggen zoo neem ick aan (op 
 datter na desen geen slordige reeckeningen meer voort koomen) een goet accoort van Spel en 
 Zangh te verzorgen zonder eenige kosten meer te verwachten. Dit heeft mij goet gedacht ter 
 liefde van Haerlem, ende regeerders van dien, aen mijn E. Heeren te presenteeren, om door 
 soo danigh middel te verbeteren de fouten die door eenige onbeschofte menschen begaen 
 zijn." 
 
Later, in 1651, vindt er een proces plaats tussen Padbrué en boekverkoper Claes de Haen, 
waarbij de laatste gesommeerd wordt de kosten van de door hem afgenomen en 
doorverkochte exemplaren van 't Lof van Jubal  en de Kusjes  alsnog te voldoen.87 Het is 
echter ook zo dat Padbrué voorstelde zijn klavecimbellessen aan de blinden van de Diaconie 
om niet te geven. Zo belust op geldelijk gewin was hij kennelijk toch niet. 
 Vrienden had Padbrué ook en het hoeft geen verbazing te wekken dat die uit het 
kunstzinnige milieu kwamen. Onder hen waren Pieter Fransz. de Grebber, schilder en 
amateurcomponist, die bij Ban op het Begijnhof woonde, Joan Dusart, carillonneur, 
componist en organist88 en de door Padbrué "mynen Vrindt" genoemde componist Pieter 
Luidhens. van Portugese origine. Zijn vriend Salomon de Bray, een belangrijk en veelzijdig  
getalenteerd man, was ongetwijfeld degene die hem in contact heeft gebracht met de dichter-
arts Jacob Westerbaen, wiens (remonstrantse) zuster Anna Jansdr. getrouwd was met (de 
streng katholieke) de Bray. Met Vondel onderhield Padbrué wellicht vriendschappelijke 
banden. Zijn vrienden en ook degenen wie hij vroeg mee te werken aan zijn Jubal-bundels 
waren overigens van verschillende gezindten. 
 De Padbrué's waren zeker niet onbemiddeld. Het huis aan de Grote Markt 
vertegenwoordigde een aanzienlijke waarde. Uit een wilsbeschikking van Thymen Jansz. 
weten we dat hij aan elk van zijn vijf kinderen zevenhonderd carolus guldens naliet. 
Cornelis en zijn zusters hebben in verschillende testamenten hun bezittingen vastgelegd om 
de gemeenschappelijke nalatenschap, waaronder  onroerend goed aan de Schaggelstraat, de 
Lombaertsteeg en de Korte Bagijnenstraat,89 naar behoren te regelen. Zo blijkt uit de 
archieven dat er zes keer getesteerd is door Padbrué en zijn zusters, ongetrouwde 
"jongedochteren" ( in 1644, 1651, 1653 en 1662 en 1667). De winkel in aardewerk, waarin hij 
bij tijd en wijle zijn zusters assisteerde,90 leverde ongetwijfeld gestadige inkomsten op. Nadat 
Padbrué stadsspeelman af was, vielen de overigens redelijk bescheiden inkomsten uit die bron 
weg. Toch lijkt het er niet op dat Padbrué enkel en alleen om den brode heeft gecomponeerd. 
Het zou trouwens een illusie geweest zijn te veronderstellen dat een musicus van zijn 
composities kon leven. De erfenis van de ouders, de opbrengsten uit de winkel, de 
remunerering van officiële opdrachten, de eergaven van de magistraat en het geld dat de 
verkoop van composities opleverde volstonden blijkbaar om goed van te kunnen leven. 
                                                 
86 Elke mannelijke burger had de plicht bij de Schutterij te dienen. 
87 Noske, MMN, p. VIII. 
88In 1655 tot stadsorganist van de St. Bavo benoemd. 
89 Van der Marel, p. 26. 
90 Dit blijkt uit een testament uit 1627 van Thyman Jansz. Padbrué. Zie van der Marel, p. 11. 
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 Padbrué heeft zijn hele leven met zijn beide zusters onder één dak gewoond, voor het 
grootste gedeelte in het ouderlijk huis "aen  T'Zant" dat zij, toen zij alle drie op hoge leeftijd 
waren gekomen, in 1662 verkochten.91 Zij verruilden dat voor hun huis in de Korte 
Bagijnenstraat. De veronderstelling dat Padbrué in Amsterdam zou hebben gewoond, lijkt 
ongefundeerd.92 Het is echter heel wel denkbaar dat hij er geweest is, al was het alleen al voor 
familiebezoek. En wat te denken van de opvoering van Vondels toneelstukken, waarvan 
sommige door Padbrué van muziek zouden zijn voorzien. Die heeft hij ongetwijfeld 
bijgewoond. Misschien bezocht hij Amsterdam ook om met zijn drukkers Broer Jansz. en 
Paul Matthysz. te overleggen of om  met de Amsterdamse contribuanten aan zijn Jubal-
bundels zoals Vondel, Barlaeus, Heerman en Leenaerts van gedachten te wisselen.  Het laatste 
zal overigens wel niet voor Barlaeus hebben gegolden; die was van een dermate verheven 
orde, dat hij het verzoek tot een bijdrage zonder persoonlijke tussenkomst van Padbrué zal 
hebben aanvaard. 
 
Laatste levensjaren 
We kunnen slechts gissen naar de reden waarom Padbrué in de laatste twintig jaren van zijn 
leven niet of nauwelijks gecomponeerd schijnt te hebben. In ieder geval is er van enige 
activiteit op dat gebied geen bewijs bewaard gebleven. De tijden waren veranderd en de 
gloriejaren van Haarlems economische en culturele bloei waren voorbij. Mogelijk was het 
stadsbestuur hem niet meer zo welgezind. Misschien speelde een zekere melancholische 
inslag hem parten, gemoedstoestand waarin hij ook in het voorwoord van 't Lof van Jubal 
naar verwijst.  
 Uit een aanvulling uit 1667 op zijn testament, na de dood van zijn zusters vastgelegd, 
valt te concluderen dat Padbrué tot zijn dood verzorgd is door Hendrichen Hendricx, die 
eerder Femmetjen en Hillegont had bijgestaan en aan wie krachtens een legaat "400 carolus 
guldens, vermeerderd nog met 12 car. guldens voor elk jaar, dat zij hem haar diensten 
verleende tot zijn dood" werden uitgekeerd.93 Padbrué is gestorven op 15 januari 1670 en 
begraven in de St Bavo op 18 januari. 
 Lange tijd was er weinig of geen belangstelling voor de muziek van Nederlandse  
componisten uit vroeger tijden. Ook rond Cornelis Thymensz. Padbrué bleef het stil. Pas 
vanaf de laat-negentiende eeuw is er een historistische belangstelling, waardoor componisten 
en hun werken onder het stof der eeuwen vandaan zijn gekomen. Bijna vierhonderd jaar 
geleden schreef Vondel in zijn Deuntje: 
 
 "O genoeghelicke Tymen 
 Zoo myn sangk geen waarheit derft 
 Ghy zult zingen, als ghy sterft". 
 
We zijn geneigd de door Vondel gesuggereerde zwanenzang van Padbrué vrijelijk te interpreteren: de 
componist is ook na zijn dood blijven zingen, getuige de groeiende belangstelling voor zijn werk.  
 
 

                                                 
91 Ibid., p. 12. 
92 Dorren, Eenheid en verscheidenheid, p. 205. 
93 Van der Marel, p. 30. 
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Hoofdstuk III 
 

Composities van Cornelis Thijmenszn.Padbrué 
 

 
Uit de eerder genoemde getuigenis van Ampzing weten we dat Padbrué zich reeds als jonge 
man met componeren bezighield en kennelijk al vóór het in 1631 in druk verschijnen van zijn 
"eerste werck", de Kusjes, met composities naar buiten was getreden. Dat zou in het kader van 
zijn functie als stadsspeelman geweest kunnen zijn. Met de Kusjes leek hij te kennen te geven 
officieel als componist te boek te (willen) staan. Die eersteling was wel meteen een 
volwaardig product van een geoefend contrapuntist en vakbekwaam zanger. Het zou dus geen 
verwondering hoeven te wekken als Padbrué voor die tijd de nodige vingeroefeningen heeft 
gemaakt. Klavecinist en organist Bob van Asperen heeft zich veel moeite getroost om bij 
bibliotheken en archieven in en buiten Europa muziek van de Haarlemmer op te sporen, 
helaas met weinig of geen resultaat. Behalve wanneer een oplettende kenner in de een of 
andere verzameling een dergelijk proefstuk weet te determineren en onthult, zullen we naar de 
aard en het aantal van deze werken slechts kunnen gissen. 
Hieronder volgt een chronologisch overzicht van Padbrué's composities die in druk zijn 
verschenen: 
 
- Kusies (1631) 
In 't Latijn gheschreven, door Joannes Secundus, Ende in duytsche vaersen ghesteldt. Door 
Jacob Westerbaen, Beyde Haagsche Poëeten: Nu eerst op Musijck ghebracht, à III. et IIII. 
stemmen: Met een Basso continuo. Door Cornelis Thymans Padbrué, Musicijn van Haerlem. 
Tot Haerlem, Gedruckt bij Harman Anthoni Cranepoel, Boeck-drucker in de korte Bagijne-
straet, in 't groene Kruys. Anno M.D.C.XXXI. -4 obl.  
In vijf afzonderlijke stemboeken: Cantus, Altus, Tenor, Bassus en Bassus continuus. 
 
15 stukken: 13 Kusjes met daaraan toegevoegd: 
- "Het Minne-net"  op tekst van Joan. Brosterhuysen (4-stemmig). 
- "Minne-Vliegh"  op tekst van Joan. Brosterhuysen (5-stemmig). 
 
- I.v.Vondels Kruysbergh (1640) en Klaght over de tweedraght der Christe Princen (1634) 
Op Musijck gebraght met 4, 5, ende 3 stemmen, & met een Basso Continuo, Door Cornelis 
Padbrué. 't Amsterdam. Bij Broer Jansz. Opgedragen aan "konstlievende Joffrouwe 
Magdalena van Erp94, Huysvrouwe van den Heere Joost Baeck. Cantus II, Tenor. 
 
De Kruisbergh wordt gevolgd door een tweedelig lijdensmotet in het Latijn, 
 - "O vos omnes"/"O triste spectaculum!" (op een middeleeuwse passietekst), 
    4- stemmig (ontleend aan de klaagzangen van de profeet Jeremiah; Threni: 1: 12). 
  
De Klaght over de tweedraght der Christe Princen wordt gevolgd door  
 - "Da pacem Domine"  
   "Ecce quam bonum et quam jucundum" (psalm 132: 1), op antifoontekst; een 
   canonisch, 8-stemmig dubbelmotet van oecumenische strekking met  
   vrijgecomponeerd coda op het woord "Alleluja". 

                                                 
94 Deze Magdalena Baeck tot Scheybeek -van Erp was de zuster van Hoofts eerste vrouw Christine van Erp. 
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 - "Cantate Domino canticum novum" en "Notum facit Dominus"  (psalm 97: 1-3a), 
kort tweedelig 3-stemmig motet in stile concertato. 
 
Vermeldenswaard is dat de rooms-katholieke Cornelis Plemp, een vriend van Vondel (en van 
J.P. Sweelinck)95, de Kruisbergh en de Klaght over de tweedraght der Christe Princen96  in 
het Latijn heeft vertaald. 
 
- Kusies (1641) 
In 't Latijn geschreven door Ioannes Secundus, Ende in Duytsche vaersen ghesteldt. door 
Iacob Westerbaen, Beyde Haagsche Poëten  Den tweeden Druck vermeerdert ende verbetert 
met 5, 4, ende 3 stemmen, Met een Basso continuo. Door Cornelis Padbrué, Musicijn van 
Haerlem.  -  't Amsterdam, Gedruckt by Broer Jansz, woonende op de Nieuwezijds Achter-
borghwal, in de Silvere Kan. Anno 1641.  
-4 obl., in vijf afzonderlijke deeltjes (Cantus, Altus, Quintus, Tenor, Bassus). 
 
22 nummers. 15 soms omgewerkte stukken uit de editie van 1631, aangevuld met:  
 
- het 3-stemmig madrigaal "Aen Roosemonds Oogen" op tekst van Joan. Brosterhuysen 
  (vertaling uit Petrarca). 
- het 4-stemmig lied "Van de Min" , op tekst van Joan. Brosterhuysen. 
- vier door Salomon de Bray gedichte strofen "Op de Inschrifte des zilv'ren Schaels by den  
  E. Heer I. Westerbaen, Ridder, Heere tot Brantwijck, & c. my vereert" , door Padbrué 
   4-stemmig gezet. 
- het 4-stemmig madrigaal "Dat ick betovert ben ..."  op tekst van Joan. Brosterhuysen 
  (vertaling uit Petrarca). 
- 3-stemmig stukje "Alma afflitta, que fai?" (naar Petrarca). 
- 3-stemmig lied door Pieter Luidhens., op tekst van Jacob Westerbaen met als bovenschrift 
 "Dit is het vaers soo 't ghesneden is in de schaal". 
- de vertaling door de Haarlemse schilder P. de Grebber van Westerbaens tekst: "Inschrifte 
  des zilv'ren schaels verduytscht". 
 
- Synphonia in nuptias (1641) 
Clarissimi Doctissimique viri, D.I. Everswyn, I.V. Doctoris, & Advocati Curiae Hollandiae 
Consultissimi Sponsi, et Castissimae, Lectissimaeq, Virginis, Luciae Buys, sponsae. 
Celebrandas Nono Calendas May   C XLI. Harlemi Batavorum. Amstelodami, Typis Broer 
Ioannis. 2 st. folio. Cantus, Bassus (Thysia  807: 64-65). 
 
- Synphonia in nuptias (1641/1642) 
 
Clarissimi, Doctissimique viri, D. Mathaei Steyn,, I.V. Doctoris, & Advocati Curiae 
Hollandiae Consultissimi Sponsi, et Castissimae, Lectissimaeque Virginis, Mariae van 
Napels, sponsae. Celebrandas Februarii IV. Anno M DC XLII. Harlemi Batavorum. 
Amstelodami, Typis Broer Ioannis. Anno M DC XLII. Met Brvylofs Gesangh, ondertekend 
met "Elck wat wils". Stemme Amarilli mia bella. 3 st. folio. Cantus I, Cantus II, Bassus. 
(Thysia 807: 66-68). Drie van de vijf stemmen zijn overgeleverd. 
 
 

                                                 
95 Sweelinck droeg zijn Cantiones Sacrae uit 1619 aan Plemp op. 
96 Zie voor de Engelse vertaling van de oorspronkelijke tekst van De Klagh:  Noske.  Music Bridging Divided 
Religions, p. 78. 
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- Eere-Krans voor Constantin Sohier en Catharina Koymans (1643),97 
echtelijck vereenight op den lesten May 1643. In Beverwijk. Cantus. à 2. Met een Continuo. 
Amsterdam: Broer Jansz, 1643. 3 st. folio. (Thysia  807: 69-71). 
 
De tekst van de hand van Padbrué, die tekent met "Dit wenscht u Padbrué",  is onder de 
muzieknoten gedrukt.  
 
- 't Lof van Jubal (1643),  
Eerste Vinder der Musijcke, en allerley Musijck-Instrumenten; Door verscheyden Poëten in 
Duytsche, en Latijnsche Vaersen gestelt: Nu eerst op Musijck gebracht met vier, vijf, en ses 
stemmen, met de Gemeene Gront-stem, ofte Continuo, door Cornelis Tymensz. Padbrué. 
Eerste Boeck. Derde Werck. 't Amsterdam, by Broer Jansz, woonende op de Nieuzijds 
Achterborgwal, 1643 .-4, obl. 
 
- 't Lof Iubals (1645), 
Eerste Vinder der Musijcke, en allerley Musijck-Instrumenten; Door verscheyden Poëten in 
Duytsche, en Latijnsche Vaersen gestelt: Nu eerst op Musijck gebracht, met 3, 4, 5, en 6 
stemmen, en de Gemeene Gront-stem, ofte Continuo, door Cornelis Thymonssoon. Padbrué. 
Tweede Boeck. Vierde Werck. 't Amsterdam, by Broer Iansz, woonende op de Nieuzijds 
Achterborgwal, 1645. -4, obl. 
 
- De Tranen, Petri ende Pauli (1646), 
Door I.V.Vondel, Op Muzyck gebracht, met 2, 3, 4 en 5 Stemmen, en een Gemeene-
Grondstem, Door C.T. Patbrué, Jubalist van Haerlem. 't Amsterdam, By Paulus Matthysz inde 
Stoof-Steegh inde Boekdrukkery gedruckt 1646. 
 
Padbrué heeft delen hieruit, te weten de opdracht aan Eusebia, de dialogen tussen Petrus en 
Paulus en de reien uit het eerste bedrijf (verzen 271-419) en de Rey van gekerstende soldaten 
(verzen 535-574) en de scène van Agrippina, gevolgd door de rei ( vierde bedrijf, verzen 
1293-1382) op muziek gezet. Hij droeg dit geestelijk drama over het martelaarsschap van de 
apostelen Petrus en Paulus op aan "Eusebia"(waarschijnlijk werd hiermee Maria Tesselschade 
bedoeld) en Symon Felt. 
 
- Cantata (1648) op eigen tekst ter gelegenheid van de vrede van Munster, in opdracht van het 
stadsbestuur. Verloren gegaan. Deze feestmuziek zou gecomponeerd zijn op het "Gedicht 
ende gesang op de eeuwige vrede", op 5 juni 1648 gepubliceerd door H. Passchiers van 
Westbusch te Haarlem.98 De bron vermeldt ook "De Witte Angieren", wat indiceert dat dit 
gedicht door een van de leden van deze kamer is geschreven. 
 
Op 8 september 1660 schreef Huygens het gedicht "Dédication de quelque musique par le 
compositeur C. Patbrué au roy de la Grande Bretagne" 99 (Karel II) en bood dat in zijn 
hoedanigheid van diplomaat aan de vorst aan. De tekst van het gedicht luidt: 
  
  
                                                 
97 Joan Dusarts 'Zang-Wortel En Gheestelyke Spruit Bestaande in verscheide Zang-stukken met 2, 3, 4 en 5 
stemmen, en een ghemeen ghrondt-gheluit' uit 1653 (ed. Paulus Matthysz.) is opgedragen aan deze Constantin 
Sohier, tot wie Dusart zich in zijn voorwoord richt. Alleen de "hoogh-stem" is overgeleverd. 
98 http://composers-classical-music.com/p/PadbrueCornelis.htm. 
99 CH1660:031. http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Huygens/HUYG60.html. Leiden University. Department of 
Dutch Language & Literature. De gedichten van Constantijn Huygens. ed. J.A. Worp. Groningen: Wolters, 1896. 
Dl VI, pp. 283, 286. 
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"Grand Monarque, reçoij ce petit tesmoignage 
 De la joije qui regne en tout coeur Hollandois, 
 Pour te veoir en ton port après tant de naufrage, 
 Et du plus oppressé le plus heureux des Roix. 
 Que si ces Coeurs auoyent et la force et l’usage 
 De faire retentir les Rochers et les Bois, 
 Croij, Sire, que le ton de ce nouveau langage 
 Iroit bien au delà de celuij de nos voix." 
 
De vertaling, waarschijnlijk van de hand van Huygens zelf, luidt als volgt: 
 
 "HET SELVE 
 Ontfangt dit klein bewijs, Goot Erfheer van drij Croonen, 
 Van Hollands herten vreught, nu ’t u, nae soo veel spijt, 
 Nae soo veel schip-breuck siet uw’ havenen bewoonen, 
 laer ghij van soo verdruckt soo hoogh verheven zijt. 
 Maer, Heer, gelooft ’er bij, waer hert voor hert gegeven 
 Sijn’ vreught aen Bergh en Dal te konnen doen verstaen, 
 Sy souden Bergh en Dal doen galmen en doen leven, 
 En wyder sou die spraeck als dese Stemmen gaen. 
 eod.".100 
 
In dit gedicht doelt Huygens op de onfortuinlijke gebeurtenissen die het leven van Karel II, 
die lang in ballingschap was geweest, tot dan toe hadden getekend. In 1660 werd de koning 
naar Engeland teruggeroepen om de regering over te nemen. Hij vertrok vanuit Nederland, 
vanwaar hij met alle mogelijke egards uitgeleide werd gedaan. De Republiek hoopte namelijk 
op een betere verhouding met het dominante Koninkrijk en op afschaffing van de 
protectionistische Engelse Acte van Navigatie. De (eerste) Engels-Nederlandse oorlog had die 
relatie vanzelfsprekend geen goed gedaan. 
 Van Asperen veronderstelt dat het om een exemplaar van de Tranen zou zijn 
gegaan101. Het vreugdevolle karakter van het gedicht staat in tegenstelling met de dramatiek 
van De Tranen. Het kan dan ook heel wel een nieuwe compositie zijn geweest, speciaal 
gemaakt voor deze gelegenheid. Misschien ook waren het de noten van een van de Kusjes met 
een nieuwe tekst. Is het toeval dat het jambische metrum van zowel de Franse tekst als de 
vertaling ervan in het Nederlands dezelfde is als die van Padbrué's "Eerste Kusjen" met als 
incipit Kon ick my om u hals soo menighmaelen winden [...]? Westerbaens tekst, die Padbrué 
in zes delen getoonzet heeft, is met 28 regels wel beduidend langer dan het gedicht van 
Huygens. Dat er dan ook slechts twee delen van deze compositie gebruikt zouden zijn is 
minder aannemelijk. Dit geschenk kan door een gezant zijn aangeboden, maar het is 
waarschijnlijker dat gedicht en muziek zijn overhandigd door Huygens zelf. Deze ontmoeting 
kan aan het hof in Engeland hebben plaatsgevonden, maar het ligt meer voor de hand dat deze 
heeft plaatsgehad bij het vertrek van de monarch vanuit Scheveningen naar Engeland op 2 
juni 1660. In dat geval zou Huygens zijn gedicht later hebben gedateerd. 
 
Composities toegeschreven aan Padbrué 
Er is sprake geweest van de toeschrijving aan Padbrué van een in een bruiloftsbrochure 
genoemde rei van Seneca, gezongen ter ere van het huwelijk, in 1675, van Cornelis de 
Grae(d)t en Catharina Guldewagen. Gezien de familienaam van de bruid is het denkbaar dat 
men aan Padbrué heeft gedacht; hij had vroeger immers goede banden met burgemeester 

                                                 
100 Ibid.: CH1660: 032. 
101 ‘Een 17de eeuwse Haarlemse bruiloftsbrochure’. p. 501. 
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Guldewagen. Toch wijst de signatuur veeleer naar de componist Simon Lefevre, epigoon van 
Padbrué en de tekst naar Johannes van Vlakveld en niet naar Vondel .102 
Voorts wordt het lied "O Kersnacht" op de Rey der Klaerissen  uit de Ghysbreght van Aemstel 
van Vondel wel aan Padbrué toegeschreven. We vinden de melodie terug in de liedboeken 't 
Amsteldams minnebeeckie  en Christelijck vermaeak  uit 1645. 
 
De Rey van Priesters in Vondels drama Gebroeders uit 1640 is naar de mening van Louis 
Grijp door Padbrué 4-stemmig getoonzet. De compositie is verloren gegaan.103 
 
Heruitgaven 
De Kusjes zijn door Frits Noske in 1962 heruitgegeven en van een voorwoord voorzien (deel 
V in de serie Monumenta Musica Neerlandica van de Vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis). De basso continuo-partij, die door Noske verloren werd gewaand, is 
door hem niet gereconstrueerd. Zeer recentelijk is deze partij teruggevonden door musicoloog, 
dirigent en uitgever Groot in een convoluut, dat te Zuoz in Zwitserland wordt bewaard. Het 
betreft hier een belangrijke en spectaculaire vondst, omdat deze partij, voor zover thans 
bekend, de enige overgeleverde is. 
 
Het madrigaal "Dat ick betovert ben ..." is, eveneens door Noske, apart uitgegeven voor de 
Stichting voor oude Nederlandse muziek in de serie Vocale muziek, no. 1. Heuwekemeijer nr. 
554. Amsterdam: Nirota, 1957. 
 
De Kruisbergh is, zonder het bijbehorend dubbelmotet,  in partituur gebracht en van een 
inleiding voorzien door Albert Smijers. Amsterdam: Asbach, 1931. Uitgave van de VNM, 
deel XLII, 1931.104 
 
Een hernieuwde complete uitgave van de Kruisbergh door Simon Groot is voorzien voor 
2009. 
 
Moderne uitgave van Padbrué's eerste twee bruilofts-symphoniae: Two symphoniae ad 
nuptias for one (two) melody instrument(s) and bass (1641-1642), ed.  R.A. Rasch (Utrecht: 
Diapason Press, nr. 18, 1985). 
 
W.H. Thijsse heeft een symphonia van Padbrué uitgegeven in de bundel Barok van de serie 
Huis- en Schoolmuziek bij uitgeverij Harmonia te Hilversum. 
 
Musicoloog Valkestijn heeft onderstaande motetten van Padbrué uitgegeven: 
- "O vos omnes"/"O triste spectaculum"  
- "Da pacem Domine super ecce quam bonum" 

                                                 
102 Zie hierover van Asperen: 'Een 17de eeuwse Haarlemse bruiloftsbrochure' en Krol. 
103 Bladzijde 4 van het tekstboekje bij de cd Theatermuziek uit de Gouden Eeuw door "Camerata Trajectina". 
GLO6062. 
104 De partituur van Padbrué's Kruisbergh-compositie. In het bezit van den even hulpvaardigen als kunstzinnigen 
bibliophiel, den Heer Ant .W.M.  Mens ing, vonden we een volledig en gaaf stel Stemmen van Cornelis 
Padbrué's muziek op Vondels Kruisbergh. Het was voor ons en waarschijnlijk voor menig woord- en 
toonkunstlief hebber een verrassende ontdekking, waar zelfs ons Vondelmuseum niets anders bezit dan 't 
armelijk defecte exemplaar, in Unger's Bibliographie beschreven onder nr. 726. Wij mochten Dr. A. Smi je rs , 
den bekenden hoofdleeraar aan het Amsterdamsche Conservatorium, bereid vinden de Stemmen in partituur te 
brengen en deze partituur, musicologisch toegelicht, gereed te maken voor de uitgave. Amsterdam, 31 XII 1929. 
Redactie der Wereldbibliotheek." In: De werken van Vondel Dl 3, 1627-1640. ed. J.F.M. Sterck e.a. Amsterdam: 
De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1929. p. 949. 
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- "Cantate Domino canticum novum"/ "Notum fecit Dominus".  
Spaerens Vreughden-bron: Haarlem-muziekstad in de Gouden Eeuw. Ascolta, 2008. 
 
Compositie Padbrué als inspiratie 
Jos de Klerk heeft in 1637 een, mede op een van Padbrué's Pavane en Gaillarde-paren 
geïnspireerde, cantate geschreven: Zo zong de Gouden Eeuw. 
 
Werk van Padbrué in buitenlandse bibliotheken 
Al resteren slechts luttele exemplaren, het heeft er alle schijn van dat alle gedrukte 
composities van Padbrué, zij het incompleet, zijn overgeleverd, misschien mede door het feit 
dat de partituren ook buiten Nederland terecht kwamen. Zo heeft een exemplaar van de Kusjes 
de reis naar de Zwitserse Alpen gemaakt om er, 1712 meter boven de zeespiegel, een plaatsje 
te vinden in de bibliotheek van Zuoz,105 sinds eeuwen een centrum van koorzang. Ook in 
Zweden en de Verenigde Staten vinden we "Padbrué's" terug.  
 Onlangs kwamen bij toeval de vermelding van Padbrué's Kusjes, Tranen en De 
Kruisbergh tevoorschijn in de catalogus van de legendarische muziekbibliotheek (Livraria de 
Musica) van João IV(1604-1656) van Portugal, die in 1640 tot koning gekroond werd en 
diens vader, hertog D. Theodosio II. De boeken en partituren uit die indertijd belangrijkste 
Europese muziekcollectie zijn bij de grote aardbeving van Lissabon in 1755 verloren gegaan, 
maar de in 1649 gedrukte catalogus met 521 bladzijden, de eerste van twee, is overgeleverd. 
Koning João was musicus en componist. Dat verklaart dat er zich in deze bibliotheek 
duizenden partituren zouden hebben bevonden van meer dan duizend componisten: 
tweeduizend gedrukte composities en vierduizend manuscripten. Onder de nummers 554, 626 
en 897 staan respectievelijk vermeld: 
 - Os beijos de Ioannes Secundus: por Cornelio Padbrue a 3.4.& 5. 
 - Monte calvario, ou Lamentaçoens, contem queixas sobre ās discordias, enere os 
   Principes Christāos. Cornelis Padbruè, a 3. 4 & 5. 
 - De Tranen Petri ende Pauli. Lagrimas de São Pedro, & São Paulo, por Iuo Vondel 
   postas im musica, à 2. 3. 4. & 5. vozes, por C.T. Patbrue jubilado de Harlem.  
Het zou interessant zijn te weten hoe Padbrué's werk helemaal in Portugal terecht is gekomen. 
Eén hypothese is dat het de Portugese componist Pieter/Pietro Luidhens. (Lusitanus), vriend 
van Padbrué, is geweest die de werken heeft aangeboden aan de koning van Portugal João 
IV.106 Over deze Luidhens., die te Haarlem woonde, is jammer genoeg vrijwel niets 
bekend.107    
 Het merendeel van Padbrué's gedrukte composities heeft de laatste eeuwen dus niet 
overleefd, ofwel omdat men een dergelijke compositie niet naar waarde wist te schatten en het 
bij het oud vuil zette, ofwel omdat het door gebruik zodanig was versleten dat het  niet de 
moeite waard gevonden werd om te bewaren. Daar komt nog bij dat een individueel 
stemboekje weinig of geen waarde heeft, indien de andere partijen ontbreken. De niet bij de 
drukker afgenomen voorraad zal zijn vernietigd, de niet-verkochte exemplaren van de 
boekhandelaren zal een zelfde lot beschoren zijn geweest.  
 
 

                                                 
105 Voor meer informatie wordt verwezen naar de artikelen van Bundi en Guillo. 
106 Deze João IV, hertog van Bragança zou in 1662 zijn dochter, Catarina van Bragança, uithuwelijken aan Karel 
II, koning van Engeland.  
107 Een compositie van Pietro Luidhens., getiteld 'Van myn ghe-wesene Meester', is verschenen in Joan Dusarts 
Zang-Wortel En Gheestelyke Spruit, p. 13 (r/v). Van deze bundel is alleen de "Hoogh-stem" overgeleverd. Deze 
Luidhens. wordt in de rekeningboeken van de Amsterdamse schouwburg in 1643 als concertmusicus opgevoerd. 
Rasch. 'De muziek in de Amsterdamse Schouwburg'. p. 188. 
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Madrigaalkunst en algemene stijlkenmerken van Padbrué's composities 
 
Madrigaalkunst 
Getuige de vele liedboeken uit deze periode kan men aannemen dat "er veel werd gezongen in 
de Republiek, individueel, maar vooral in groepsverband, thuis of in trekschuit of herberg".108 
En niet te vergeten in de rederijkerskamers. De meeste liedboeken bestonden uit teksten op 
bestaande melodieën volgens het principe van de contrafactuur, in de meeste gevallen zeer 
toegankelijk en zonder veel muzikale kennis te zingen. De inhoud was doorgaans niet van een 
bijster hoog gehalte en niet zelden platvloers en scabreus van karakter. Deze bundeltjes 
kwamen uit in handig klein formaat, zodat men ze gemakkelijk in een jaszak kon meenemen. 
Meerstemmige madrigalen waren evenwel van een veel gecompliceerder niveau en konden  
alleen door geoefende (amateur)zangers worden uitgevoerd. De Italiaanse madrigaalkunst met 
zijn intense woord/klankrelatie van onder anderen Gesualdo, Gabrieli, Marenzio en 
Monteverdi was in de door het humanisme beïnvloede geletterde kringen zeer en vogue.109 Er 
waren in de laatste twee decennia van de zestiende eeuw in Antwerpen al enkele anthologieën 
van Italiaanse madrigalen verschenen,110 die hun weg naar de Noordelijke Nederlanden 
hadden gevonden. In Leiden verscheen in 1605 de madrigaalbundel Nervi d'Orfeo.111 
Verschillende van de auteurs ervan als le Jeune, Schuyt, Sweelinck en Croce vinden we later 
vermeld op de korenaren die in Padbrué's Jubal-bundels uit Jubals brein spruiten. In Holland 
waren het slechts enkelingen als Sweelinck en Schuyt die in dit genre componeerden of 
bewerkingen van Italiaanse madrigalen maakten, in het Italiaans wel te verstaan. Terzelfder 
tijd werden er madrigalen in het Nederlands gecomponeerd door de hiervoor genoemde 
Schuyt112 uit Leiden en door de Leeuwarder muziekleraar Jacques Vredeman de Vries (1563-
1621), die in 1603 een bundel met (onder meer) madrigalen uitgaf.113 Padbrué zou in 1631 
volgen met zijn Kusjes en in 1643 met 't Lof van Jubal. Padbrué's stadgenoot pastoor Ban, op 
wie Vondel een lofgedicht heeft geschreven, publiceerde in 1642 zijn Zangh-bloemsel met 
onder meer madrigalen in het Nederlands. Wat later componeerden Cornelis de Leeuw en 
Antoni Pannekoeck eveneens op Nederlandse teksten en in 1653 verscheen bij Paulus 
Matthijsz. de eerder genoemde Zangh-wortel en Gheestelyke Spruit van Padbrué's vriend Joan 
Dusart (ook Du-Sart genoemd). Padbrué was dus zeker niet de eerste en enige 
madrigaalcomponist op Nederlandstalige gedichten. Wel kunnen we stellen dat deze vorm 
van componeren geen grote bloei heeft gekend. Dat de Nederlandse taal zich voor dit genre 
minder goed lijkt te lenen dan het Italiaans -de pleidooien van Schuyt en Dusart ten spijt- zou 
daarvoor een zekere verklaring kunnen zijn.  
 
Algemene stijlkenmerken van Padbrué's composities 
Padbrué's oorspronkelijke stiel was die van stadsspeelman. Speelluiden werden geacht bijna 
dag in dag uit het traditionele repertoire van vaak eenvoudige deuntjes en wijzen ten gehore te 
brengen volgens een min of meer vast stramien. Doordat voornamelijk blaasinstrumenten 
werden ingezet zal deze veelal op modaliteit gebaseerde muziek wel plechtstatig hebben 
geklonken. Een dergelijke muziekpraktijk liet niet veel ruimte voor eigen inbreng en 
vernieuwing en het hoeft dan ook niet te verbazen dat de invloed van deze archaïsche 

                                                 
108 Frijhoff/Spies, p. 570. 
109 Hooft schreef na zijn "grand tour" in Italië rond 1600 de "opera" Granida in 1605. 
110 1583: Musica divina (tot 1634 zes keer herdrukt) en Harmonia celeste; 1585 Symphonia angelica; 1591 
Melodia olympia. 
111 Zie E. Schönberger, 'Nervi d'Orfeo, een Leidse madrigaalbundel', in: TVNM, Dl 23 (1973), pp. 18-29. 
112 Hollandsche Madrigalen uit 1603. Voor meer informatie zie proefschrift A.F.J. Annegarn, Floris en Cornelis 
Schuyt: muziek in Leiden van de vijftiende tot het begin van de zeventiende eeuw. Amsterdam: VNM, XII (1973). 
113 Musica miscella, sive mescolanza di madrigali canzoni et vilanelli, in lingua Frisica à quarto et cinque voci. 
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muziekbeoefening in Padbrué's composities haar neerslag vindt. Dat Cornelis van het 
traditionele pad afweek en het hogerop heeft gezocht was gezien zijn positie als 
stadsspeelman wel een uitzondering. Van zijn werk is weinig bewaard gebleven en van de 
periode vóór het verschijnen van zijn Kusjes resteert, voor zover is nagegaan, al helemaal 
niets. 
Padbrué was een bedreven polyfonist. Hij moet het idioom van de Italiaanse madrigalisten 
dan ook goed hebben gekend; dat kon alleen door het lezen van traktaten en, meer nog, door 
het uitvoeren van de composities in die stijl als zanger. De namen die op de gravure in de 
Jubal-bundels genoteerd zijn op de korenaren die uit Jubals hoofd spruiten heeft Padbrué 
ongetwijfeld met zorg uitgekozen. Of hij het werk van een ieder van hen ook daadwerkelijk 
heeft bestudeerd en/of gezongen is natuurlijk de vraag. De jonge Padbrué had in ieder geval 
nog met beide benen in de Renaissance gestaan, die in Nederland op muzikaal gebied pas laat 
haar intree had gedaan. In zijn composities komt hij naar voren als een bekwaam 
contrapuntist, iemand met muzikaal vakmanschap. In zijn madrigalen en motetten herkennen 
we het renaissancistische polyfone weefsel van de "stile antico", een evenwichtig spel van 
lijnen, waarin elke stem even belangrijk is. Padbrué's (eerste) werken "gehoorzamen 
volkomen aan de contrapuntregels van de meerstemmige vocale muziek uit deze tijd."114 Hij 
hanteert bekwaam het fugato, waardoor zijn madrigalen en motetten vaak een lichtvoetig 
karakter hebben. Hier en daar is ook de invloed van de dans merkbaar, zoals bij voorbeeld in 
het "Sevenste Kusjen", deels in 3/4 maat. Rebling noemt Padbrué's vocale stijl 
individualistisch-aristocratisch, een motet-stijl zoals Sweelinck die hanteerde.115 Dat deze 
behoudende stile antico ons voor die tijd wat archaïsch voorkomt hoeft niet voor zijn 
tijdgenoten te hebben gegolden. De gewone burger zal niet precies op de hoogte zijn geweest 
van de nieuwste muzikale ontwikkelingen en zeker niet van die uit het buitenland, mogen we 
aannemen. De Kusjes  kenden in ieder geval een groot succes, dat tot een tweede herziene en 
vermeerderde uitgave leidde. Thijsse noemt Padbrué's madrigaal stijl in de Kusjes een 
"synthese tussen 'oud' en 'nieuw', een combinatie van de 15de en 16de-eeuwse polyfonie en de 
'moderne' monodie van Monteverdi c.s., tussen strak homofone delen [...] en vrij stromende 
polyfonie".116 Ook Rasch is van mening dat in Padbrué's composities moderne en traditionele 
elementen elkaar afwisselen ".117 Baumgartner beoordeelt de stijl van de Kusjes als 
conservatief, "maar door enkele harmonische en ritmische structuren zeer interessant."118 Van 
Asperen is van oordeel dat Padbrué heel wel geïnspireerd kan zijn geweest door de Engelse 
madrigalisten119 en hun "canzonets". Het is zeker denkbaar dat Padbrué de motetten, 
madrigalen en pavanes en gaillardes van onder anderen Byrd, Dowland of Philips kende of Sir 
William Leightons The Tears and Lamentations of a Sorrowful Soul. Ook zou hij Thomas 
Morley's anthologie The Triumphs of Oriana of een van zijn vele andere madrigaalbundels in 
handen kunnen hebben gehad. Dat er muzikale uitwisseling tussen Engeland en de 
Nederlanden was blijkt onder meer uit een compositie die John Bull na Sweelincks dood op 
een van diens thema's schreef. Gebruik van affectrijk en doeltreffend madrigalisme is in ieder 
geval de rode draad door Padbrué's werk. Dissonantgebruik is de componist evenmin vreemd; 
hij gebruikt die onder meer in zijn dubbelmotet "O vos omnes/ O triste spectaculum", 
waardoor de muziek een "modern" effect krijgt. De stijl van de Tranen leunt aan tegen de stile 
rappresentativo van componisten als Monteverdi en Schütz en vertegenwoordigt als zodanig 

                                                 
114 Grijp, 'Van Druyven-Tros tot Gedenck-clanck', p. 273. 
115 Rebling, p. 132. 
116 Onder het lemma "Padbrué, familie" in: Algemene Muziek Encyclopedie, p. 348. 
117 Onder het lemma "Padbrué, Pabbruwe, Cornelis Thymanszoon" in: MGG, p. 1530. 
118 Onder het lemma "Cornelis Tymenszoon Padbrué" in: Barock-Musik. Salzburg: Kiesel Verlag, 1981. p. 181. 
119 De Engelse "canzonet" was langer en lichter dan het Italiaanse madrigaal en was contrapuntisch gezien 
ingewikkelder. 
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de vroegste Noord-Nederlandse navolging van de Florentijnse opera, de stile moderno. 
Padbrué kan dus een koploper genoemd worden. Noske is enerzijds van mening dat Padbrué's 
composities conservatief van karakter zijn. Anderzijds, wanneer hij spreekt over de Klaght 
over de tweedraght der Christe Princen, noemt hij het voornamelijk modale "Cantate 
Domino" een voorbeeld van de toen vooruitstrevende stile concertato. De raadselcanon "Ecce 
quam bonum et quam jucundum" acht hij een zeldzaam voorbeeld van Venetiaanse invloed 
op de Nederlandse muziek van de zeventiende eeuw, een compositie van uitzonderlijk 
historisch belang. Volgens hem zijn de motetten historisch gezien uniek in het repertoire van 
zeventiende-eeuwse gewijde muziek.120 Over De tranen is hij duidelijk: vanwege haar 
solistisch karakter, het vrijwel geheel ontbreken van rusten, psalmodie-notatie en de in stile 
recitativo geschreven tenorpartij is het werk om geschiedkundige redenen van grote 
waarde.121 In de zeventiende (en wellicht ook de achttiende eeuw) is nergens Nederlandse 
poëzie door de muziek dichter benaderd en waarachtiger verklankt.122 Noske acht De Tranen 
een uniek monument naast Huygens' Pathodia sacra et profana. Voor musicoloog en dirigent 
Simon Groot is Padbrué's muziek weliswaar archaïsch door de polyfonie, maar vertoont deze 
niettemin ontegenzeglijk trekken van de barok. De laat in de zestiende eeuw ontwikkelde 
techniek van de basso continuo bij voorbeeld vindt veelvuldig toepassing in Padbrué's werk, 
eerst op eenvoudige leest geschoeid, later in uitgewerkte vorm als essentiele factor in De 
tranen; de lange stromen van achtste noten die hij schrijft zijn eveneens een kenmerk van de 
barok, die in Nederland pas rond 1670, na Padbrué's tijd dus, tot volle wasdom is gekomen. 
 Samenvattend kunnen we stellen dat Padbrué's muziek in grote trekken behoudend is 
en over het algemeen nauwelijks beïnvloed lijkt te zijn door de monodie, die zich in de 
muziek in Italië rond 1600 een beslissende positie had verworven. In zijn laatste belangrijke 
werk echter, De tranen Petri ende Pauli, is met veel vrijere expressie in emotionele 
monodische stijl de invloed van de seconda prattica duidelijk waarneembaar. Hier is de 
muziek duidelijk tekstgebonden en in dienst van het drama dat het tot uitdrukking brengt, een 
specimen van de vroegbarok in Nederland.  Deze metamorfose in zijn oeuvre laat zien dat de 
componist zich, zij het laatstondig, verder heeft ontwikkeld en dat hij openstond voor 
invloeden van buitenaf, zoals de Italiaanse barokstijl en nieuwe tendensen die de tijdgeest in 
de muziek met zich meebracht. Hij maakte zich die eigen op een heel persoonlijke en 
overtuigende manier.  
  
 
Druk en verkoop van Padbrué's composities 
 
Drukkers  
In de zeventiende eeuw waren in de grote steden van Holland tal van drukkers, uitgevers en 
boekverkopers gevestigd. Haarlem zou er zo'n tien tot vijftien gekend hebben en in 
Amsterdam waren er rond het midden van de eeuw een kleine honderd, waarvan meer dan 
twintig muziekdrukkerijen, waaronder die van Broer Jansz., Cornelis de Leeuw (actief als 
drukker tussen 1647en 1658) en Paulus Matthysz.(belangrijkste activiteit tussen 1640 en 
1660). Alle drie waren zij (amateur)componist en musicus. Hun drukwerk zal voor het 
grootste gedeelte buitenlandse muziek hebben gegolden. Padbrué maakte voor het drukken 
van zijn composities van verschillende huizen gebruik. Hij begon in Haarlem bij Harman 
Cranepoel om daarna opdrachten te verstrekken aan de Amsterdamse bedrijven van Broer 
Jansz en Paulus Matthysz., alle eerste klas drukkerijen. Jansz., een leerling van Sweelinck, 
                                                 
120 Noske besteedt in zijn Music Bridging Divided Religions een hoofdstuk aan Padbrué, getiteld 'Cornelis 
Padbrué. The "Pax ecclesiastica'. pp. 75-89. 
121 ‘Padbrué en Vondel’, p. 131. 
122 Ibid., p. 136. 
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was toen een van de belangrijkste uitgevers in Amsterdam met een hoge productie van 
muziekdrukken123; Matthysz. wordt door Scheurleer als de muziekdrukker bij uitnemendheid 
uit die tijd beschreven,124 niet alleen in Amsterdam, maar in het hele gebied van de 
Nederlanden. De veelzijdige Matthysz. drukte in 1641 als eerste de toen zeer geliefde Balletti 
van Gastoldi. Kennelijk had Padbrué een goede smaak en kon hij zich ook permitteren voor 
zijn composities naar een kwaliteitshuis te gaan. Hoe aantrekkelijk was Matthysz.' 
uithangbord "in 't Musyc-boeck"! 
 
Plantijnse notentypen 
Het drukken, zeker ook van muziek, had een hoge vlucht genomen door het grote 
vakmanschap van Christoffel Plantijn, die vanaf 1555 een drukkerij in Antwerpen had. Een 
van de specialisten op wie hij een beroep deed was de Gentenaar Hendrick vanden Keere, een 
typograaf die zijn letters en notentypen zelf goot. Deze waren van uitzonderlijk goede 
kwaliteit.125 Er zijn drie notentypen uit de jaren 1570 van de hand van deze meesterdrukker 
bekend, genoemd ‘grande, moyenne et petite musicque’. Dit materiaal was in 1583 terecht 
gekomen in het Leidse filiaal van Plantijns drukkerij, wiens schoonzoon François 
Raphelengius (Frans van Ravelingen) en later kleinzonen het bedrijf vanaf 1585 leidden. Het 
verzorgde onder meer het drukwerk voor de Leidse Universiteit.126 Toen deze drukkerij in 
1619 werd opgeheven, werden de matrijzen voor het drukken van muziek weer naar 
Antwerpen gebracht, maar de gegoten notentypen "Middelbaer Musicq" zijn doorverkocht 
aan David van Horenbeeck. Deze zal de typen hebben uitgeleend of, wat meer voor de hand 
ligt, hebben doorverkocht aan de Haarlemmers Adriaen Rooman en Harman Cranepoel, van 
wie de laatste in 1631 de Kusjes drukte. 127Ook Jansz. heeft over dit assortiment beschikt 
blijkens de beide Jubal-bundels die bij hem zijn gedrukt. Na diens dood zijn de notentypen 
zeer waarschijnlijk bij Cornelis de Leeuw terecht gekomen, waarna we ze voor het laatst 
tegenkomen in drukwerk van Matthysz. 
 
Oplages 
Drukkerijen hadden in de meeste gevallen niet meer dan twee persen. De oplages waren niet 
zeer groot (men schat tussen de tweehonderd en vijfhonderd exemplaren voor composities als 
die van Padbrué). Men kon zich niet veroorloven teveel drukwerk in voorraad te hebben; het 
risico dat het niet verkocht zou worden wilde men meestal niet nemen. De lonen van de 
mankracht waren laag, maar daar stond tegenover dat het papier, handgeschept en van lompen 
gemaakt, kostbaar was. Om er niet bij in te schieten werd soms bedongen dat de 
opdrachtgever c.q. componist een bepaald quotum afnam, zoals al bij Plantijn gebruikelijk 
was. Drukkers werkten regelmatig voor (andere) uitgevers, een activiteit die geld in het laatje 
bracht. Dat er om geldelijk gewin veel roofdrukken werden geproduceerd laat zich raden. 
Misschien waren de drukkers uit die tijd niet al te kieskeurig waar het de kwaliteit van het 
aangebodene betrof; de meesten drukten toch om het in eigen winkel te kunnen verkopen als 
welkome bron van bijverdienste. Drukkersbedrijven hadden meestal een eigen winkel "aan 

                                                 
123 Rasch: 'The editors of the Livre Septième', in Yearbook of the Alamire Foundation 1995, p. 292. 
124 In: Het muziekleven van Amsterdam in de 17e eeuw, p. 82. Zie ook Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, 
pp. 290-291, 293. Zie tevens Rasch: 'Musica dîs curae est: the life and work of the Amsterdam music printer 
Paulus Matthysz (1613/4-1684)' en Frijhoff e.a.: Geschiedenis van Amsterdam. Amsterdam: Boom, 2004. p. 358. 
125 Rasch. 'Noord-Nederlandse muziekuitgaven met de Plantijnse notentypen', passim. Stipriaan, p. 101. 
126 Groot, p. 133. 
127 Men vindt dit materiaal ook terug in Sweelincks laatste psalmuitgave, in 1621 gedrukt bij Cranepoel en in 
Valerius’ Nederlandtsche gedenck-clanck uit 1626.  
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huis" voor directe verkoop van hun drukwerk.128 Bladmuziek werd in de regel niet 
ingebonden verkocht, maar op losse folio's, die de koper vervolgens naar keuze kon laten 
inbinden. Zo ontstonden soms lijvige convoluten van katernen met werk van zeer 
uiteenlopende aard. Al kwamen complete partituren aan het eind van de zestiende eeuw al wel 
voor, voor vocale muziek kocht men in Padbrué's tijd toch voornamelijjk de verzameling van 
aparte partijen. Zo kon het dus gebeuren dat én door de kleine oplages én door het apart 
drukken van stemboekjes niet één compleet exemplaar van werken  als  't Lof van Jubal  en  't 
Lof Iubals overgeleverd is. Een losse partij uit een meerstemmig werk is immers weinig 
waard. 
 
Broer Jansz. en zijn Catalogus universalis 
Broer Jansz.(1579/90-1652), oorspronkelijk letterzetter, werd in 1641 officieel benoemd tot 
stadsdrukker van Amsterdam, een lucratieve positie. Alleen al de diverse stadsplakkaten 
mochten uitsluitend door de stadsdrukker worden gemaakt, wat het nodige geld in het laatje 
bracht. Jansz. nam in de drukkerswereld een aparte plaats in. Het moet  een handig zakenman 
zijn geweest met oog voor vernieuwing. Hij had al vanaf 1618 het initiatief genomen tot het 
drukken van "couranten".129 Een andere noviteit was de door hem opgezette Catalogus 
universalis, die Jansz. van 1640 tot 1652 uitgaf in navolging van de catalogus van de 
jaarlijkse boekenbeurs te Frankfurt.130 In deze catalogus worden in verschillende edities de 
volgende werken van Padbrué onder het lemma "Nederduytsche Boecken" vermeld: 
 
 1640 II, 87  Kruisbergh/en klaght over de tweedracht der Christen  
    Princen/in 4. Cornelis Padbrué, musicijn van Haerlem 
 1641 III, 98  Kusjes, Cornelis Padbrué, in 4. 
 1643 VII, 112 't Lof van Jubal, Cornelis Padbrué/in 4 
 1645 IX, 103 't Lof Jubals. Cornelis Thymonssoon Padbrué. 
 1646 X, 127  't Lof Jubals, Mr Cornelis Padbrué. 
 
Dat 't Lof Jubals in twee verschillende edities van de Catalogus wordt opgevoerd hoeft 
volgens Kooker niet te verwonderen. Er werd wel vaker meermalen melding van een 
publicatie gemaakt. Reclame immers is goed voor de verkoop. Dat het hier om een tweede 
druk zou gaan, is onwaarschijnlijk. Na Jansz.' dood is al zijn drukkersmateriaal, naar we 
mogen aannemen inclusief de notentypen, in 1653 bij opbod verkocht. 
 
Boekverkopers en hun catalogi 
Behalve in de winkels van de drukkerijen kon men ook boeken en muziek aanschaffen bij 
echte boekverkopers, zoals die in elke grote stad van toen te vinden waren. Om de boeken aan 
de man te brengen gaf men wel prospecti uit of maakte het assortiment bekend in 
verkoopcatalogi, waar soms ook de prijzen in waren geschreven of gedrukt. Deze 
fondscatalogi waren een belangrijke schakel tussen de verkoper en de koper.131 Een van deze 
catalogi was de hiervoor genoemde Catalogus universalis van Broer Jansz., die eerst 
halfjaarlijks, later jaarlijks uitkwam. Men vond er alles wat men weten wilde over de nieuwste 
publicaties. Later waren kranten ook een interessant medium om de nieuwe uitgaven 
                                                 
128 "De voornaamste Nederlandse (lees: Amsterdamse) muziekdrukkers uit de jaren veertig van de zeventiende 
eeuw waren tevens boekhandelaar en men moet dan wel aannemen dat zij ook hun eigen producten verkochten". 
In: Rasch: 'Aux adresses ordinaires', p. 105. 
129 Zie http://bc.ub.leidenuniv.nl/bc/tentoonstelling/Sluis/Beeldkroniek2.html 
130 Zie The Catalogus Universalis: A facsimile edition of the Dutch booktrade catalogues compiled and 
published by Broer Jansz Amsterdam 1640-1652. With an introduction and indexes by H.W. de Kooker. Utrecht: 
Hes Publishers, 1986.  
131 Zie ook www.bibliopolis.nl, J. Salman. 
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publiekelijk bekend te maken. Het oudste voorbeeld van een dergelijke annonce is uit een 
krant van dezelfde Broer Jansz. uit 1624. 
 
Prijzen 
Een andere boekverkoper was Laurentius (Hendrick Laurenszn). We weten uit de catalogus 
van Laurentius uit 1628 dat de daar opgevoerde zes "libri musici" samen goed waren voor een 
bedrag van in totaal 346 stuivers. De gemiddelde prijs in stuivers bedroeg dus 57,66.132 In 
Laurentius' catalogus in octavo uit 1647 worden onder de "Libri Musici" vermeld:  't  Lof van 
Jubal, in 4, (1 gulden, 16 stuivers) alsook de Tranen Petri en Pauli, in 4,  (1 gulden,10 
stuivers)  en Vondel's Kruisbergh, (18  stuivers), naast werk van onder meer Vredeman, 
Gabrieli, Grotius(!), Marenzio en Ban.133 Omgerekend naar de waarde van de euro in 2008 
zou dat betekenen dat 't Lof Jubals 26,72 euro zou kosten.134 Voor het Livre septième werd  
1 gulden, 6 stuivers gevraagd en voor Bans Sanghbloemsel 3 gulden.Op de prijzen afgaand 
zou dat betekenen dat Bans werk letterlijk en figuurlijk hoger werd aangeslagen dan dat van 
Padbrué! In de catalogus anno 1647 met het veilingaanbod van Laurentius na diens dood  
wordt wederom 't  Lof van Jubal  opgevoerd.135 Het is evident dat dergelijke bronnen 
interessant onderzoeksmateriaal kunnen opleveren betreffende verschillende aspecten zoals 
prijzen, voorraad, populariteit en verkoopsnelheid van boeken.  
 
Stemboekjes 
Padbrué's composities zullen in hun geheel zijn verkocht, althans door Laurentius. Om inzicht 
te hebben in een meerstemmige vocale compositie en om die naar behoren te kunnen 
uitvoeren waren de andere partijen voor de zanger immers onmisbaar. De verschillende 
stemboekjes van een compositie werden apart ingebonden of genaaid. Deze losse, individuele 
partijen hadden, zeker in later tijd, weinig of geen waarde en zullen in de meeste gevallen 
vernietigd zijn. Of iedere binder even accuraat tewerk is gegaan is maar de vraag en het hoeft 
niet te verwonderen dat er bij tijd en wijle ongewild bladzijden of katernen werden 
weggelaten.  
 
De Amsterdamse tak van de familie Padbrue als boekverkopers 
Onder de Amsterdamse boekverkopers bevond zich ook familie van Padbrué, een neef, 
Willem Davids Padbrue136 (ca 1602-1665), de zoon van zijn eerder genoemde oom David. 
Deze neef was boekdrukker en boekverkoper. Willems zoon David Willems Padbrue (ca 
1629-1691) werd, nadat hij theologie had gestudeerd aan de universiteiten van Leiden en 
Utrecht en proponent was, "boeckhouder in de waegh". Diens broer Joannes Willems Padbrue 
(ca 1632-1657) was eveneens boekverkoper. 
 

                                                 
132 Van Selm, p. 344. Zie voor prijzen van het boek: B. van Selm: '… te bekomen voor een Civielen prijs’. De 
Nederlandse boekprijs in de zeventiende eeuw als onbekende grootheid. In: De zeventiende eeuw 6 (1990), pp. 
98-116. 
133 Zie ook Scheurleer 'Een catalogus van den Amsterdamschen boekhandelaar Hendrik Laurentius van 1647.' 
134 Goldgar, p. 323. In 1636 had 1 gulden de waarde van 10.28 euro (omgerekend naar 2002). Dat er, wellicht 
door de tulpenhandel, inflatie optrad, wordt bewezen door de conclusie dat diezelfde gulden in 1637 nog maar 
9.40 euro waard zou zijn geweest. 
In Nederland was de rekeneenheid het pond Hollands. Het was onderverdeeld in twintig stuivers en kwam 
overeen met de gulden, een zilveren munt ter waarde van twintig stuivers, die in de zestiende eeuw door Karel V 
was geïntroduceerd. http://www.phys.uu.nl/~huygens/conversion_nl.htm. 
Zie voor omrekening: http://www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php. 
135 Rasch, 'Aux adresses ordinaires', p. 104. 
136 Deze Amsterdamse tak schrijft de naam zonder accent. M.M. Kleerkooper, De Boekhandel te Amsterdam 
voornamelijk in de 17e eeuw. 's-Gravenhage: Nijhoff, 1914-16. p. 538. Uitvoeriger informatie in: Pabbruwe, 'De 
oudste Amsterdamse tak van de familie Pabbruwe'. 



 38 

Andere bronnen 
Legaten, testamenten en boedelbeschrijvingen kunnen interessante gegevens bevatten voor 
een muziekhistorisch onderzoek. Dat is het geval geweest bij het codicil bij het testament uit 
1653 van de gereformeerde Cornelis Graswinckel, een welgestelde brouwer en arts uit een 
Delftse patriciërsfamilie.137 Deze Graswinckel was onmiskenbaar een muziekminnend man 
gezien de hoeveelheid muziekboeken die in zijn bezit zijn geweest. Naast werken van onder 
meer le Jeune, Marenzio, Sweelinck, Hollanders, Philips en Lassus vinden we hier De tranen 
Petri ende Pauli  en  Madrigalen (waarschijnlijk  de  Kusjes  of  't Lof van Jubal) vermeld.138 
Kennelijk was ook Padbrué's werk letterlijk, en waarschijnlijk ook figuurlijk, zo waardevol 
dat het in het testament werd beschreven. Ook in de boedelbeschrijving van Jacob van 
Blanckenburg van 7 augustus 1656 wordt melding gemaakt van “de kassens van padbrue ofte 
Jacob Westerbaan, met lieren en den bas continuo.139 Een halve eeuw later, in 1704, wordt in 
de inventaris van de schilder Cornelis Dusart, zoon van Padbrué's vriend Joan Dusart, onder 
de "Musyk Boeken" de "Kruysbergh" genoemd. 
 
 
 

                                                 
137 Het is mogelijk dat hij geïnteresseerd was geraakt in Padbrué's composities door toedoen van een familielid, 
Alida Graswinckel uit Delft, die in 1623 gehuwd was met Grotius' broer Willem de Groot, een van de dichters 
uit 't Lof Iubals.  
138 Noske, Music bridging divided religions, p. 23.   
139 Bouwsteenen, p. 257. 
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IV  
 

De figuur van Jubal 
 
 

Herkomst en geschiedenis 
 
Jabel, Jubal, Tubalkaïn en Noema 
De figuur van Jubal is al zo oud als de wereld, of toch bijna. Hij leefde vóór de Zondvloed, in 
het land Nod, ten oosten van Eden en wordt in de Hebreeuwse Pentateuch (boek Genesis) en 
in de Bijbel in het Oude Testament (Genesis 4:21) genoemd als tweede zoon van Lamech en 
Adah. Als afstammeling van Kaïn in de zevende generatie had hij als voorvaderen naast Kaïn 
Henoch, Irad, Mejuchaël, Maviahel en Methusaël. De naam Youval, afgeleid van Jubal, is een 
veel voorkomende naam in Israël. De betekenis ervan zou "stroom" zijn.140 Volgens anderen 
zou de naam Jubal samenhangen met het Arabische werkwoord "wabala", dat stoten betekent, 
in de zin van 'op de bazuin stoten.'141 In het Arabische cultuurgoed staat Jubal te boek als de 
uitvinder van de zangkunst. Deze Kanaäniet Jubal "is de vader geworden van allen, die cither 
en fluit bespelen",142 de eerste instrumenten die in de geschiedenis van de mensheid worden 
genoemd.143  In de Hebreeuwse oertekst wordt gesproken over de instrumenten "kinnôr"144 
(snaarinstrument) en "ugab" (blaasinstrument), respectievelijk een soort citer en een 
eenvoudige fluit.145 Deze kinnôr was waarschijnlijk een alt/tenor instrument met tien snaren, 
bespeeld met een "plektron", dat veelal in de tempel werd gebruikt.146 In I Samuel 16:16 en 
23 van enkele eeuwen na Genesis wordt de kinnôr genoemd als instrument waarop David 
voor koning Saul speelde. Het wordt vertaald met het woord citer en op afbeeldingen is het als 
een harp vormgegeven.147 In de loop der tijd is er in allerlei geschriften vrijelijk met de 
oertekst omgesprongen. Zo heeft men de oorspronkelijke instrumenten vaak van andere 
namen voorzien, zoals lier en schalmei, harp en orgelen, fluit en lier, harpen en cithers, 
psalterium en harp, in de Vulgaat "cithara et organum".  
 Jubals oudste broer Jabal, ook Jabel geheten, werd de "vader van hen die bij de tenten 
en de kudde wonen" en zijn jongere halfbroer Tubalkaïn (Tubal-Kaïn) zou die van "de 
smeden, allen die koper en ijzer bewerken", genoemd worden. Tubal-Kaïns zuster Mamaah ( 
Noem(m)a) werd geassocieerd met de weefkunst.148 De moeder van deze twee laatste figuren 
was Zillah (Sella). Jabal, Jubal, Tubalkaïn en Noema werden beschouwd als belangrijke 
uitvinders, respectievelijk van het verzorgen van kuddes en het leven in tenten, van de muziek 
en de zang, van de smeedkunst en van het weven.  
 De schrijfwijzen van genoemde namen vormen een zeer onoverzichtelijk amalgaam: 
Javel wordt Jabel of Jabaal, Iobal staat voor Jabel en Jubal samen, Jubal/Iubal wordt Cubal, 
Tobal of Tubal, en Tubal wordt meer dan eens gehouden voor Tubelcaïn, Tubal-Cayn, Jubal 

                                                 
140 In Padbrué's 't Lof Iubals (XXXIII)  schrijft Leenaerts overigens: "'t Hebreuse woord beduyt bequaem". 
141 Grote Winkler Prins, Amsterdam, MCMLXX, dl 10. 
142 Genesis 4:21, in de Bijbel uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap  en het Belgisch Bijbel 
Genootschap. Haarlem/Brussel, 1983. 
143 Jeremy Montagu. Musical Instruments of the Bible. London:  Scarecrow press, 2002, hfdstk. 2. 
144 In het artikel van Bayer, 'The Biblical Nebel', is op p. 130 een afbeelding van de kinnôr op een zilveren munt 
afgedrukt. 
145 De Jubal-, Jubala- of Jubelfluit is in orgels een octaafstem van 4 of 8 voet. 
146 Bayer 1968. p. 129. 
147 Zie ook Sachs-Hornbostel 1941, pp. 463-465. 
148 Dean. p. 127. 
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Chayn of Tubalchaym. Padbrué kiest, om de 'vinder der musycke' te bezingen, voor de 
oerversie: Jubal/Iubal. 
 
Jubal in Bijbelexegeses, letterkunde en leerboeken 
Al zo'n tweeduizend jaar wordt deze Jubal in geschrift overgeleverd, voornamelijk bij monde 
van Bijbelexegeten en geschiedschrijvers. Velen hebben zich over de vraag gebogen wie de 
uitvinder van de muziek is geweest. In het kader van de onderhavige studie noemen we enkele 
gezaghebbende auteurs.149 Hierbij zij nog vermeld dat Jubal in verband wordt gebracht met 
'musica' als 'ars mechanica', de praktische uitvoering van de muziek en het maken van 
muziekinstrumenten en niet met de muziek als 'ars libera', het componeren. 
 De oudst bekende bron is de filosoof Philo van Alexandrië (20 v. Chr. - 50 na Chr.), 
die onder meer het boek Genesis becommentarieerde vanuit een joods-hellenistische visie. 
Historieschrijver Flavius Josephus (37 - 101) verwoordt het in zijn beschrijving van en 
commentaar op het Oude Testament (Antiquitates Judaicae) als volgt: "tubal [...] musicam 
coluit: & psalterium citharamque laudavit". De in de zesde eeuw op instigatie van 
Cassiodorus (485-580) vervaardigde vertaling daarvan in het Latijn heeft lang een grote 
populariteit gekend. Hieronymus van Strido (349 - 420), die verschillende boeken over namen 
en plaatsen schreef die in de Bijbel voorkomen en oude Latijnse en nieuwe Hebreeuwse 
Bijbelvertalingen met de Septuagint, de Griekse vertaling van het oude Testament, 
samenvoegde tot de Editio Vulgata, heeft Genesis 4:21 vertaald met: "et nomen fratris eius 
Iubal ipse fuit pater canentium cithara et organo." Zijn tijdgenoot Augustinus (354 - 430) 
schrijft in De Civitate Dei uit 418 in boek XV, hoofdstuk 17: "Et nomen fratris eius (i.e. 
Iobel) Iobal; hic fuit qui ostendit psalterium et citharam." Weer wat verder in de tijd stelt 
Isidore van Sevilla (Hispalensis) (ca 560 - 636) het volgende: "De inventoribus eius. Moyses 
dicit repertorem musicae artis fuisse Tubal, qui fuit de stirpe Cain ante diluvium. Graeci vero 
Pythagoram dicunt hujus artis invenisse primordia, ex malleorum sonitu, et cordarum 
extensione percussa."150  Rabanus Maurus (776 - 856) heeft in boek 18, De musica et partibus 
eius, van De rerum naturae uit 846 de geciteerde tekst van Isidore letterlijk overgenomen. 
Ook Aurelianus Reomensis (negende eeuw) noemt in zijn Musica disciplina verschillende 
"inventores", waaronder Jubal en Pythagoras. 
 De namen van de drie broers Jabal, Jubal en Tubalkaïn zijn in de loop van de 
geschiedenis herhaaldelijk met elkaar verward,151 deels uit onzorgvuldigheid bij het vertalen 
en kopiëren van de Bijbeltekst, deels omdat, door analogie met het verhaal van de Griekse 
wiskundige en filosoof Pythagoras uit de zesde eeuw v. Chr., Tubalkaïn en niet Jubal later de 
eer te beurt viel uitvinder van de muziek genoemd te worden.152 Pythagoras immers, zo gaat 
het verhaal, ontdekte de verschillende intervallen, de "musicae proportiones et consonantias", 
toen hij langs een smidse liep en opmerkte dat de hamerslagen op het aambeeld verschillende 
toonhoogten voortbrachten. Een voorbeeld van deze naamsverwisseling is de volgende tekst 
van Chaucer (1343 - 1400), die de Aurora, de Latijnse rijmbijbel van Peter Riga (1140 - 
1209) kennelijk gelezen heeft: 
 
 'Althogh I koude not make so wel 
 Songes, ne knewe the art al, 
 As koude Lamekes sone Tubal, 
 That found out first the art of songe; 
                                                 
149 Voor meer uitvoerige en gedetailleerde informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar de artikelen van 
Bayer, McKinnon, Cohen en Bleich.  
150 Etymologiae (622-633), boek III "De musica", hoofdstuk 16. 
151 Zie Dosso Dossi's  'Allegory of Music' (http://home.vicnet.net.au/~colmusic/dossi.htm). 
152 Opmerkelijk is dat Prof. J.J.M. Timmers in zijn Symboliek en iconografie der christelijke kunst uit 1947 
spreekt over "Tubelkain, de legendarische uitvinder der muziek "(p. 737). 
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 For as hys brothres hamers ronge 
 Upon hys anvelt up and doun, 
 Therof he took the firste soun,-- 
 But Grekes seyn Pictagoras, 
 That he the firste fynder was 
 Of the art, Aurora telleth so.'153 
  
We zien hier dat met Tubal Jubal wordt bedoeld, een veel voorkomende vergissing die naar 
alle waarschijnlijk door analogie met Tubalkain is ontstaan.154 In de Middeleeuwen was de 
benaming Tubal voor Jubal heel gebruikelijk. Voorbeelden hiervan komen, naast dat in 
Chaucers gedicht, ook voor in de geschriften van onder anderen Vincent de Beauvais (1190- 
ca 1264), Petrus Riga (1140-1209) en Hugo Spechtshart von Reutlingen (1285 - 1350). 
 Zoals we hierboven aangaven noemt Isidore van Sevilla Jubal en Pythagoras allebei, 
zonder de een boven de ander te stellen. Maar Nicomachus van Gerasa (ca 60 - ca 120) in zijn 
Encheiridion harmonikēs,  Macrobius (5de eeuw), Cassiodorus (485-490 - 580) in 
Institutiones divinarum et humanarum lectionum uit 550-562 en Boëthius (ca 480 - 524) zijn 
duidelijk pro Pythagoras. Hoofdstuk tien van het eerste boek van Boëthius' De institutione 
musica, in druk verschenen in 1491, gaat over "Quemadmodum Pythagoras proportiones 
consonantiarum investigaverit". Ook Guido van Arezzo (991 - 1033), in de Middeleeuwen de 
grootste autoriteit op muziekgebied, was een Pythagoras-adept; hij schreef in zijn Micrologus 
over de vermeende uitvinding van de muziek door Pythagoras met principes die berusten op 
de leer van Nicomachus en Boëthius. 
 Zo wisselen in de geschiedschrijving de stellingnames pro en contra Jubal elkaar af. In 
de Historia scholastica, een in de Middeleeuwen veel gelezen boek op universiteiten uit ca 
1173 van Peter Comestor (1100-1179), wordt Tubal (Jubal) als de "inventor musicae" 
aangewezen. In hoofdstuk 28, 'De generationibus Cain' van de Historia Libri Genesis uit 
genoemde Historia scholastica lezen we dat "Tubal, pater canentium in cithara, et organo" is, 
maar dat de uitvinding van de intervallen door de Grieken aan Pythagoras wordt 
toegeschreven ("quam inventionen Graeci Pythagorae attribuunt"), ten onrechte naar 
Comestors mening. Ook de Dominicaan de Beauvais (Speculum historialis uit 1624) en 
Spechtshart von Reutlingen (Flores Musice omnis cantus gregoriani, uitgegeven in 1488) 
spreken zich voor Jubal uit. De laatste verwoordt het aldus: "Primus autem inventor musicae 
artis fuit Tubal ante tempus mosaicae legis et ante deluvium". Gregor Reisch (1467 - 1525) 
noemt beide uitvinders in zijn Margarita Philosophica uit 1504. Tinctoris haalt in zijn 
Proportionale musices uit ca. 1476 Pythagoras weliswaar aan, maar noemt Jubal als 
"protomusicus". Ook Johannes Gallicus (15e eeuw) geeft in zijn Ritus canendi  vetustissimus 
et novus voorrang aan Jubal op grond van het simpele feit dat Mozes het zo heeft opgetekend. 
Adam van Fulda, Duits musicus en theoreticus, is in zijn De musica uit 1490 al even stellig: 
"O hoe velen niet volgen hém (Boëthius): [...] Maar als we nagaan wie de eerste van allen 
was, dan is dat, denk ik, alleen Jubal, omdat hij de eerste was in de tijd; want de Heilige 
Schrift noemt hèm als de uitvinder en niemand anders."155 Ook Aegidius van Zamorra (vroeg 
14de eeuw) stelt Jubal boven Pythagoras op grond van de autoriteit van de Bijbel. Aegidius 
geeft Pythagoras overigens wel krediet, omdat deze wetenschappelijk te werk zou zijn 
gegaan. Hij noemt hem een kundig theoreticus. Jubal zou volgens hem de intervallen hebben 
ontdekt door het geluid van de hamerslagen van zijn broer Tubalkaïn. Zo wordt de legende 
van de ontdekking van de muziek door Pythagoras begrijpelijkerwijs wel geprojecteerd op de 

                                                 
153 Book of the Duchess (regels 1160-1169). 
154 In de zestiende eeuw leefde een Franco-Vlaamse polyfonist Adriaen Tubal (vóór 1529 - vóór 22 november 
1563). De naam Tubal (die waarschijnlijk voor Jubal is aangezien), is ongetwijfeld een pseudoniem. 
155 Gerbert, p. 341 (McKinnon, p. 16). 
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vader der smeden Tubelkaïn, ook wel Iubalcaïn, Iubalcainus of Tubalcainus genoemd. Die 
projectie is niet zo verwonderlijk; Jubal had immers een smid in de familie, zijn halfbroer 
Tubalkaïn. Het volgende fragment uit John Capgraves Chronicle of England uit 1464 
illustreert deze aberratie:  
 
 "The othir man, Tubal-Cayn, that fond first smythis craft, he mad first wepenes of batayle, 
 both invasif, and defensif; and he began first graving in metallis, to plesauns of the sith. And, 
 as it is seid, the forseid Jubal proporcioned his musik aftir the soun of Tubal hamberes; for he 
 ded make hem of dyvers proporciones, sum hevyere, sum liter, aftir his delectation". 
 
 In de Middeleeuwen werden ook anderen als de uitvinder of de personificatie van de 
muziek gezien, zoals David, Amphion, Linos, Olympos en Orpheus.156  Rabbi en 
bijbelexegeet Judah Moscato (1530-1590) echter houdt het bij Jubal. Later, in Padbrué's tijd, 
signaleert Barlaeus "des traits de ressemblance entre l'Apollon grec, à qui on attribue 
l'invention de la musique, et Jubal, que Moïse (Genèse, 4) appelle le père de ceux qui chantent 
sur la lyre".157 In Padbrué's 't Lof van Jubal en 't Lof Iubals worden, naast die van Jubal, de 
namen van Pythagoras en andere al dan niet goddelijke "uitvinders" genoemd, dit uitsluitend 
om Jubals gezag te benadrukken. Weer verder in de tijd verwerpt op zijn beurt een zekere 
Roger North (1651 - 1734), schrijver, filosoof en muziekhistoricus, de stelling dat Jubal de 
muziek zou hebben uitgevonden.  
  Door het vanaf de achttiende eeuw toenemend rationalistisch denken  komt er 
geleidelijk een einde aan deze touwtrekkerij. In Duitsland voert men nog het langst discussie 
over de vraag of de Bijbelse ofwel de Klassieke autoriteit doorslaggevend is. Daar werden in 
1758 Anleitung zu der musikalischen Gelährtheit van Jacob Adlung gepubliceerd, waarin de 
schrijver een pleidooi houdt voor de Griek en in 1895 Johann Weiss' Die musikalischen 
Instrumente in den heiligen Schriften des Alten Testamentes.158 In de twintigste eeuw 
verschenen over dit onderwerp onder meer 'Musik in der Bibel' van Joseph Pollack159 uit 
1921, The Medieval representative of Music, Jubal or Tubelcain? van Paul Beichner uit 1954, 
'The Biblical Nebel' van Bathja Bayer uit 1968, 'Jubal in the Middle Ages' van Judith Cohen 
uit 1974 en 'Jubal vel Pythagoras, quis sit inventor musicae?' van James McKinnon uit 1978. 
 Ook in de kerk is er over Jubal gesproken, zo getuige de predicatie over Genesis 4:7 
van ds. A.A. van Toll ter bevestiging van ds. Arn. Kruys, te Utrecht gehouden in 1737. Het 
thema was: "Jabal, Jubal en Tubalkain ofte verhandeling van hun afkomst, leeftijd, 
uytvindingen, geweldenarijen, regeering, godsdienst". 
 Opmerkelijk feit is dat, in ieder geval in Nederland, opvallend veel christelijke 
harmonieorkesten zich de naam Jubal hebben aangemeten. Dat is bij voorbeeld het geval in 
Hoorn, Dordrecht en op Terschelling. 
 
 
Iconografie 
 
Beeldhouwkunst 
De tot de verbeelding sprekende figuur van de Oudtestamentische Jubal heeft behalve 
geschiedschrijvers en exegeten ook beeldend kunstenaars geïnspireerd. De bekendste 
afbeelding van Jubal is die op de Campanile van de kathedraal in Florence. Aan de westelijke 
zijde in de onderste rij van zeven hexagonale reliëfs zijn figuren uit het boek Genesis 

                                                 
156 Wilpert, p. 80 
157 In: La théogonie. Zie: http://remacle.org/ (Antiquité grecque et latine). 
158 Graz: Leuschner & Lubensky. 
159 In: Der Auftakt, 1ste jaargang, dl 19-20. Praag.  
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uitgebeeld, waaronder de drie "inventores" Jabel, Jubal en Tubalcäin. Deze reliëfs dateren uit 
de eerste helft van het Trecento en zijn geconcipieerd door Giotto of Andrea Pisano, van wie 
de laatste het werk na de dood van Giotto in 1337 voortzette.160 Jubal wordt zittend in een 
gemeubileerde tent en blazend op een hoorn/tuba afgebeeld.161 Het origineel van Andrea 
Pisano bevindt zich in het Museo del Duomo in Florence. Ook de kathedraal van Orvieto 
herbergt een beeltenis van Jubal, die nu met een klokkenspel wordt weergegeven, waaruit 
blijkt dat het "Tubalcain/Pythagoras verhaal" een rol heeft gespeeld. 
  
Tekeningen en gravures 
Er bestaat een beeltenis van Jubal in boek I van het Speculum musicae van Jacques de Liège 
van rond 1330. Anderhalve eeuw later wordt Jubal door Francinus Gaffurius (1451 - 1522) 
uitgebeeld aan het eind van hoofdstuk acht van het eerste boek van zijn Theorica Musicae uit 
1492, samen met Pythagoras en Phylolaos van Tarente (vijfde eeuw voor Christus), een 
volgeling van Pythagoras.162 
 

 
 
 
 Pythagoras wordt afgebeeld terwijl hij klanken voortbrengt door middel van klokken, 
 glazen,  snaren en fluiten. De afgebeelde nummers staan voor de Pythagoreïsche 
 klankverhouding. Linksboven beschouwt "Iubal"  zes mannen die met hamers van 
 verschillend formaat op een stuk metaal slaan. 
 
In de verschillende handschriften van het laat-middeleeuwse Speculum humanae salvationis, 
een van de meest geliefde compendia van de late Middeleeuwen, wordt Jubal herhaaldelijk 
afgebeeld. Verder is een houtsnijwerk van Hans Sebald Beham (1500-1550) uit de reeks De 
eerste patriarchen en hun families vermeldenswaard, voorstellende Lamech en zijn vrouwen. 
Hier worden ook de vier kinderen uitgebeeld, Jubal spelend op een schalmeiachtig instrument 

                                                 
160 Michalsky, p. 326. 
161 http://home.vicnet.net.au/~colmusic/dossi.htm, p. 4. 
162 Overgenomen uit: http://www.leidenuniv.nl/fsw/verduin/ghio/speculum.htm. 
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en Tubal met een hamer in de hand, wijzend op de klok. Uit 1583 is een Antwerpse gravure 
van Jan Sadeler naar Maarten de Vos, die Jubal als instrumentenmaker uitbeeldt. Onder de 
gravure is de volgende tekst afgebeeld163: 
 
 "Musica tractabat Jubal instrumenta Lyrasque 
 Et cytheras, doctus, tenuemque inflare monaulon: 
 Dum nymphae comites, gaudent celebrare iocosas 
 Blanditias, lepidos ludos, hilaresque choreas." 
 
Eveneens van de hand van Sadeler is de gravure Jubal en zijn familie rustend bij het vee.164 
Op de achtergrond is een herder met een doedelzak afgebeeld. 
 
 
Jubal in poëzie en zang 
 
Poëzie 
Men komt de naam Jubal voornamelijk tegen in het kader van Bijbelinterpretaties en 
geschriften van geleerden. Toch duikt de naam in 1595 op in een lied zonder muzieknotatie 
van Karel van Mander onder de naamspreuk "Een is noodich", waarvan het incipit luidt 
Musijck gheschal/Heeft gevonden Jubal. Het is afgedrukt in Het Hooghe-liedt van 
Salomo,..165 De wijsaanduiding is "Schoon Venus dier". Hetzelfde schriftuurlijk lied, met 
identieke  wijaanduiding, vinden we terug in 1627, wanneer het gepubliceerd wordt in de 
bundel De Gulden Harpe, Inhoudende al de Liedekens die voor desen by K.V.M. gemaeckt 
enden [...] 166 Niettemin lijkt Jubal niet een figuur waarmee men algemeen vertrouwd was, 
zeker niet in de eerste decennia van de zeventiende eeuw. Het is dan ook een opvallend 
gegeven dat Jubals naam in 1610 verschijnt in Den Nederduytschen Helicon, eygentlijck 
wesende der Maet-dicht beminders Lust-tooneel: Daer vertoont worden [...] veelderley 
versamelde [...] ghedichten [...] ghemaeckt door verscheyden dichtkonst-oeffenaers.167, op 
initiatief van dezelfde van Mander uitgegeven. Naar ons weten is het in van Manders lied en 
in genoemde publicatie van 1610 dat Jubal in een boekwerk, dat voor grotere groepen 
toegankelijk was, wordt genoemd. Den Nederduytschen Helicon, door Jacob de Meester 
gedrukt in Alkmaar, was in 1610 door Passchier van Westbusch, boekverkoper ‘In den 
beslaghen Bybel’ te Haarlem, op de markt gebracht. De Helicon is hier de blanke top der 
duinen, de Nederlandse Parnassus. In dit boekwerk zijn een negentigtal dichtsels van de hand 
van twintig auteurs verzameld, voornamelijk uit de rederijkerswereld afkomstig. In het 
Lofdicht der Duytscher Talen, geschreven door Dirck Woutersen in het jaar na de 
wapenstilstand, wordt niet een mythologische figuur uit de Griekse Oudheid, maar Jubal ten 
tonele gevoerd als uitvinder van de zangkunst. Het is het thema van "de Griek" versus de 
Oudtestamentische Jubal, dat in Padbrué's Jubal-bundels een belangrijke rol zou spelen. De 
auteur, die naar rederijkersgebruik tekent met de naamspreuk "De Liefde sticht", schrijft: 
"Hoe komt den Grieck hooveerdigh dus te pratten Op anders goedt/oft op gheleende 
schatten?" Hieronder de laatste drie regels van bladzijde 62.  

                                                 
163 Hollstein [Ned.] XLV, nr. 35. p. 18. 
164 Ibid, nr. 34.  p. 17. 
165 Zie: http://www.liederenbank.nl. Liednummer 49, p. 186. 
166 Ibid. Liednummer 173, p. 415. 
167 "Ghedruckt tot Alckmaer, by Iacob de Meester, Voor Passchier van Westbusch/Boeckvercooper/in den 
beslaghen bybel/tot Haerlem. pp. 61-63. Zie verder: W. Vermeer, ‘Den Nederduytschen Helicon’. In: E.K. 
Grootes (red.), Haarlems Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem vóór 1800. Hilversum, s.n., 1993. pp. 77-92; 
J. te Winkel: 'Den Nederduytschen Helicon van 1610’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 
Jaargang 18. Leiden: Brill, 1899. pp.241-267. 
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Jubal was in Padbrué's tijd zoals gezegd geen alom bekende figuur. Zijn "debuut" zal door 
musici als de familie Padbrué wel zijn opgemerkt. Het lijkt of Padbrué de enige is geweest die 
er brood in heeft gezien, althans zolang er geen bewijzen van andere artefacten waarin Jubal 
een rol speelt, boven tafel komen. Na het verschijnen van de twee bundels rond Jubal komt 
men de naam alsook de thematiek van Jubal versus "de Griecken" af en toe tegen . Hij wordt 
dan in verhalende zin bezongen, letterlijk en figuurlijk. Een eerste voorbeeld hiervan vinden 
we in Johan Dusarts eerder genoemde Zangh-wortel en Gheestelyke Spruit uit 1653, waar in 
het vierstemmige "Tót Lóf der Maat-zang" Jubal wordt aangehaald (zie bijlage 5). Enkele 
jaren later noemde de dichteres Sibylle van Griethuysen Jubal in  het gedicht "Onder ‘t zelfde 
orgel":  

 'Soo dit den ouden Jubal sagh, 
En ’t opper-keur Levijts gheweemel, 
Sy droegen Eaber, desen dagh, 
By Godt, en inden derden Hemel.' 168 

 
Vondel haalde Jubal aan in zijn tragedie Noah uit 1667:  

 
''t Vernuft van Jubal boude  
 Op 't gadeslaen van klank  
 En maet, het lieflyk maetgezangk,  
 Dat zich, vol geest, ontvoude. 
 Der zangen vader wist...' 169 
 

Ook in later tijden heeft  Jubal als de uitvinder van de muziek schrijvers en dichters 
geïnspireerd. Zo dicht Bilderdijk (1756-1831) in "De eerste Zang" van zijn onvoltooid 
gebleven epos uit 1820, De Ondergang der eerste Wareld170, dat gedeeltelijk is gebaseerd op 
Vondels Noah: "Men steek den feestklaroen, dien schrandre Jubal smeedde"..Hier smeedt 
Bilderdijk Jubal en Tubalcain aaneen. Jubal komt voor in het gedicht 'La conscience' van 
Victor Hugo uit de bundel La légende des siècles:  
 
 'Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs 
 Soufflant dans des clairons et frappant des tambours', ... 
 

George Eliot publiceert in 1879 haar The legend of Jubal and other poems. Ook in de 
twintigste eeuw wordt er nog over Jubal gedicht. Zo verscheen de gedichtencyclus Das Buch 
Jubal van Christian Merckel in 1987, waarin Jubal afgeschilderd wordt als 'der König der 
Musikanten', 'von dem sind hergekommen die Geiger und Pfeiffer'. In Nederland publiceerde 
Hans Andreus in 1971 de gedichtenbundel Jubal, dat geen directe relatie met de Bijbelse 
Jubal heeft. Dat dit boekje in Haarlem werd gedrukt, zal toeval zijn. Of zou de invloed van 't 
Lof van Jubal zo verstrekkend zijn geweest?  In 1975 voorzag Gerrit Komrij de tekeningen 
van De wonderbaarlijke lotgevallen van Jubal Jubelslee van versjes.171 De avonturen en 

                                                 
168 Uit Klioos Kraam, Leeuwarden, Rintjes, 1656, p. 166. 
169 Verzen 535-539. 
170 Leeuwarden: Suringar, 1834. 2de druk. verzen 535-552. 
171 Amsterdam: Boelen. Oorspronkelijke titel(1839): Histoire de monsieur Vieux-Bois. 
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liefdesperikelen van de cello spelende en zangminnende Jubal Jubelslee hebben evenmin iets 
met Padbrué's Jubal te maken. 
Louis-Paul Boon heeft in 1958 De Paradijsvogel geschreven, dat veel verwijzingen naar 
Genesis bevat. Het doet onder meer het mytische relaas van Tubal-Kain. Peter Schat heeft in 
dit boek inspiratie gevonden voor zijn opera Labyrint. 
 
Zangkunst 
Het is verwonderlijk dat er op het thema Jubal, die oer- uitvinder van de muziek, niet veel 
gecomponeerd lijkt te zijn. Na Padbrué en Dusart vinden we Jubals naam terug in een 
wereldlijk loflied van de hand van P.Y. Hof uit 1732, "Eer-zangh, Op het Nieuwe Speel-
werck"172 met als incipit Soo Jubal, die 't begin / Van 't eerste Speel-werck. De 
wijsaanduiding is "Ick drinck de nieuwe Most". Het zou naar ons weten nog meer dan 
honderd jaar duren voor Händel de aria "Oh had I Jubal’s lyre"173 schreef. Nog weer later, in 
1889, componeerde Sir Mackenzie (1847-1935) zijn cantate "The Dream of Jubal" en Sibelius 
het lied voor sopraan "Jubal" in 1910.174 Padbrué's Jubal-bundels kunnen dus weliswaar niet 
uniek, maar wel bijzonder genoemd worden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 In: Het Nieuwe Hoornse Speel-Werck, Bestaende uyt verscheyden Ernstige en Vroolijcke [...], p. 15. 
173 Uit Joshua. HWV 64 (1747). 
174 Opus 35, no 1. 
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Hoofdstuk V 

't Lof van Jubal (1643) 
 
 
Inleiding 
 
Voor zover nagegaan kan worden is het pas in het Eerste Jaarboek van de Vereeniging voor 
Nederlandsche Muziekgeschiedenis, Bouwsteenen (1869-1872) dat er gewag wordt gemaakt 
van Padbrué's madrigaal/motetbundels 't Lof van Jubal en 't Lof Iubals. De vindgeschiedenis 
van Jubals beeltenis en die van de beide bundels door Dr. Heije, die de boekjes per toeval op 
zijn zolder aantrof, wordt beschreven in een kort artikel van Boers, Heije, Kramm, van 
Riemsdijk en Tiedeman.175 Het verhaal doet helaas niet hoe lang Padbrué's muziek al op 
Heijes zolder heeft gelegen, evenmin hoe die daar terecht gekomen zou kunnen zijn. Op het 
relaas uit Bouwsteenen volgde in 1908 het uitvoerige artikel ‘David Padbrouck en Cornelis 
Padbrue’ van J. H. Scheltema de Heere in het Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-
Nederlands Muziekgeschiedenis.176 Schrijver besteedt ruim aandacht aan verschillende 
aspecten van de Jubal-bundels (pp.128-135) en geeft uitvoerige informatie over de 
contribuanten. Een kleine zestig jaar later wist J. de Klerk wederom de aandacht op Padbrué 
te richten in zijn Haarlems muziekleven in de loop der tijden, waarin hij in het hoofdstuk 
"Van musicijn tot Jubalist van Haerlem"177 onder meer aandacht besteedt aan de Jubal-
bundels, daarbij gebruik makend van de informatieve genealogische studie over de familie 
Padbrué van A. van der Marel uit 1961. Na de Klerks studie worden in de vakliteratuur 't Lof 
van Jubal en 't Lof Iubals weliswaar genoemd, maar uit geen enkele publicatie blijkt dat er 
nader onderzoek naar is gedaan. 
 Zoals hiervoor is aangegeven leefde Padbrué in een tijd waarin het maken van 
gelegenheidsgedichten, zeker in de hogere kringen, een veel voorkomend tijdverdrijf was. Het 
hoorde als het ware bij de opvoeding zich in deze "discipline" te bekwamen. Het dichten werd 
mede gestimuleerd doordat de Latijnse scholen vanaf 1625 gebonden waren aan een "school-
ordre", waarin voor de hoogste klas onder andere als te onderwijzen vaardigheden opgenomen 
waren: "het maken van een bruiloftsdicht, een lijkdicht, een lofdicht en dergelijke, of het 
schrijven van een epigram." [...] Nadat de eerste ‘school-ordre’-generatie in 1625 de Latijnse 
school had verlaten, nam het aantal gelegenheidsgedichten nog explosief toe."178 Zo is er een 
hele dichtcultuur ontstaan van vaak hoog niveau, waarbij waarschijnlijk de ene "dichtdienst" 
de andere waard was. Een opdracht weigeren zal als onhoffelijk zijn beschouwd. Het feit dat 
Padbrué verschillende personen heeft verzocht gedichten te schrijven was voor die tijd op zich 
dus niet zo uitzonderlijk. Dat de contribuanten verschillende geloven aanhingen is weliswaar 
curieus, maar evenmin exceptioneel. Het bijzondere van de bundels is gelegen in het feit dat 
er voor één enkel thema is gekozen en wel voor een thema dat op zich al bijzonder en 
onalledaags was. Dat gegeven, samen met het feit dat de tekstbijdragen (voornamelijk) in het 
Nederlands zijn gesteld, maakt dat de beide Jubal-boeken, nog los van hun eventuele 
kwaliteit, als een zeldzame compositie gezien kunnen worden.  
 We kunnen terecht betreuren dat ons slechts de tenorpartij is overgeleverd. Vanaf het 
begin van de zeventiende eeuw kreeg de bovenstem in composities als deze de belangrijkste 
rol toebedeeld als medodiedrager; de hier resterende tenorpartij biedt dan ook te weinig 

                                                 
175 pp. 28-32. Het formaat van de bundels wordt hier abusievelijk duodecimo genoemd.  
176 pp. 109-145. 
177 pp. 87-95. 
178 Frijhoff/Spies, p. 546. 
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houvast om van het werk in zijn geheel of zelfs van een gedeelte ervan een reële en 
betrouwbare reconstructie te maken. Hiertoe zijn wel pogingen ondernomen door Scheltema 
de Heere en van Asperen. Zelfs van Asperen, die als geen ander vertrouwd is met het idioom 
van Padbrué's composities, moest tot de conclusie komen dat een overtuigende reconstructie 
niet haalbaar is.179 
 
Het thema "Jubal"  
Tijdens de Reformatie was er grote belangstelling voor het Oude Testament, dat, in 
tegenstelling tot het Nieuwe Testament, niet als pertinent katholiek werd gezien. De "veilige" 
keuze voor de oudtestamentische Jubal was alleen al om die reden begrijpelijk. Het is aan te 
nemen dat men in de zeventiende eeuw over het algemeen een gedegen kennis van de Bijbel 
had, maar of iedereen wist wie Jubal was, is zeer de vraag. Zoals we in hoofdstuk IV 
constateerden, komt men noch in de schilderkunst, noch in de literatuur zijn naam tegen, 
uitzonderingen daargelaten.' 
 Hiervoor is al geschreven over een schilderij van Jubal (Iubalcainus) dat 
historieschilder en vriend van Padbrué Pieter de Grebber vóór 1648 gemaakt zou hebben voor 
Burgemeester Guldewagen in Haarlem.180 We kennen de verblijfplaats van dit schilderij en de 
datering ervan niet. Padbrué heeft vrijwel zeker kennis van die voorstelling gehad. Voor wat 
betreft de literatuur zagen we eerder dat de naam Jubal voorkomt in Den Nederduytschen 
Helicon. Verder hebben we geen verwijzingen kunnen vinden waaruit zou blijken dat deze 
Bijbelse figuur in de Republiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw alom bekend was. 
We durven dan ook te stellen dat Padbrué hier met het thema "Jubal" een zekere primeur 
bracht die zijn compositie een geleerde en bijzondere glans gaf. Blijkens het voorwoord van 
de componist was hij zich daar terdege van bewust. Met nauwelijks ingehouden trots stelt hij 
dat " tot noch toe (mijns wetens) niemant gevonden wiert, die den Vinder dezer loflijcke 
kunste met Lauwerkrans van verscheyden welluydende klancken, en alzoo te vercieren het 
doorluchtige hooft van onsen J U B AL, Vader en eerste Vinder des Maetgezangs, en van 
allerley speeltuigh". Ook door de keur aan verlichte geesten die hij voor dit project had 
aangezocht kon hij zich profileren als een geletterd en eclectisch man van de wereld.  
 . 
Beschrijving van de stemboekjes 
De beide stemboekjes zijn betrekkelijk ongeschonden, op wat vetvlekken onderaan de 
bladzijden in het eerste boekje na en enige vochtschade aan weerszijden van het midden aan 
de bovenkant van het eerste maar vooral van het tweede boekje. Van beide exemplaren zijn de 
hoeken van de bladzijden iets afgerond en hier en daar omgeslagen; dat zal door slijtage 
vanwege veelvuldig gebruik gebeurd zijn. Hieruit kunnen we concluderen dat er uit de 
boekjes ook daadwerkelijk is gezongen. 
 't Lof van Jubal heeft naar schatting een oplage gehad van tussen de twee-en 
vijfhonderd exemplaren, meer naar de vijfhonderd toe, een aantal dat voor die tijd voor een 
dergelijk werk gebruikelijk was. Dit geldt ook voor de tweede bundel. Van beide is slechts 
één enkel exemplaar van de tenorpartij bewaard gebleven. Het is uitgegeven in -quarto 
oblong, een veel gebruikt formaat voor een stemboekje uit die tijd. De afmetingen ervan zijn 
16 bij 21 cm. Het telt 32 bladzijden, te weten vier inleidende niet gekaterneerde bladzijden, 
drie volledige katernen: A, B en C en een half katern D. Bij elk nieuw katern staat midden 
onderaan de bladzijde: "'t Lof van JUBAL  C. Padbrué". De twee eerste bladzijden zullen in 
elk van de stemboekjes zijn afgedrukt. 

                                                 
179 De ongedateerde reconstructie van O aldersoetste Lamechs Soon door Scheltema de Heere, die deel uitmaakt 
van de verzameling van brieven en knipsels van Scheltema de Heere (zie literatuurlijst), is als bijlage 4  
afgedrukt. 
180 Zie ook hoofdstuk II. 



 49 

 Het gebruikte notentype is het Plantijnse "Middelbaer Musique", in de zestiende eeuw 
vervaardigd door Hendrick vanden Keere. Het wordt gekenmerkt door "de relatief korte 
stokken en de opvallende, eigen vorm van de sleutels [...] en de custodes."181 Bovenaan de 
bladzijden met muzieknoten staat: "Tenor". Alle beginletters zijn geornamenteerd, meest met 
(gestileerde) bloem- en bladmotieven, een groot verschil met de minder bewerkte kapitalen in 
bij voorbeeld  de (veel vroegere) uitgaven van Susato. De grootte is variabel: ca 1.5 bij 2 cm, 
2.5 bij 2.5 cm, ca 3 bij 3 cm, 3 bij 4 cm en 5 bij 5 cm. Voor bepaalde letters als de B, O en W 
varieert de grootte onderling. Het drukkers-assortiment aan verluchte kapitalen zal niet heel 
groot zijn geweest. In IIII en XIII van de eerste bundel en in VIII van de tweede is de 
beginletter W bij voorbeeld identiek aan de W in Padbrué's Eere-Krans voor Sohier/Koymans. 
Sommige hoofdletters van het grootste formaat zijn rijkelijk versierd, meest met Bijbelse 
voorstellingen uit het Oude Testament. Voor de meest voorkomende hiervan, de D, wordt 
steeds dezelfde voorstelling gebruikt, geen "kapitale verschillen" derhalve. De keuze van de 
voorstellingen heeft geen direct verband met de tekst. De zetter zal ze dus zonder onderscheid 
uit zijn voorraad hebben genomen. Of de componist bij de keuze van bepaalde initialen iets in 
te brengen had en, zo ja, of hij meer moest betalen voor de ene dan voor de andere letter, is 
onbekend. Het lijkt niet waarschijnlijk. Hieronder volgt een korte beschrijving van de 
verschillende voorstellingen die de beginletters van beide bundels verluchten:  

-  A:  Voorstelling van het moment waarop de engel Gods Abraham, die met een zwaard is 
afgebeeld, hem de boodschap brengt dat hij zijn zoon Isaäc niet hoeft te offeren. 
-  D: David tot koning gezalfd door de profeet Samuel. David is gekroond. Zijn harp ligt naast 
hem. Links onderaan: I Samuel 16. 
-  E: Koningen 17. Voorstelling van Achab bij de beek Kerit met in de lucht twee raven die 
hem brood en vlees brengen. Rechts onderaan: Reg. 17. 
-  H: Voorstelling uit Ester 5: Koning Ahasveros reikt Ester, gekleed in koninklijk gewaad, de 
gouden scepter toe. Haar naam is als "Esther"op het baldakijn van de troon gegraveerd. 
-  I : De geboorte van Eva uit Adams rib temidden van vogels en de dieren des velds. Op de 
zuil zijn de Hebreeuwse letters voor Jahweh, God van Israël, afgebeeld. De lichtstralen rond 
de zuil duiden op God. Links de zon, rechts de maan. Gesigneerd PC. 
-  M : Voorstelling uit Exodus: 3. Mozes met zijn kudde bij de brandende braamstruik, op het 
moment dat God hem beveelt zijn schoenen van zijn voeten te doen, omdat hij op heilige 
grond staat. Rechts bovenaan: "Exod. 3". Gesigneerd: PS. 
-  P: Handelingen 9. Visioen van de apostel Paulus (Saulus van Tharsis) die de Christenen op 
hun weg naar Damascus achtervolgt. Schuin door de letter staan de woorden "Saul Saul quis 
Persequevis me (Saul Saul waarom vervolgt gij mij?). Links onderaan: Acto 9. Deze 
hoofdletter P vinden we terug bij Padbrué's Symphoniae in nuptias uit 1641 en 1642. 
-  Q: beeld van een boom met een stad op de achtergrond. 
-  R: Genesis 24: 14. Eliëzer en Rebekkka bij de bron. Rebekka is afgebeeld met een 
waterkruik, die zij aan Eliëzer aanbiedt. De kamelen uit het verhaal zijn ook weergegeven. De 
voorstelling is tamelijk krap afgesneden, zodat de vermelding, rechts onderaan: Genese 24, 
niet geheel duidelijk is. 
-  S: Representatie op de achtergrond van het moment waarop een leeuw Simson tegemoet 
treedt, op de voorgrond dat waarop hij de leeuw met zijn blote handen uiteenscheurt. Simsons 
ouders zijn ook afgebeeld. Onderaan rechts is te lezen; "Iudicū 14" (Richteren).  
 
 Het plaatsen van een dwarse streep boven een letter of het doortrekken van de laatste 
letter van een woord gold als afkortings- of samentrekkingsteken. Dergelijke abbreviaturen 
waren gebruikelijk. Het lijkt voor de hand te liggen dat een dergelijke praktijk vaak om druk-

                                                 
181 Rasch, 'Noord-Nederlandse muziekuitgaven met de Plantijnse notentypen'.  p. 9. 
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technische reden werd toegepast, zoals geïllustreerd wordt in VII ("nutte...") of de XV 
("wiecke"). Ook spelfouten en vergissingen komen hier en daar voor. Misschien zijn ze te 
wijten aan de zetter, die afging op de fonetiek van de woorden, zonder acht te slaan op hun 
betekenis. 
 
Het titelblad  is vrij ruim bedrukt met tekst in romein in verschillende corpsen en met 
verschillende letterafstanden. De in die tijd gebruikelijke variëteit aan lettergrootte en 
lettertypen was bedoeld om reliëf aan de tekst te geven en zo de uitvoerige informatie toch 
duidelijk over te laten komen. Op dit titelblad staat rechts bovenaan de naam Dr. Heije 
geschreven. De vermelding "Eerste Boeck" doet vermoeden dat Padbrué toen al van zins was 
om een tweede serie odes op Jubal uit te geven. Het feit dat 't Lof Iubals al binnen twee jaar 
na de eerste bundel is verschenen versterkt dat vermoeden. 
 
Op bladzijde 2 staan nadrukkelijk de stempels van de "Vereeniging v.N. Nederlands 
Muziekgeschiedenis" en van de "Toonkunst Bibliotheek" met daar tussenin gedrukt de 
signatuur "208F56". In het midden is, als een embleem, een kopergravure van Jubal -hoofd en 
schouderpartij- afgebeeld. Op Jubals voorhoofd is zijn naam gegraveerd. Bovenaan staat 
gegraveerd:  
 
 "Hier hebt ghij Jūbals lof en outheijt afgebeelt, 
 oock Musicanten veel die door hem sijn geteelt." 
 
De Rembrandteske gravure in quart-formaat is van hoge kwaliteit. Het is vrijwel zeker dat 
deze Jubalfiguur als boekillustratie is gemaakt en uitsluitend voor deze bundels bedoeld is 
geweest. Deze beeltenis sierde waarschijnlijk elk afzonderlijk stemboekje. 
Hoogstwaarschijnlijk was de opdrachtgever de componist zelf. Het laten vervaardigen van 
een dergelijke gravure was geen kostbare aangelegenheid. Het koper was weliswaar niet 
goedkoop, omdat het handmatig gehamerd moest worden, maar daar stond tegenover dat er 
een massaproductie van etsen en gravures was. Er waren legio etsers en graveurs, die voor 
weinig geld allerhande voorstellingen maakten. Graveerwerk werd vervaardigd voor de 
verluchting van drukwerk of ter gelegenheid van doop, trouw of een andere memorabele 
gebeurtenis; alles kon aanleiding zijn voor een bestelling. De kopergravure van Jubal is 
bijzonder door de aard van de voorstelling en door de hoge kwaliteit. 
 De vraag rijst wie de maker van Jubals beeltenis geweest kan zijn. De signatuur lijkt te 
zijn "J. Post". In gezaghebbende kunsthistorische naslagwerken wordt geen melding gemaakt 
van een J. Post uit Padbrué's periode. In Haarlem was weliswaar de vermaarde Frans Jansz. 
Post werkzaam als landschapsschilder en graveur (1612 - 1680), maar diens signatuur wijkt 
sterk af van die op de Jubal-gravure. Vooralsnog tasten we hierover in het duister. 
 Uit Jubals hoofd spruiten korenaren, bij wijze van lauwerkrans. Dit beeld doet denken 
aan de figuren die Goltzius met een krans van korenaren heeft afgebeeld als zinnebeeldige 
voorstelling van de zomer. Korenaren zijn symbool voor Christus, maar ook voor 
vruchtbaarheid en overvloed. Zo wordt de godin Ceres er vaak mee afgebeeld. Jubal wordt 
afgeschilderd als een vruchtbaar voorbeeld voor de componisten en muziektheoretici -zowel 
uit de oudheid als uit middeleeuwen en renaissance- van wie de namen in de korenaren staan 
gegraveerd. Het zijn ongetwijfeld namen die door Padbrué zijn uitgezocht. Het zijn, in 
alfabetische volgorde en, indien van toepassing, met de authentieke spelling tussen haakjes: 
Ambrosius, Augustinus, Croce, David, Gregorius, Guido van Arezzo (G. Aretino), Josquin 
Desprez, le Jeune (C. le Jeune), Monteverdi (Monteverde), Nanino, Orlando, Salomon 
(Salomo), Schuyt, Sweelinck (Sweling), Zacconi (Sacconi) en Zarlino (Sarlino). De 
vermeende Griekse coryfeeën van de muziek schitteren natuurlijk door afwezigheid, die 
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zouden de hegemonie van Jubal alleen maar doorkruisen. Hieronder volgt een beknopte 
beschrijving van deze inspiratoren in chronologische volgorde: 
 
- David, die leefde rond 1030 voor Chr., zou tot koning gezalfd zijn door de profeet Samuël. 
Aan hem worden traditioneel minstens 73 van de zogenoemde Davidspsalmen toegeschreven 
als ook de lamentaties van Saul en Jonathan. In de iconografie wordt hij vanaf de 
Middeleeuwen meestal met een lier, harp of ander snaarinstrument afgebeeld, indachtig zijn 
harpspel waarmee hij Sauls zwaarmoedige buien wist te verdrijven (I Samuel 16:23). Deze 
beeltenis siert menig psalter. Ook in de renaissance wordt hij veelvuldig afgebeeld, in de 
Hollandse Republiek onder meer door de Haarlemse schilders Pieter de Grebber en Salomon 
de Braij. De profeet David wordt in de christelijke traditie als de patroon der musici gezien, in 
de kosmologie representeerde hij de "harmonia mundi". Van Davids psalmen bestaan talloze 
bewerkingen. 
- Salomon (ca 1000 v. Chr.), zoon van David, koning over Juda en Israel (971 - 931 v. Chr.), 
is bekend om zijn (niet overgeleverde) psalmen en gezangen, die een plaats hadden in de 
eredienst van de tempel. Ze zijn vervat in drie apocriefe boeken daterend uit de periode van  
6 - 30 v. Chr. In de Bijbel (O.T.) in 2 Kronieken: 5, verzen 12-14 en 7, vers 6, wordt 
beschreven hoe Salomon de muziek voor de inwijding van de tempel voorschrijft. Salomon is 
de vermeende maker van "Het Hooglied van Salomon", dat, naar men aanneemt, al in de 4de 
of 5de eeuw v. Chr. is geschreven. De Haarlemse predikant Samuel Ampzing schreef in 1629 
Het Hooglied Van den heyligen ende wijsen Koning ende Propheet Salomon, Vondel in 1648 
de tragedie Salomon. In de Kruysbergh worden David en Salomon door Vondel in de 
volgende strofen (47-55) genoemd: 
  
 "Hier leven d'aders purper uit,   Bevochtighden hun goude tongen; 
 Tot pracht der Koningklijcke Bruid,  Doen David stelde luisterscharp 
 Wiens lof van David is gesongen  Op dat geruisch sijn schelle harp, 
 En van den wysen Salomon;    En Salomon sijn hooge klancken". 
 Doense in dees speer en spijckerbron 
  
Dat met Salomon de koormeester Elias Salomo uit Frankrijk uit de tweede helft van de 
dertiende eeuw is bedoeld is denkbaar, maar niet waarschijnlijk.182  
- De heilige Ambrosius ( 333 - 397), bisschop van Milaan, politicus, was de eerste kerkvader 
die zang in de kerk toestond. Hij heeft liturgische hymnen van vier- tot vijfregelige strofes 
geschreven op wisselende melodieën voor Pasen, Kerstmis enz. en kan op grond hiervan als 
een belangrijke vernieuwer worden gezien in de geschiedenis van de vroegchristelijke 
muziek. Het gregoriaanse "Te Deum", dat Ambrosius samen met Augustinus zou hebben 
geschreven, is ook bekend als het "Ambrosiaanse Lofgezang". 
- De heilige Augustinus van Hippo (354 - 430), geboren in Noord Afrika, bisschop en 
geleerde, had grote waardering voor muziek. Hij schreef dat "er voor de mens niets beters is 
dan om psalmen te zingen, opdat we niet van de smalle weg zouden afdwalen. Iemand die 
psalmen zingt, kan niet tegelijkertijd zondigen."183 Van Augustinus is ook de uitspraak "Goed 
zingen is dubbel bidden". Hij doelde daarbij niet zozeer op zuiver zingen en maat houden, als 
wel op zuiver van hart zingen. Zelf zou hij zich ontroerd betoond hebben door de psalmodie 
van Ambrosius184, door wie hij in 387 was gedoopt. Augustinus heeft veel geschreven, onder 
meer De civitate Dei. De laatste drie boeken van zijn Confessiones (397) zijn een exegese van 
                                                 
182 Deze schreef Scientia artis musicae over theorie en praktijk van de zang. Zie Joseph Dyer, 'A thirteen- 
Century Choirmaster: The scientia artis musicae of Elias Salomon', in: The Musical Quarterly 1980 LXVI (1) 
(1980), pp. 83-111. Oxford University Press. 
183 In: De civitate Dei. 
184 In: Confessiones. 
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het boek Genesis. Zijn zesdelige traktaat De musica gaat over de muziek als vrije kunst 
(eerste vijf delen in 387 voltooid). Augustinus werd door Luther zeer bewonderd. 
- De heilige Gregorius I (de Grote) (540- 604), Paus van 590 - 604, kerkgeleerde, heeft een 
hervorming van de Romeinse liturgie doorgevoerd en bepaald welk gezang op welk gebed 
moest volgen voor het gehele kerkelijk jaar, waardoor eenheid in de Christelijke eredienst 
werd bereikt. Het eenstemmige Latijnse gezang van de Katholieke kerk is naar Paus 
Gregorius vernoemd. Het gregoriaans wordt door de door Paus Gregorius 
geïnstitutionaliseerde "schola cantorum" in Rome en andere "scholae" op de wereld levendig 
gehouden. 
- De Benedictijner monnik Guido van Arezzo (ca 991- na 1033) schreef  de theoretische 
verhandeling Micrologus (tussen 1025 en 1028) over de polyfone muziekpraktijk en het 
gregoriaans, een wijdverbreid traktaat, dat in kloosters en op universiteiten bestudeerd werd. 
Het was bedoeld als handleiding voor zangers om van blad te lezen door middel van de door 
hem uitgevonden nieuwe notatiemethode, het solmisatie-systeem, met behulp van 
hexachorden en een vierregelige notenbalk. Zijn Prologus en Regulae rhythmicae zijn 
handleidingen voor het gebruik van het antifonarium dat door hem van de nieuwe notatie was 
voorzien. 
- Josquin Desprez (1450-1521), geboortig uit Noord-Frankrijk, zanger bij de Pauselijke kapel 
en kapelmeester, wordt algemeen beschouwd als de grootste componist van de renaissance. 
Desprez was werkzaam aan verschillende wereldlijke en kerkelijke hoven in Frankrijk en 
Italië. Tekstuitbeelding, stempaar-techniek, door- imitatie, het loslaten van de formes fixes en 
een gevoel voor tonale centra kenmerken het werk van Josquin en zijn tijdgenoten, die een 
vrijere en meer gevarieerde stijl van componeren hanteerden dan voorheen. Humanisme en 
rhetorica laten hun invloed gelden. Aangezien meer dan veertig procent van zijn werk pas na 
zijn dood is verschenen (in manuscript of in druk), kan van een groot aantal aan hem 
toegeschreven missen, motetten en chansons het auteurschap niet worden vastgesteld. 
- De Franciscaner priester Gioseffo Zarlino (1517 - 1590) was een Italiaans 
muziektheoreticus, zanger, organist, kapelmeester (van 1565 - 1590 aan de San Marco in 
Venetië) en componist. Leerling van Willaert. Zarlino leverde met zijn muziektheoretische 
geschriften als Dimostrationi Harmoniche (1571), Le Istitutioni Harmoniche (1573) en 
Sopplementi musicali (1588) een belangrijke bijdrage aan de theorie over contrapunt en 
stemming, vanwaar zijn bijnaam "vader van de moderne muziektheorie". Zarlino was een 
belangrijke autoriteit in de overgang van de middeleeuwse modale muziek naar het moderne 
tonale stelsel; hij zou de eerste geweest zijn die harmonie beschouwde vanuit drieklanken, 
meer dan vanuit intervallen. Ook ontwikkelde hij ideeën over toonsafstanden die uiteindelijk 
tot de gelijkzwevende stemming zouden leiden. Woordschildering en de emotionele kracht 
van verschillende tooncombinaties spelen in zijn werken een belangrijke rol. Zarlino's 
geschriften en vertalingen daarvan raakten tegen het eind van de zestiende eeuw in Europa 
verspreid en zijn van grote invloed geweest, onder meer op Sweelinck en diens leerlingen. 
- De Hugenoot Claude le Jeune  (1528 - 1600) heeft als voorvechter van Calvinistische 
kerkmuziek een groot gedeelte van het Geneefs psalter 4- en 5-stemmig gezet. Het Psalter 
van le Jeune wordt afgesloten met de 4-stemmige zetting van het middeleeuwse Latijnse 
passielied "O triste spectaculum", tekst die ook Padbrué heeft getoonzet. Claudin 
componeerde voorts motetten, madrigalen, chansons, een Magnificat, een mis  en 
zogenaamde oden op teksten in antieke, quasi-metrische schema's,  "musique mesurée à 
l’antique". De muziek volgt het ritme van lange en korte lettergrepen.Veel van de chansons 
van le Jeune zijn polyfone, 5-stemmige werken. Ze vertonen overeenkomst met Italiaanse 
madrigalen uit de tijd van Cypriano de Rore.  
- Orlando di Lasso (Roland de Lassus) (1530 - 1594) was een veelzijdig componist, wiens 
werk al gedurende zijn leven wijd en zijd geroemd werd. Hij werd de "Vorst der muziek" 
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genoemd. De Franco-Vlaamse Lassus was zeer bereisd. Zijn oeuvre omvat vele genres, 
variërend van motetten -waarin hij een grootmeester werd genoemd-, passies en missen tot 
chansons, Duitse liederen en madrigalen. Grote variatie, inventiviteit, chromatiek, expressieve 
retoriek en imitatorisch contrapunt markeren het ontzagwekkend aantal werken in het Latijn, 
Frans, Duits en Italiaans van deze eclectische componist. Het is mogelijk dat Padbrué 
geïnspireerd is geweest door Lassus' motetreeks de Tranen van de Heilige Petrus. 
- Giovanni Maria Nanino (1544/45 - 1607) was leerling van Palestrina, die hij opvolgde als 
"maestro di cappella" aan de Santa Maria Maggiore in Rome. In 1604 zou hij kapelmeester 
van de Sixtijnse kapel worden. Nanino componeerde onder meer een mis, motetten en 
madrigalen, waarvan de laatste herhaaldelijk werden herdrukt. Zijn werk is van een zeer 
persoonlijke expressie. Omtrent 1584  stichtte Nanino een muziekschool, waar ook Palestrina 
en Nanino's jongere broer Giovanni Bernardo Nanino (ca.1560 - 1623) compositieles gaven. 
Giovanni Bernardino, een belangrijk leraar solozang en componist in deze overgangsperiode 
van polyfonie naar monodie, schreef onder meer drie madrigalenbundels. Giovanni Maria 
Nanino wordt beschouwd als de meest gezaghebbende leermeester van de laatzestiende-
eeuwse Romeinse school en als de belangrijkste contrapuntist van zijn tijd. In anthologieën uit 
zijn tijd was hij de meest vermelde componist. De beide Nanino's schreven een leerboek over 
contrapunt.  
- De Italiaanse priester Lodovico Zacconi (1555 – 1627), die als muzikaal leider aan het Hof 
van Wenen heeft verbleven, beschreef zichzelf als musicus, zanger en schilder. Deze leerling 
van Gabrieli schreef Prattica di musica, een soms omstreden, maar toch gezaghebbend 
muziektheoretisch traktaat, dat in twee delen is uitgegeven(1592 en 1622). Het kan gezien 
worden als een overzicht van theorie (onder meer regels voor zangers betreffende de 
mensurale polyfonie) en praktijk van de muziek in de renaissance. In de uitgave van 1622 
vormt geïmproviseerd contrapunt het belangrijkste onderwerp. 
- Giovanni Croce (1557 - 1609), priester, componist, zanger en van 1603 tot 1609 
kapelmeester in de San Marco in Venetië was een leerling van Zarlino. Hij componeerde 
kerkelijke en wereldlijke werken; naast instrumentale werken ook missen, motetten, psalmen,  
madrigalen (onder andere Primo libro di madrigali a cinque voce (1585) en 
madrigaalkomedies, zowel in polyfone stijl als in stile concertato . Tijdens zijn leven zijn veel 
werken in druk verschenen. Croce had contact met Dowland. Morley noemde Croce enige van 
de weinige componisten die tot voorbeeld strekken. Opmerkelijk is dat Croce bij zijn 
achtstemmige motetten uit 1594 als eerste een gedrukte generaal-bas uitschrijft. 
Croce zou op grond van zijn gevarieerd en omvangrijk oeuvre een van de meest veelzijdige en 
evenwichtige exponenten van de Venetiaanse School zijn.  
- Cornelis Schuyt (1557 - 1616). Schuyt was, ondanks zijn katholieke geloofsovertuiging, 
organist en stadsmusicus van het gereformeerde Leiden. Tijdens een studiereis in Italië is hij 
geïnspireerd geraakt door de madrigaalkunst, die hij later zelf heeft beoefend. Hij 
componeerde op teksten van onder meer Petrarca en Tasso. Schuyt heeft ook op Nederlandse 
teksten gecomponeerd: In 1603 verscheen van zijn hand Hollandsche madrigalen.185 De 4-
stemmige raadselcanon "Bewaert, Heer, Holland", een gebed voor Leiden, heeft Padbrué 
mogelijk tot inspiratie kunnen zijn voor zijn motet "Ecce quam bonum et quam jucundum". 
Schuyts behoudende stijl is nog geworteld in de renaissance.  
- Jan Pietersz Sweelinck (1562 - 1621), leerling van de Haarlemse Jan Willemsz. Lossy, was 
organist, orgeldeskundige, klavecimbelspeler, leraar en componist. Sweelincks "magnum 
opus" is de polyfone zetting van het gehele Franse Geneefse psalter in vier boeken. (Zijn 

                                                 
185 Hollandsche madrigalen met vijf, ses, ende acht stemmen. In het voorwoord schrijft hij: " [...] te betoonen dat 
onse taele niet onbequaem en is om de vrolikheijt die in de Musijke verheijscht worden, sangwijs lustig uijt te 
drukken". In: J.W. Bonda, De meerstemmige Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw. 
Hilversum: Verloren, 1996. p. 151. 
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laatste Pseaumes de David zijn in 1621 in Haarlem uitgegeven).Van rooms-katholieke 
signatuur daarentegen zijn de 5-stemmig gezette Cantiones sacrae, 37 motetten op liturgische 
tekst. Zijn chansons en madrigalen vertegenwoordigen zijn wereldlijk vocaal oeuvre, 
waarvoor hij Italiaanse, Franse of Latijnse teksten koos. Sweelincks merendeels voor 
toetsinstrumenten geschreven instrumentale werken,186 toccata's, fantasia's en variaties, 
worden gekenmerkt door een meesterlijke beheersing van de chromatiek en door allerlei 
variatie- en imitatietechnieken, waartoe hij geïnspireerd moet zijn geweest door de Engelse 
virginalisten als Bull en Philips, die hij persoonlijk kende. Sweelinck had een wijd vermaarde 
lespraktijk. Zijn ideeën over compositietechniek, vervat in een leerboek, zijn gebaseerd op de 
derde druk van Zarlino's Istitutioni harmoniche. 
- Claudio Monteverdi (1567 - 1643), violist, zanger, dirigent en componist is van 1613-1643 
kapelmeester geweest aan de San Marco te Venetië. Monteverdi was al tijdens zijn leven 
beroemd. Van zijn hand zijn opera's, gewijde muziek en negen madrigalenboeken. 
Monteverdi kan gezien worden als een overgangsfiguur tussen renaissance en vroegbarok, 
tussen prima - en seconda prattica. Chromatische wendingen, een groot palet aan 
klankkleuren en muzikale virtuositeit karakteriseren zijn oeuvre. Monteverdi was geen 
koploper; eerder al had madrigalist Marco Antonio Mazzone (1556-1626) zijn credo "het 
lichaam van de muziek zijn de noten, de woorden zijn haar ziel" geuit.187 Deze nieuwe 
invalshoek zou zijn invloed veel verder uitstrekken dan tot de zangkunst. Padbrué heeft 
Monteverdi's madrigalen zeker gekend. Diens faam was ook al tot Nederland doorgedrongen 
door het ooggetuigenverslag uit 1620 van de diplomaat Huygens, die zich verrukt betoonde 
over de Italiaanse componist. 
 
We kunnen ons afvragen waarom Padbrué nu juist bovengenoemde figuren heeft laten 
afbeelden op de aren, er daarbij van uitgaande dat hij zelf die keuze heeft gemaakt. Het is een 
ietwat wonderlijke mengeling van personages uit zeer uiteenlopende periodes. Gezien de 
keuze voor maar liefst drie kerkvaders zou men Padbrué sympathie voor het katholicisme 
kunnen toedichten. Padbrué had vrienden onder katholieken en gereformeerden. De 
medewerkers aan de Jubal-boeken kwamen ook uit verschillende geloofshoeken. Door de 
keuze voor Ambrosius, Augustinus en Gregorius lijkt het er meer op dat hij het aartsvaderlijke 
van Jubal en diens plaats in de geschiedenis van de mensheid heeft willen benadrukken. Dat 
kan mede de keuze voor de grote David en Salomon hebben bepaald. Op Guido en Josquin na 
zijn het verder zestiende-eeuwers, meest Italiaanse componisten en muziektheoretici van 
naam en faam. Schuyt en Sweelinck staan in de tijd het dichtst bij Padbrué; het is heel wel 
denkbaar dat Padbrué laatstgenoemde heeft ontmoet. Of hij àlle composities en geschriften 
van deze personen - Sweelinck en Schuyt buiten beschouwing gelaten- in handen heeft gehad, 
valt sterk te betwijfelen, alleen al vanwege het feit dat de verschillende traktaten ofwel in het 
Latijn ofwel in het Italiaans waren geschreven en meestal niet waren vertaald. Indien hij 
leerling is geweest op de Latijnse school, waar veel aandacht aan muziekonderwijs werd 
geschonken, zal hij wel kennis hebben genomen van de gezaghebbende musicologische 
geschriften van de Italiaanse theoretici onder hen, welke in Europa verspreid waren.  
 We kunnen het Haarlem van de eerste helft van de zeventiende eeuw moeilijk een 
bolwerk van muziekcultuur noemen. De ambitieuze Padbrué heeft dus of de kunst afgekeken 
door het lezen van boeken, die hij heeft besteld of in Amsterdam gekocht heeft en/of door 
gedachtewisseling met geïnteresseerden en vakgenoten. Wie die laatsten dan wel geweest 
zouden kunnen zijn is niet nauwkeurig na te gaan. Er valt te denken aan zijn stadgenoot Ban, 
die hij ongetwijfeld heeft ontmoet, al zijn daar geen bewijzen van overgeleverd. Misschien 

                                                 
186 Zijn instrumentale werken zijn nooit in druk verschenen. 
187 M.R. Maniates, Mannerism in Italian Music and Culture, 1530 - 1630. Chapel Hill: The University of North 
Carolina Press, 1979, p 200. 
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ook waren zijn oom David en zijn vrienden en kunstbroeders de Braij en de Grebber een bron 
van inspiratie. Ons hedendaags perspectief is vanzelfsprekend verschillend van dat van een 
zeventiende-eeuwer als Padbrué. Het is dan ook onmogelijk te beoordelen of zijn keuze van 
muzikale grootheden representatief was. We mogen echter veronderstellen dat Padbrué goed 
gedocumenteerd was en voor deze voor hem prestigieuze onderneming zijn lijstje met namen 
met uiterste zorg heeft samengesteld. 
 Bovenaan de gravure staat het volgende rijmpje, dat door Scheltema de Heere aan 
Vondel wordt toegedicht: 
 
 "Hier hebt ghij Jubals lof en outheijt afgebeelt. 
 oock Musicanten veel die door hem sijn geteelt". 
 
Uit deze regels zou men kunnen concluderen dat Vondel de gravure van Jubal heeft gezien. Het moet 
een kundig graveur zijn geweest die de namen in de aren heeft aangebracht. De letters zijn 
weliswaar zeer klein, maar toch leesbaar. Scheltema de Heere heeft in zijn artikel David 
Padbrouck en Cornelis Padbrué de naam van Nanino over het hoofd gezien of, beter gezegd, 
op het hoofd niet hebben gezien. Het moet ook de Klerk zijn ontgaan;188 hij heeft 
waarschijnlijk Scheltema's informatie overgenomen. De Klerk heeft overigens zijn oud-
stadgenoot Bannius aan het rijtje toegevoegd, ten onrechte.189  Noske heeft op zijn beurt in 
zijn artikel 'Padbrué en Vondel' 190 de naam van Desprez niet vermeld, een opmerkelijke 
nalatigheid.  
Voorts vinden we op bladzijde 2 de vermelding van de plaats waar Jubal in de Bijbel 
voorkomt, te weten "Gen. 4.21", met daaronder de volgende regels: 
 
 'Ziet Jubal is een Vinder (waert ge-eert) 
 Van Zang, van Spel; en wat Musijck ons leert'. 
 
De auteur is Jacob Cats, die de korte Nota daaronder heeft geschreven, zo wordt gesuggereerd 
door Scheltema de Heere.191 Een dergelijk rijm past evident in het genre "sinnebeelden" waar 
de dichter een grote naam in had verworven. Een achtregelig lofdichtje van de hand van 
I. Westerbaen, onderdeel van Westerbaens bijdrage, sluit de bladzijde af. Zowel Jubal als 
Padbrué zelf worden hierin door de dichter geprezen en het zal dan ook geen onbewuste keuze 
van de componist geweest zijn om juist dit fragment een prominente plaats te geven. 
 
Op bladzijde 3 staat een voorwoord van de componist, gericht: " Aen den E: Erentfesten, 
Welwijzen, Voorzienigen, ende zeer discreten Heeren, Mijnen Heeren de Burgermeesteren en 
Regeerders der Stadt Haerlem". De tekst van het voorwoord luidt: 
 
 "Naerdien het Musijck, buyten allen twijffel, gekent wort onder een der alloudste 
 wetenschappen, en tot verquickinge der bedroefde oft zwaermoedighe harten streckt, en tot 
 noch toe (mijns wetens) niemant gevonden wiert, die den Vinder dezer loflijcke kunste met 
 Lauwerkrans van verscheyden welluydende klancken, en alzoo te vercieren het doorluchtige 
 hooft van onsen J U B AL, Vader en eerste Vinder des Maetgezangs, en van allerley 
 speeltuigh; met hope van anderen oock aen te prickelen, yet tot zijn gedachtenisse aen den 
                                                 
188 De Kerk, p. 93. 
189 Dezelfde vergissing begaan Frijhoff en Spies  in 1650. Bevochten eendracht  (pp. 600-601). Zij vergeten 
overigens Nanino te noemen. In de Engelse versie van hun boek, Dutch Culture in a European Perspective: 
1650, hard-won unity wordt wederom ten onrechte Ban opgevoerd. Nu wordt behalve Nanino ook le Jeune 
weggelaten. (pp. 594). Zij noemen Padbrué's keuze "a remarkable testimony to the extremely limited Dutch view 
of international musical life".(ibid.). 
190p. 128. 
191 'David Padbrouck en Cornelis Padbrué', p. 133. 
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 dagh te brengen. Dewijl nu dit Lof van J U BAL eerst gesproten is op den zoeten oever van 
 het Sparen, zoo vont ick niet ongeraden dit aen uwe E: op te offeren, om het kleene werck 
 door uwe E. aenzienelijckheyt eenen klaerder glans te geven, en den duisteren nijdt te 
 beschamen met de stralen van uwe E: goetgunstigheyt; en hope dat deze eerstelinghen en 
 vruchten van danckbaerheyt tot onzen J U B AL, der Musicanten Grootvader, uwe E: 
 zanghlievende ooren zullen smaken, als een bancket van 't gehoor, aengerecht van hem, die is 
 en wenscht te blyven, ter eere van Haerlem, sijne geboorte stadt, 
 Gebiedende Heeren 
 Uwer E. alleronderdanighste 
 C T, Padbrué." 

De naar onze maatstaven overbeleefde toon was eertijds gebruikelijk in een dergelijke 
opdracht. Maar de serviele teneur indiceert mogelijk ook dat Padbrué iets goed te maken had;  
misschien verwachtte hij een remuneratie, misschien ook hoopte hij op een volledig eerherstel 
na het debakel van zijn ontslag als leider van de stadsspeelluiden. Eén van de 
"Burgemeesteren en Regeerders der Stadt Haerlem" aan wie Padbrué zijn zangbundel 't Lof 
van Jubal aanbood was Cornelis Guldewagen, over wie in hoofdstuk I en II al is gesproken. 
Guldewagen stond zoals gezegd bekend als een muziekliefhebber en verdienstelijk amateur-
musicus. Misschien heeft diens liefde voor de muziek er voor gezorgd dat Padbrué het 
aanzienlijke geldbedrag van zestig guldens voor genoemd werk heeft ontvangen.  
  In regel 3 van zijn opdracht spreekt Padbrué over de "verquickinge der bedroefde oft 
zwaermoedighe harten". Hij doelt hier op de melancholische geestesgesteldheid die door 
muziek verlicht kan worden. Als bekendste voorbeeld geldt David, die met zijn harpspel de 
zwaarmoedigheid van koning Saul verlichtte. Muziek zou volgens de theorieën van onder 
anderen Aristoteles, Pythagoras, Boëthius en ook Luther in staat zijn de menselijke 
gevoelstoestand te beïnvloeden.192 Het motto op een van de drukmerken van muziekdrukker, - 
uitgever en -verkoper Paulus Matthysz., "Musica dîs curae est", moet Padbrué hebben 
aangesproken. In 1645 verschijnt in de "Haarlemse Bloempjes-serie" uitgegeven door Claes 
Albertsz. Haen het lied Krachtige medicijne voor die met melancoly gequelt zijn, ende werden 
gherecommandeert vanden voortreffelicken 'Jubal', overgenomen uit de zangbundel Sparens 
Vreughden-Bron uit 1643. De eerste twee coupletten van deze verkapte lofzang op Padbrué, 
gezongen op de wijs 'Polyphemus aan de stranden', luiden:  

 

 'Waeckt nu op ghy doffe sinnen   Medecijn sal ick u gheven  
 Wilt niet minnen     In dit leven, 
 Treurigheydt en flauwe lust.   Die heel lieflijck is bereyt, 
 Maer laet varen dese dingen   van veel swart en witte noten 
 Sonderlingen      Overgoten, 
 Die de ziel altijdt ontrust.   Met een sap vol soetigheyt.'193 
 
In 't Lof van Jubal vinden we dit thema terug bij Cats, X en XIII waar de dichter spreekt over  
het "swaer gequel, en droeve sinnen".  
 
Bladzijde 4 wordt in beslag genomen door een Lof-gedicht "Ter eeren van den Konst-
verstandigenen wel-geoeffenden Musicien ende Componist van deze melodieuse en wel-
bearbeyde Gesangen, Meester KORNELIS TIJMENZEN PADBRUEE. De ongebruikelijke 
spelling van de naam wordt veroorzaakt door een nogal gezocht anagram: "JUBAL KOMPT 

                                                 
192 Veldhorst: De perfecte verleiding, pp. 124 en 204, nt 42 en Pharmacy for the body and soul, p. 221. 
193 Veldhorst, De Haarlemse Bloempjes, p. 53. 
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ZIIN EERR': EN DESEN". Wie er als ondertekenaar achter de kenspreuk194 "Heer Help 
Sion"195 schuil gaat is niet bekend. In ieder geval stelt dit lofgedicht Padbrué in staat om zich 
subtiel met Jubal te identificeren. 
 De enige plaats waarvan we, op grond van het voorgaande, zeker zouden kunnen zijn 
dat de Jubal-bundels zich er bevinden, is het archief van de stad Haarlem. Helaas is dat niet 
het geval. Er zal ongetwijfeld met enige regelmaat opruiming zijn gehouden onder de 
"eergaven" die in de loop der tijden aan de magistraat zijn overhandigd. Ook zou een en ander 
uit de collectie ontvreemd kunnen zijn. 
 
 
De composities 
 
De teksten van de composities, met korte biografie en betekenis van de contribuanten, 
typografische opmerkingen en muziektheoretische en/of stijlobservaties. 
 
Jammer genoeg zijn er voor zover bekend geen handschriften bewaard van de gedichten uit de 
twee Jubal-bundels. Padbrué zal zich hebben gebaseerd op de manuscripten en heeft zijn 
muziek dus mogelijk op een iets van de gedrukte versie afwijkende tekst geschreven. Dat kan 
bij voorbeeld gegolden hebben voor Westerbaens Mengeldichten, die pas  in 1672 in druk 
werden gebracht, een kleine dertig jaar na het verschijnen van 't Lof van Jubal. De spelling 
was in die tijd nog niet officieel vastgelegd en woorden konden op verschillende manieren 
worden geschreven, zelfs binnen één enkele zin. 
 
Bij de behandeling van de gedichten is gekozen voor een bepaalde volgorde:  
- biografische gegevens van de dichter 
- eventuele typografische opmerkingen  
- muziektheoretische opmerkingen en/of stijlobservaties. 
Voor de composities wordt verwezen naar de bijgevoegde kopie van de twee bundels 

 
 
- Lof van Jubal (I -V ) van Jacob Westerbaen. 5-stemmig. 
Boven het gedicht staat: "Lof van Jubal. Voor Mr. Cornelis Thymansz. Padbrué. Musicyn van 
Haerlem."196  

 

I       II 
O Jubal, die den eersten waert,   Ons keele queelt, ons vinger slaet  
Die lieflijck wist te paeren,    Nae uwe leer gedreven, 
Geluyt van onghelijcken aert,    Met sangh en spel op juyste maet  
Op keelen en op snaren,    Om u dijn eerte geven. 
Siet hoe g'hier volck tesamen vind,   Sy doet de pijn versachten, 
Van u naekomelingen,     En kan met soete tovery 
Dat u verstorven naem begint    Een felle moed verkrachten 
met lof weer op te singen. 
 

                                                 
194 Dergelijke kenspreuken of pseudoniemen werden in de Rederijkerswereld veel gebruikt. Zie ook de Klerk, p. 
140. 
195 Sion kan staan voor de tempel en voor de gelovigen. 
196 In: Het eerste deel der Gedichten van Jacob Westerbaen (Mengeldichten). 's Gravenhage: Tongerloo, 1672. 
pp. 389-391. 
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III       IIII 
 
Wil yemand in gemeene vreugt   Wanneer een bange ziel belaen 
Tot God sijn blyschap uyten,    Met boeyen van de sonden 
De Ziele werd veel meer verheugt   Wil tot den Throon ten Hemel gaen, 
Door Orgelen en Fluyten,    En bid te zijn ontbonden, 
Het keel-gesangh,      En tracht te zijn van straffe vry, 
Doet onsen yver swellen,    En 't toornevyer te blussen, 
Om met eerbiedelijcker danck   Soo kan der Harpen vleyery 
Gods wond'ren te vertellen.    Des Heeren gramschap zussen. 
V 
O Aldersoetste Lamechs-Soon 
Die d'eerst dit kost bedencken, 
Wat eeren-beeld, wat waerde kroon, 
Wat krans sal ick u schenken? 
Ey lieve weest hier mee te vree, 
Dat uw naekomelingen, 
Door kloecke kunst van Padbrué 
Tot uwer eere singen. 
 

De Hagenaar Jacob Westerbaen197, Ridder van d'Ordere van St Michiel, Heer van Brantwyck 
en Ghybelant(1599 -1670), was een Haags arts, dichter, vertaler en polemist. Hij was tijdens 
zijn opleiding tot predikant in het Staten-College in Leiden secretaris van de remonstranten 
gedurende de Synode te Dordrecht. Na zijn studie theologie te hebben afgebroken studeerde 
hij geneeskunde. Hij promoveerde in 1621 te Caen en vestigde zich in 1623 als arts, wederom 
in Den Haag. Het medisch beroep heeft hij niet lang uitgeoefend; hij kon het zich, zeker na 
zijn huwelijk met de welgestelde weduwe van van Oldenbarnevelts zoon, Anna Weytsen, 
permitteren om zich vrijwel volledig aan de literatuur te wijden. Zo vertaalde hij de Aeneis, de 
Saturae van Juvenalis, de Troas van Seneca,  alle komedies van Terentius, de Basia van Janus 
Secundus en vele van Ovidius werken,198 een ontzagwekkende prestatie. Van Erasmus' Laus 
Stultitiae maakte hij verzen en ook de Davids Psalmen heeft hij op rijm gezet (1655/56). Hij 
schreef daarnaast Minnedichten (1624, herdrukt in 1644), die onder meer de vertaling van de 
eerder genoemde Basia bevatten en talrijke gelegenheidsgedichten, pamfletten en 
hekeldichten over godsdienstige en politieke aangelegenheden. Westerbaen behoorde tot de 
top in de Nederlandse literatuur. Hij correspondeerde met de elite in de Nederlandse literaire 
wereld en was met velen onder hen bevriend: Barlaeus, Huygens, Vondel, Vos, Blasius, Cats 
en Hooft. Frijhoff noemt hem "het voorbeeld bij uitstek van de intellectuele liefhebber die 
ondanks zijn Nederlandse dichterschap in zijn correspondentie met Huygens toch de voorkeur 
gaf aan het Latijn."199 Westerbaen was een overtuigd remonstrant (arminiaan) die zich fel 
tegen Vondel keerde,200 toen die blijk gaf van zijn sympathie voor het katholieke geloof. Even 
rabiaat was hij overigens ten opzichte van sterk dogmatische predikanten. Een geschrift als 
Krancken-Troost voor Israel in Holland getuigt daarvan. 
 Het is aannemelijk dat Padbrué Westerbaen heeft ontmoet bij zijn vriend Salomon de 
Braij, aan wie Westerbaen geparenteerd was. Mede door het succes van de Kusjes en de 
heruitgave daarvan zal Westerbaen graag zijn ingegaan op Padbrué's verzoek een bijdrage te 
leveren voor 't Lof van Jubal. 

                                                 
197 Uitgebreide informatie over Westerbaen o.m. in:  Ter Laan, p.560; Knuvelder, 311; van Bork/Verkruijsse,  
p. 641. 
198 Frijhoff, p. 560. 
199 Ibid. 
200 In: Kracht des Geloofs. 



 59 

  Padbrué heeft de coupletten 1, 2, 6, 7 en 8 uit Westerbaens gedicht, dat oorspronkelijk 
uit acht coupletten bestaat, 6-stemmig gezet. De gebruikte tekst wijkt hier en daar enigszins 
van de originele af. Zo wordt, om een enkel voorbeeld te geven, in regel 5 "volck vergadert 
vindt" veranderd in "volck tesamen vind" en in regel 9 "keeltje" in "keele". Padbrué heeft dus 
de vrijheid genomen voor dit madrigaal de coupletten 3, 4 en 5 van Westerbaens gedicht niet 
te gebruiken. Hij voert ze, samen met een tekst met de titel 'Hoe menighmalen ist geschiet' als 
tweede couplet op in de 'Tafel van  't Tweede Boeck Iubals'. We komen op laatstgenoemd 
madrigaal in hoofdstuk VI terug. In couplet 8 wordt de "kloecke kunst van Padbrué" door 
Westerbaen nadrukkelijk geroemd. Uit de overgeleverde partij blijkt dat in het tweede, 
respectievelijk derde gedeelte de woorden "Ghij maeckt bedroefde herten bly" en "het snaer-
geklanck" door de tenor niet worden gezongen. 
 Van het feit dat Westerbaen het gelegenheidsdichten wel eens moe was en "zich 
dikwijls gedwongen vond, naar de gewoonte van dien tijd, tegen hart en zin mede een blaadje 
aan een' slechten laurierkrans te geven"201 is in deze bijdrage niets te merken. 
 Dit madrigaal heeft dezelfde voortekening als die in In Laudem Jubalis. I begint met 
een voor Padbrué gebruikelijke stijgende kwart-sprong. Melismen op "ersten" (I), "geven"(II), 
"blijdschap" en "Fluyten" (III) en "krans" (V); een enkele accidentie zoals op "felle" (II) en 
"boeyen" (IIII); madrigalismen op "verstorven"(I), "blijdschap"(III), "Wanneer een bange 
ziel" en "sonden"(IIII).  

 

 
- De vinder van den sangh (VI-XIIII)  van Jacob Cats. 
Lof-gedigt, ter eeren van Jubal, Sone van Lamech ende Ada, eerste vinder van de 
Sangkonste en Snaren-spel, gemaeckt ten versoecke der Haerlemsche Musicanten. 202  
VI t/m X zijn 4-stemmig, XI t/m XIIII  zijn  6-stemmig. 

VI 
De vinder van den sangh is weert met alle tongen 
De vinder van den sangh is weert te zijn gesongen; 
op gasten; geesten op; en al dat singen kont-, 
gebruyckt hier snaren-spel, gebruyckt een soeten mont,  
gebruyckt het bey gelijck; en wilt te samen mengen 
Wat sang en soet geklanck is machtigh uyt te brengen. 
 
VII 
Wie nutte-  dingen vint, en aen de Werelt biedt, 
't Is reden dat hy danck voor sijnen dienst geniet. 
Maar segh ons, ouden tijd, Wie heeft de soete gronden 
Van spel en van gesang voor desen eerst gevonden; 
Ten is Apollo niet, en min de Bocx-voet Pan,  
Die hier uyt grooten naem, of luyster halen kan-. 
 
VIII 
'T Is  Jubal die wel eer een Liedt bestont te queelen, 
Die eerst de rauwe Jeugt op snaeren leerde spelen, 
Die eerst de Trommel sloeg, en op de Fluyte blies,  
En maeckte dat de kunst geduerigh hooger wies. 
 
                                                 
201 Witsen Geysbeek, p. 479. 
202 Alle de wercken van den Heere Jacob Cats [.... ] (Facs. van de ed.: Amsterdam: Heekeren, 1712), Tweede 
Deel, Eer-dichten, p. 472. 
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IX 
Want als het eerste Paer uyt Eden was ghedreven, 
Doen leyde gants het volck een droef en angstig leven, 
Want niemant atter broot als door een bitter sweet, 
En al de Wereld stont als in geduerigh leet: 
Maer God die noyt den mensch van druck en laet verdwijnen, 
Liet als een nieuwe Son, op haere Tenten schijnen, 
Daer koomt een beter tijt. Want Ada baert een Kint, 
dat Adams zaet verheugt en soete dingen vint. 
 
X  
Het vint een aerdigh tuygh geciert met gulde snaren, 
En gingh het met een bom, bom, bom, met een bom, en met een fluyte paren, 
En met een helle stem; dat gaf een soet geluyt, 
En joegh het swaer gequel, en droeve sinnen uyt. 
 
XI 
Daer quam doen al het volck, met wonder inghenomen, 
En tracht ontrent het spel, en by den Helt te komen, 
En wie hem maer en naeckt die is gelijck vervoert, 
Vermits de Jongelingh soo rap de vingers roert:  
Maer noch soo nam de Jeugt het meeste vergenoegen, 
Wanneer hy by den klanck den sangh began te voegen, 
Vermits hy met de stem nu rijst en weder daelt, 
En uyt haer stil geheym der menschen zielen haelt. 
 
XII 
Daer quam van alle kant de gantsche Werelt dringen, 
En hoorde snaren-spel, en hoorde Jubal singen, 
Verdwellemt in de vreugt: en siet op dese wijs  
Soo kreeg het treurigh volck, een ander Paradijs. 
 
XIII 
Wel aen dan, wieje zijt, die met gevoegde stemmen, 
De droeve sinnen treckt, en doet in vreugde swemmen, 
Erkent op desen dagh den vinder vanden sangh, 
Den Vader vande vreugt, en van het soet geklangh. 
 
XIIII 
Iuyght Jubal, reyne jeught, 'juygt Jubal, kloecke mannen'203 
Juyght Jubal al het volck, Verdriet dient uytgebannen. 
Die eerst het singen vont, dient met gesangh vereert;  
Maer juygt hem boven al die Jubal heeft gheleert. 
 
Ridder Jacob Cats (1577 - 1660), jurist, dichter, (toneel)schrijver en politicus was een 
buitengewoon invloedrijk man in de Republiek, die tot alle elites tegelijk behoorde: politiek, 
ambtelijk, sociaal, economisch en cultureel.204 Nadat hij te Orléans was gepromoveerd in de 
rechten werd Cats in 1603 advocaat en pensionaris te Middelburg. In 1607 lidmaat geworden 
van de gereformeerde kerk hing hij zijn verdere leven de calvinistisch-piëtistische leer aan. 
Hij werd in 1623 pensionaris van Dordrecht en tussen 1636 en 1651 was hij raadpensionaris 

                                                 
203 De tweede helft van de versregel is door Padbrué niet gebruikt. 
204 Frijhoff/Spies, p. 19. (Deze auteurs gaan in hun publicatie uit van het "ijkjaar" 1650). 
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in Den Haag. Zijn Sinne- en minnebeelden uit 1618, een verzameling emblemata van 
moraliserende aard, kende een ongeëvenaard en langdurig succes. Ook Cats' andere 
geschriften, eveneens vaak didactische geaard, waren zeer populair; rond 1655 waren er zo'n 
300.000 exemplaren van zijn werken in omloop. Nog tijdens zijn leven verzorgde hij zelf de 
uitgave van Alle de wercken van Jacob Cats (1655), een boekwerk dat lange tijd voor velen 
als een tweede huisbijbel heeft gefungeerd. Cats was bevriend met Westerbaen, voor wie hij 
het eerdicht Op de Werke van den Edelen Wijtberoemden Heere Jacob Westerbaen schreef. 
 In VII noemt Cats Apollo en Pan, die volgens hem niet de uitvinders van de muziek 
zijn. Het is Jubal, die "maeckte dat de kunst geduerigh hooger wies". In XIIII looft Cats met 
de woorden "Maer juygt hem boven al die Jubal heeft gheleert" impliciet de componist. 
 Hier en daar heeft Padbrué zich vrijheden gepermitteerd, zoals spellingswijzigingen en 
veranderingen in de tekst, zoals "al die singen kont" in "al dat singen kont"(VI) en "hittig 
sweet" in "bitter sweet"(IX), "ras" in "rap"(XI) of het weglaten van stukken uit de tekst, zoals 
"kloecke mannen" in XIIII. 
De regels 13 t/m 16 uit Cats gedicht, die in hun geheel zijn weggelaten, luiden als volgt: 
 
 "En schoon al is wel eer een jonge Maegt gepresen, 
 Om datse van het spel een moeder scheen te wezen,  
 En voester van de sang, 't is echter sonder grondt, 
 't Is vry een hooger geest, die eerst den Cijther vont:"  
 
 Dit madrigaal en het hierop volgende hebben dezelfde voortekening. Stijgende 
kwartsprong op inzet VI en dalende op inzet XI; melismen op "sangh"(VI), "naem of 
luyster"(VII), "Jubal"(VIII), "zielen"(XI); accento op "uyt"(VI), accidenties op "soet 
geklanck", "uyt" (VI) en "queelen"(VIII); madrigalismen op "op gasten; geesten op"(VI), "de 
Trommel sloeg" en "hooger wies"(VIII), "angstig" en "schijnen"(IX), "fluyten" en "bom"(X), 
"soo rap", "klanck" en "rijst"(XI), "vreugde"(XIII) en "ghesangh"(XIIII). Maatwisselingen als 
in VI en XIIII verlevendigen de composities, zowel voor de zangers als voor de luisteraars. 
 In het eerste deel van de bundel Arions Vingertuig205, die in 1645 in Haarlem 
verscheen, wordt op bladzijde 202 naar de melodie van dit "lied" verwezen. Het gaat om een 
bruiloftslied, "Lof van den Houwelijken staet op 't Echtelyck verbinden van N.N. met N.N., te 
lesen of te singen als volght, naer de Noten uyt het Lof van Iubal, door C.T. Padbrué, 
aanvangende: De vinder van de sangh is weert met alle tonghen." De beginregels van het lied 
zijn als volgt: "Een yeder queel den lof met suyv're Syons Psalmen, / Met lieffelijck geluydt 
en aerdigh soete galmen". Kennelijk had de melodie van deze compositie in vrij korte tijd een 
zekere bekendheid verworven.  
 
 
- Roert niet meer uw losse wiecken (XV-XVI ), toegeschreven aan Joost van den Vondel. 
5-stemmig. 
 
XV 
Roert niet meer uw losse wieckē, Moedig Griecken, 
Maeckt het ons niet al te bont, 
Want een aerdigh Liedt te queelen, of te speelen, 
Is geen kunst van uwen vondt. 
 

                                                 
205 Verschenen bij Thomas Fontein, boekdrukker te Haarlem, in 1645 in - duodecimo oblong. In: J.H. Scheltema 
de Heere: Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd . Leiden: Brill, 1885, p. 295. Zie ook:  
http://www.liederenbank.nl. 
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XVI 
En die: is te loven, 
Een die u hier gaet te boven is te loven 
Schoon het alle nyders spijt, 
Wilt dan Jubal eer'bewijsen, wilt hem prijsen, 
Want hy is van ouder tijdt. 
 
Joost van den Vondel(1587 - 1679) dichter, vertaler, schrijver, polemist, was de meest 
gezaghebbende schrijver van zijn tijd. Scheltema de Heere is stellig in zijn overtuiging dat 
deze ode aan Vondel toegeschreven moet worden. Hij draagt daar overigens geen bewijzen 
voor aan. Noske stelt vraagtekens bij die toewijzing.206 Het gedicht is immers in geen enkele 
Vondel-uitgave terug te vinden. Elders is het, naar het schijnt, evenmin opgedoken. Een 
antwoord op de vraag van wie het mogelijk wel zou kunnen zijn suggereert Noske niet. 
 Vondel heeft bijna zijn hele lange leven in Amsterdam gewoond. Oorspronkelijk van 
doopsgezinde huize heeft hij van lieverlee grote sympathie voor het katholieke geloof 
gekregen, waartoe hij in 1641 zou zijn overgegaan. Rotsvaste bewijzen hiervoor lijken echter 
te ontbreken. Vondel had vrienden van verschillende gezindte. Hij kantte zich in de meest 
felle bewoordingen tegen fanatieke geloofsuitingen van zowel katholieken als hervormden. 
Als politiek en maatschappelijk geëngageerd man correspondeerde hij met invloedrijke 
tijdgenoten als Grotius en Barlaeus. Hij liet een zeer groot oeuvre na, variërend van talloze, 
vaak door rederijkersidioom gekleurde gedichten in uiteenlopende stijlen tot vertalingen en 
toneelstukken. Zijn werk voor theater, voor het grootste gedeelte tragedies, verscheen tussen 
1610 en 1667 en werd veel opgevoerd en in herdruk genomen.207 
 Behalve Padbrué zette ook Cornelis de Leeuw werk van Vondel op muziek: Davids 
Tranen of Boetpsalmen, die de Leeuw in 1646 van een 4-stemmige zetting en basso continuo 
voorzag. Vondel en Padbrué bejubelden elkaar over en weer, Vondel in zijn hiervoor 
afgedrukte Deuntje,  Padbrué op zijn beurt in de opdracht van zijn compositie Kruysbergh, 
waar hij Vondel noemt "onzen honighvloeyenden dichter [die], zoo zoet ghevonden, en 
heyligrijck in rijm vertoont wordt, dat bijna elck woort schijnt voort te brenghen een straeltje 
van Gods overgroote liefde (...)". De poging van Vondel om ook Ban te "lijmen" met zijn 
gedicht "Op de Zangkunst van den Heere Joan Albert Ban" moet hebben gefaald; er is in ieder 
geval geen bewijs van bekend. 
  In dit madrigaal wordt gewag gemaakt van "de Griecken", die de uitvinding van de 
muziek aan Pythagoras toeschrijven. In het "Secunda Pars" maakt de dichter duidelijk dat 
deze uitvinding niet door de Griekse Pythagoras, maar door Jubal is gedaan en dat hèm alleen 
de eer toekomt, "Want hy is van ouder tijdt". 
 Later zou Vondel in zijn treurspel Noah of Ondergang der Eerste Weerelt uit 1667 op 
het thema Jubal terugkomen. In de Rey van de Engelewacht  (tweede bedrijf, derde toneel, 
verzen 535-552) gaat het in de "Tegenzang" over de harmonie tussen lichaam en ziel. Vondel 
vergelijkt ze met de harmonie in de muziek.  
 
 '’t Vernuft van Jubal boude,   Metalen, elpenbeen, 
 Op ’t gadeslaen van klank   Schalmeyhout, wint, en keel aen een. 
 En maet, het lieflijk maetgezank,  Zy ketelen, en kermen. 
 Dat zich, vol geest, ontvoude.   De gallem geeft den geest, 
 Der zangen vader wist    Of wort gezwint herboren. 
 Door onderling vermengen   Zoo leit hy mensch en dier by d’ooren; 
 Een hemelsche eendraght voort te brengen, Een vont, die rou geneest. 

                                                 
206 Noske. 'Padbrué en Vondel', p. 128. 
207 Ter gelegenheid van het Holland Festival is op 5 juni 2009 de opera Adam in ballngschap van Rob Zuidam op 
tekst van Vondel in première gegaan. 
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 Uit klankkrakkeel en twist.   Dus stemden ziel en leden, 
 Hy bint de schaepedarmen,   Eer Adam vlughte uit Eden."208 
 
 Enkele accidenties zoals op"aerdigh", "speelen"(XV) en "prijsen"(XVI). Het 
slot,"Want hy is van ouder tijdt"(XVI) is verrassend in 3/2 maat. 
 
 
- In Laudem Jubalis, Primi Musicorum Instrumentorum Inventoris209 (XVII - XIX ) van 
Barlaeus (Kaspar van Baerle). 6-stemmig. Het gedicht is in de bundel na de compositie 
afgedrukt. 
 
XVII 
Principio coelum & terras fluctusque patentes, 
Et valido mundum fecerat ore Deus. 
Gaudia gliscebant totum diffusa per orbem, 
Primaque concordes astra dedere sonos. 
Seraphin & Cherubin cecinit. 
 
XVIII 
perque aëra vastum 
Non uno modulos carmine fecit avis. 
Tum JUBAL, ne terra suo cantore careret, 
Aptavit fidibus consona verba suis. 
 
XIX 
Hinc feri canimus post secula multa nepotes, 
Tanti progenies ingeniosa viri. 
Vive voluptatum genitor, tot vivite Musae, 
Queîs sine mensa, thorus, lux tenebreque graves. 
Cum canitis, coelum mihi terra est, numen Apollo, 
Os Superûm, cantus vita, medela chelys. 
 
De vertaling luidt: 
 
Loflied op Jubal, de uitvinder van de muziekinstrumenten. 
 
In den beginne had God met zijn krachtige adem de hemel en de aarde en de uitgestrekte 
wateren en het heelal gemaakt. 
Vreugde verbreidde zich allengs over de ganse wereld en als eerste gaven de sterren harmonisch 
geluid. Serafijn en Cherubijn zongen.  
 
En in de uitgestrekte lucht klonk allerlei vogelgezang. 
Toen heeft Jubal, opdat de aarde niet zonder eigen zanger zou zijn, woorden verbonden met zijn 
snarenspel. 
 
Zo komt het dat wij, late nakomelingen, begaafd nageslacht van een zo groot man, 
na zoveel eeuwen musiceren. 

                                                 
208 De Werken van Vondel, deel 10 (1663-1674), ed. J.F.M. Sterck. 
209 In: C. Barlaei Poematum miscellaneorum, liber secundus. 
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/Barlaeus27.html 
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Leve de brenger van genoegens, leve de Muzenschare, zonder wie tafel, bed, licht en duisternis 
kleurloos zouden zijn. 
Wanneer jullie zingen is de aarde voor mij een hemel, Apollo een god, de stem die van 
Hemelingen, het lied leven, de lier medicijn.  
 
Onder de tekst staat: 
 
 Scribebam Heemstedy in praedio Amplissimi viri D. Joannis Heerewijns, chelyn 
 artificiosissime pulsantibus, gratiosissimo viro D.Joh. Fabri, & magistro Cornelio 
 Padbrué. 3 Septemb. 1640. Caspar Barlaeus. (Geschreven te Heemstede op de buitenplaats  
 van de doorluchte heer Joannes Heerewijns, terwijl de edele heer Johannes Faber en meester 
 Cornelius Padbrué zeer kundig op de chelys speelden).  
 
Hierbij zij aangetekend dat "chelys" meer betekenissen kan hebben: lier in het Grieks, luit, 
maar in de zeventiende eeuw ook en vooral viola da gamba. 
 
"Het schrijven en vooral lezen van Latijnse poëzie hoorde tot het midden van de eeuw tot de 
algemene culturele vaardigheden van de intellectuele elite."210 Als deze uitspraak op iemand 
van toepassing is, is het wel op Barlaeus (1584 - 1648), de beroemdste Neolatijnse dichter van 
zijn tijd. Vanaf het begin van de jaren dertig stond hij in het centrum van de Neolatijnse èn 
van de Nederlandse literatuur. De arminiaan van Baerle, predikant, arts, hoogleraar, schrijver, 
dichter, vertaler en redenaar, was uit Antwerpen afkomstig. Hij studeerde theologie te Leiden, 
later geneeskunde te Caen, waar hij ook, evenals Westerbaen, promoveerde. Zijn kennis van 
het Latijn was verbluffend. De meeste van zijn redes, waarvan vele werden uitgesproken in 
zijn hoedanigheid van hoogleraar in de geschiedenis van de filosofie aan het "Atheneum 
illustre" te Amsterdam, gesticht in 1632, hield hij in het Latijn. Van Baerle schijnt een goede 
zanger geweest te zijn; zijn zangtalent wordt in ieder geval door Vondel geprezen. De 
gezaghebbende geleerde frequenteerde de groten uit zijn tijd als Vossius, Huygens, Hooft, 
Vondel, Cats, Westerbaen. Ook buiten Nederland stond van Baerle in hoog aanzien. 
 In het indrukwekkende oeuvre van deze "archipoeta" nemen de gelegenheidsgedichten 
een belangrijke plaats in. Hij heeft er voor de beau monde van zijn tijd talloze vervaardigd. Of 
het nu een verjaardag, een huwelijk, een begrafenis of een feestelijk evenement betrof, van 
Baerle nam de pen ter hand en schreef, al dan niet op bestelling, een rijm in het (neo)Latijn of 
het "nederduytsch". Al tijdens zijn leven zijn er vele van deze poemata gebundeld. Dat de 
gedichten van de erudiete van Baarle soms een wat hoogdravend karakter hadden wordt 
geillustreerd door zijn bijdrage  aan 't Lof van Jubal. Gezien het onderschrift van In laudem 
Jubalis, dat na de compositie is afgedrukt, heeft Barlaeus zijn bijdrage uit de mouw geschud 
in bijzijn van de componist die op 3 september 1640 ook in het huis van Johannes Heerewijns 
in Heemstede te gast was. Wie deze Heerewijns geweest mag zijn en of hij met van Baerle 
en/of Padbrué was bevriend, doet het verhaal niet. 
 
Padbrué heeft zich, mogelijk omwille van de toonzetting, veroorloofd enkele veranderingen in 
Barlaeus' tekst aan te brengen. Zo brengt hij hier en daar herhalingen aan, voegt een enkel 
woord toe als "Cherubin" in regel 5 van de oorspronkelijke tekst, laat een woord vallen als 
"canimus" in regel 9 of vervangt een gedeelte van de tekst, hier "progenies ingeniosa viri" in 
regel 10 door "progenitatum genitor" en "lux tenebraeque gravis" in regel 12 door "vespera 
luxque gravis". Het auteursrecht bestond toen nog niet! Stijgende kwartsprong op inzet XVII, 
stijgende kwintsprong op inzet XIX; melismen op "chelys"(XIX); accidentie op "Musae" 

                                                 
210 Frijhoff/Spies, p. 539. 
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(XIX); madrigalismen op "coelum & terras"(XVII) en "cantore"(XVIII). In XVII en XVIII 
zijn korte verrassende intermezzi in 3/2 maat. 
Geestelijke motetten (XX- XXIII) 
Katern D bevat vier motetten op Latijnse teksten: 
  
 - Domine Deus in simplicitate cordis mei, een offertorium uit de kerkwijdingsmis ("In 
   Dedictione Eccl., Ad Missam").  De tekst is gebaseerd op het "Loflied van David" in 
   I Kronieken 29, 17. 
 - Domus mea, domus orationis, een communio uit de kerkwijdingsmis, gebaseerd op 
   de woorden uit Jesaja, 56, 7: " [...] mijn huis zal een bedenhuis heten [...]". 
 - Benedictus sit Deus Pater, een offertorium voor de zondag van Triniteit.  
 - Benedicimus Deum coeli, een communio uit de Triniteits-liturgie.  
 
XX 
Domine Deus in simplicitate cordis mei, laetus obtuli universa,  
& populum tuum, qui repertus est, qui vidi cum ingenti gaudio: 
Deus Isreal, custodi hanc voluntatem, Alleluja. 
 
XXI 
Domus mea, domus orationis vocabitur, dicit Dominus: in ea omnis qui petit accipit; 
& qui quaerit, invenit; & pulsanti aperietur. Allel uja. 
 
XXII 
Benedictus sit Deus pater, unigenitusque Dei Filius, sanctus quoque Spiritus: 
quia fecit nobiscum misericordiam suam. 
 
XXIII 
Benedicimus Deum coeli, & coram omnibus viventibus, 
confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. 
 
Het geestelijk karakter van de teksten komt ook in de muziek tot uiting. Vanuit de tenorpartij 
bezien lijken deze zettingen eenvoudiger en rechtlijniger dan die in de voorgaande 
madrigalen, met meer lang aangehouden noten. Er zijn weinig verfraaiingen of 
toonschilderingen, behalve een melisme op "nobiscum" en een madrigalisme op het driemaal 
herhaalde "coeli"(XXIII). Het "Alleluja" van het eerste motet is uitgesponnen, dat van het 
tweede is minder uitgesproken. Waarom deze motetten toegevoegd zijn is moeilijk te zeggen. 
Misschien had hij deze zettingen al langer geleden gemaakt en heeft hij met het uitkomen van 
't Lof van Jubal de gelegenheid aangegrepen ze als aanhangsel te publiceren. De 
gereformeerde magistraat van Haarlem is er kennelijk niet over gevallen, gezien de goede 
ontvangst. De vier motetten in 't Lof van Jubal hebben geen duidelijke samenhang met de 
overige teksten. Heeft de componist ze gepubliceerd om het testamentische karakter van Jubal 
te benadrukken, was het een knieval voor Vondel of was deze katholieke inbreng bedoeld als 
contrast en ingetogen tegenhanger van de teksten van de gereformeerde contribuanten? 
Duidelijk is dat Padbrué er plezier in had liturgische teksten te toonzetten; hij had zijn 
kundigheid op dat vlak immers al in de Kruisbergh bewezen. De opname van deze motetten 
duidt op zijn minst op een zekere sympathie van de componist voor het katholieke geloof. 
 
We kunnen concluderen dat de Padbrué's (indien we tenminste Cats "Musicanten" als 
meervoud begrijpen) al ver voor de publicatie van 't Lof van Jubal met het idee rondliepen 
Jubal ten tonele te voeren om er goede sier mee te maken. Kennelijk is dit plan niet meteen tot 
uitvoer gebracht en heeft het moeten rijpen vooraleer het geconcretiseerd werd en Cats' 
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getoonzette De vinder van den sangh in druk kon verschijnen. Padbrué's "Eerste Boeck, 
Derde Werck" is in 1643 gedrukt. De aanduiding "Eerste Boeck" impliceert dat het door een 
tweede uitgave gevolgd zou worden. Die is er dan ook gekomen. Een precieze datum 
vermeldt Padbrué in het voorwoord van zijn eerste bundel niet. De opdracht in zijn "Tweede 
Boeck, Vierde Werck" dateert van 23 december 1644. Tussen het verschijnen van 't Lof van 
Jubal en 't Lof Iubals ligt dus maximaal een kleine twee jaar, vermoedelijk een kortere 
periode. Het is denkbaar dat de (ongedateerde) dichterlijke bijdragen voor het tweede boek al 
lang vóór publicatie ervan in het bezit van de componist waren. Zo zou Padbrué hebben 
kunnen putten uit een  grote hoeveelheid materiaal.  't Lof van Jubal  telt vier bijdragen in 23 
gedeeltes, 't Lof Iubals acht bijdragen in 36 gedeeltes,211 aanzienlijk meer dan het eerste boek. 
Padbrué heeft mogelijk materiaal achter de hand gehouden om een tweede uitgave te kunnen 
verzorgen, misschien in de hoop op een herhaalde "eer-gaaf" en op bestendiging van zijn 
faam als componist. Hiermee is niet gezegd dat hij voor de tweede bundel geen nieuwe 
verzoeken tot contributies zou hebben gedaan. In ieder geval zal hij door de goede ontvangst 
van 't Lof van Jubal zekerder van zijn zaak geworden zijn en andermaal personen hebben 
durven benaderen voor een ode aan Jubal. In die opzet is hij zeker geslaagd, al zullen we nooit 
weten of iedereen die hij, mondeling of schriftelijk, rechtstreeks dan wel via een 
tussenpersoon, gevraagd heeft mee te werken, ook aan zijn verzoek heeft voldaan.  
 
De tenorpartij van 't Lof van Jubal  bevindt zich in de Toonkunstcollectie van de Universiteits 
bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (OTM TK 207 E-15). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
211 Hierbij zij aangetekend dat in het  overgeleverde stemboekje van 't Lof Iubals de bijdrage van Westerbaen 
niet is afgedrukt. 
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Hoofdstuk VI 
   
        't Lof  Iubals (1645) 
 
 
Beschrijving stemboekje 
Het "Tweede Boeck", waarvan de afmetingen 17 bij 22 cm zijn,  begint met teksten van 
diverse aard, tien pagina's beslaand. Hierna volgen vijf volledige katernen (A t/m E) en een 
driekwart-katern F. 
 
Het titelblad  van 't Lof Iubals is vrijwel identiek aan dat van 't Lof van Jubal, met dien 
verstande dat hier sprake is van "Tweede Boeck. Vierde Werck" en van het jaar 1645. De 
verzen zijn "op musijck gebracht met 3, 4, 5, en 6 stemmen, en de Gemeene Gront-stem, ofte 
Continuo". 
 
Bladzijde 2 is identiek aan die uit het "Eerste Boeck". Hieruit zou men kunnen opmaken dat 
Broer Jansz. het zetsel ervan paraat heeft gehouden voor een mogelijk vervolg. Mischien ook 
heeft hij met voorbedachten rade al een voorraad vooruit gedrukt. Dit laatste is niet heel 
aannemelijk, of hij moet bij aanvang al volledige zekerheid hebben gehad over een tweede 
uitgave. 
 
De opdracht van de componist op bladzijde 3 is in min of meer dezelfde bewoordingen 
gesteld als die in het eerste boek en van een soortgelijke toon. Dat  deze nu juist op 23 
december, de "zalige Kerstnacht", is gedateerd kan geen toeval zijn; Padbrué's devoot "klein 
teeckentje van danck-offer" kreeg er een bijzondere glans door en zijn  godvrezendheid werd 
er extra door benadrukt. 
  
 " E: Erentfeste, VVelwijze, Voorzienige, ende zeer discrete Heeren, Mijnen Heeren de 
 Burgermeesteren en Regeerders der Stadt H A E R L E M.  
 
 Aengezien ick uit d'opdracht des eersten Boecks van Jubals Lof, uwer E: goetgonstigheit 
 tot dese Engelsche Konst bespeurt ende beproeft hebbe, door d'Eer-gaaf my van uwer E: 
 ghedaen; zoo ist, dat ick in het toe-eigenen van dit Tweede uwer E: niet hebbe willen 
 verby gaen, hopende dat dit zal strecken tot een kleyn teeckentje van danck-offer. Uwer 
 E: gonste geeft my dan te meerder oorzaeck om dies te yveriger ende vrypostiger voort te 
 stappen, tot eer en vermaeck van onse Stadt, die van oude tyden altijt gegroeit engebloeit 
 heeft in dese loffelycke Konst; als mede om het geestigh Hooft van dien Lofwaerden 
 Vader JUBAL, door dit tweede Deel, op een nieuw, met verscheyden Lof en stof te 
 cieren, en te kroonen; alles tot eere en verheffinge van dien Grooten God, en Heer der 
 Heeren, die ons door JUBAL soo wonderlijck met dese Konst heeft willen begiftigen. 
 Gelijck de Seraphinen en Cherubinen, en oock andere ontelbare Geesten, ende zalige 
 zielen eeuwiglijck den lof en prijs des Almachtigen zingen: Wy, aldus door  hunnen `
 voorgangh aengeprickelt, wenschen (naer ons kranck vermogen) dien 
 allerheiligsten Naem, hier op Aerde, groot te maecken, en hier naar (uyt genade) in 
 glorie  toegelaten zijnde, tot de Hemelsche en altijdt duurende vreughdt, (nae 't 
 voorgezangh der Engelen op de zalige Kerstnacht) Gode een eeuwigen loff te moghen 
 zingen, ghelijck uwe E: dit oock toegewenscht wert van hem, die altijd blijft,  
 Gebiedende Heeren  
 Uwer E: aller dienstwilligste C.T. Padbrué. 
 Ady 23 December 1644." 
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Dan volgt een aantal lofgedichten, waarvan de meeste voor Padbrué zelf zijn bedoeld. Het 
lijkt nogal onbescheiden dat de componist zich zo op de voorgrond heeft willen plaatsen, 
maar helemaal ongebruikelijk was een dergelijke praktijk niet. Ook bij voorbeeld in de Braij's 
Minne-zughjes worden lovende commentaren van bewonderaars afgedrukt. 
 
Niet- getoonzette teksten. 
De volgende acht gedichten zijn niet op muziek gezet, behalve dat van Barlaeus. 
 
- Het Lof van Jubal, Opgestelt door den vermaerden ende Konst-rijcken Cornelis Padbrué 
van Willem de Groot.  
 
IUbal lagh versmoort in duyster, En bedolven in het Stof, 
Padbrué die geeft hem luyster, En verheerlijckt zijnen Lof, 
Laet ons stellen dan de snaren, Laet de Harp en Luyten slaen, 
Laet ons stem en Orgel paeren, Laet de Fluyt niet stille staen, 
Op ghy Sangers, beyd niet langer, Toont u liefde, toont u gunst, 
Tot den eersten, oudsten Sanger, Tot den Vader van u kunst, 
Jubal moet zijn op u tongen, Jubal ist waerom men queelt, 
Jubals naem moet zijn gesongen, Jubals roem moet zijn gespeelt. 
Maer en wilt oock niet vergeten Die u tot dees vreugde nood, 
Die u uwe plicht doet weten, Sonder hem was Jubal dood, 
d'Eer komt toe, soo 't d'Oude noemen, Aen den geenen diese deê, 
d'Eerste Sang laet Jubal roemen, En de toe-sang, Padbrué. 
 
Het eerste in deze reeks is een vers met middenrijm. Willem de Groot (1597 - 1662), een 
jongere broer van Hugo de Groot, was rechtsgeleerde, advocaat te ´s Gravenhage en 
letterkundige. De Groot had van 1611-1614 "artes"gestudeerd aan de Leidse Universiteit, 
waar hij in 1616 in de rechten afstudeerde. In 1618 werd hij beëdigd voor het Hof van 
Holland en later dat jaar als advocaat voor de Hoge Raad. In 1631 werd hij benoemd tot 
advocaat van de stad Delft. De remonstrantse de Groot schijnt geen onverdienstelijk dichter te 
zijn geweest. Zijn productie aan Nederlandse en Neolatijnse "rymstukken", meest 
godsdienstige- en gelegenheidsgedichten, is aanzienlijk. Met zijn broer Hugo voerde hij een 
frequente en uitgebreide briefwisseling in het Latijn. Willem heeft zich sterk beijverd om de 
werken van zijn broer uitgegeven te krijgen. Ook correspondeerde hij met onder meer Hooft, 
Barlaeus, Vossius en Scriverius. Met Cats, Huygens en Westerbaen was hij goed bevriend. De 
Groot kan rechtstreeks door Padbrué zijn benaderd of via Westerbaen, die Padbrué 
persoonlijk kende, misschien ook door Cats of Barlaeus, die beiden aan het eerste boek hun 
medewerking hadden verleend. 
 Het gedicht stelt Padbrué vrijwel op gelijk plan met Jubal. Hij immers "geeft Jubal 
luyster, en verheerlijckt zijnen Lof. Sonder hem was Jubal dood." Het ligt voor de hand dat dit 
gedicht als eerste geplaatst is om het lovend karakter ervan en ongetwijfeld ook vanwege het 
aanzien van de alom gerespecteerde de Groot.  
 
 
- Lof op Jubals Lof, Gebracht in Maatzangh door den uytmuntenden Zangmeester Mr. 
Cornelis Thymonssoon Padbrué van Jacob Heerman. 
 
T'Was eertijds in verschil by d'overoude Wysen, 
Of loffelijck Gedicht gemaeckt werdt door de konst 
Of door Natuyr? 't viel uyt, dat d'een des anders gonst 
Vereyst'om yets te doen 't geen waerdigh is om te prysen. 
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Want wat kan 't  ruw verstant uytrechten roemens waerdigh 
Soo 't oeffeningh ontbreeckt? Wat soud' de konst oock zijn 
Indien een rijck Vernuft met Konst niet trock een Lijn? 
Voorseker geen van beyd soud' brenghen voort yets aerdigh.  
Dit wisten in haer Tijdt verscheyden kloeke sinnen, 
Die soo in Poëzy, als Zangkonst munten uyt, 
Die'r veerzen en gesang, zoo klaer zijn van geluyt, 
Dat 't schijnt dat sy hier door te leven steets beginnen. 
 
Doch onder hen valt keur, maer om van een te roemen 
Die in de Zanghkonst is vermaert voor duysent Jaer, 
Dat was die kloeke Geest, die Griekse Thymon, daer 
Men (schrandre Thymons-Soon) met recht u mach nae noemen: 
 
Dees' segh ick (om dat ghy soo nae hem aerdt) uw' Vader 
Streeck jaerlijx onbenijdt de suyvre Myrthen-Croon, 
Wanneer hy cierlijck songh, en speeld' op Snaren-toon, 
Als 't wijs Atheense Volck quam in Triomf te gader. 
 
O! Thymons-Soon vaer voort, doet oock door JUBAL blijken 
Dat Konst en dat Natuur in u soo zijn gepaert, 
Dat s'u doen munten uyt in dinghen van dees aerdt, 
Waer in ghy niet behoeft aen yemant oyt te wijken. 
 
Heerman212 (1605-1663), Heermans of, zoals in de inhoudsopgave van 't Lof Iubals is 
vermeld: Heereman, was vertaler. Deze Heerman is dezelfde als Jacob Heerman, van 1631 tot 
1639 boekverkoper op de Dam/hoek Voghel-steech. Zijn eerste in druk verschenen vertaling 
dateert van 1630. Hij zou, als een van de eerste vertalers van het werk van de Fransman 
Honoré d'Urfé (1568-1625), tot een academisch gevormde avant-garde hebben behoord. 
Franse hoofse liefdes-en avonturen romans als l'Astrée van d'Urfé, in vier delen uitgegeven 
tussen 1607 en 1627, waren toen zeer in trek. Heerman vertaalde het Treur-bly-eynde-spel 
Chryseide et Arimant (1620) van J. Mairet, die daarvoor weer inspiratie had geput uit 
diezelfde Astrée. Het stuk met muzikale offerscènes, gedrukt bij Nicolaes van Ravesteyn te 
Amsterdam, is in 1639 in première gegaan. Heermans vertaling daarvan kende minstens vijf 
herdrukken. Van zijn hand is ook de vertaling van Historie van Silviane En Andrimart uit 
1638, eveneens gebaseerd op de Astrea. Scheltema de Heere noemt Heerman "Vermoedelijk 
dezelfde als de vertaler van de omstreeks 1630 uitgegeven: Histoire tragique des amours de 
Lisandre et de Caliste, par Vital d'Audiguier [...],"213een uitgave waarin de Nederlandse en de 
oorspronkelijke Franse teksten naast elkaar werden afgedrukt. In het Nederlands staat het stuk 
als volgt te boek: De Treurige doch Bly-eyndigende Historie van de vryagie van Lysander en 
Caliste. [...]Vertaald door J. Heermans.214 Van  dit stuk zijn eveneens verscheidene 
herdrukken verschenen, in 1636, 1653,1658 en 1663, de laatste uitgebreid met twee Spelle van 
't selve werk door Joan Blasius, waarvan herdrukken in 1666, 1669 en 1703. Van 1649 tot 
1651 was Heerman regent van de Amsterdamsche Schouwburg. 
 

                                                 
212 A.M. Ledeboer. De Boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de uitvinding van 
de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw: een proeve. Deventer: ter Gunne, 1872; H. Meeus. 
Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 1600-1650. Leuven: Acco, 1983. 
213 Buisman, pp. 20 en 38. Deze d'Audiguier leefde van 1569 tot 1624. De titel van Heermans vertaling luidt: De 
treurige doch bly-eyndighende historie van onsen tydt onder de namen van Lysander en Caliste. 
214 In: Muller, de Vries, Scheepers. Prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Fotomechanische herdruk enz. 
Utrecht: HES Publishers, 1981. 
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Ook in dit gedicht wordt Padbrué uitbundig bewierookt. Heerman schildert hem hier af als 
een schrandere en "kloeke Geest", in wie een "rijck Vernuft" aan "Konst" is gepaard, die voor 
niemand hoeft onder te doen ("niet behoeft aen yement oyt te wijken"). De 
geestesverwantschap die Padbrué wordt toegeschreven met de Griekse Thymon, voor wie " 't 
wijs Atheense Volck quam in Triomf te gader" hebben wij niet kunnen verklaren. In 
Handelingen der Apostelen: 6, 5 wordt gesproken van Timon van Korinte, maar die zal 
Heerman niet hebben bedoeld. Thymon in het Grieks kan "moed" of ook "eervol en 
respectvol" betekenen. 
 
 
 - Lof op Jubals Loff, Gebraght in Maatzangh door den uytmuntenden Zangmeester Mr. 
Cornelis Thymans Padbrué van Salomon A. de Braij. 
De Eer, die alle wack're zielen 
Geduurigh vollighd op de hielen, 
En opheft in haar Eeren-Tempel 
Al le' eerste slagh van puyckste stempel: 
Zoo heeft se met haar vlugge wiecken 
Eertijdts vermaard het zangh'righ Griecken, 
En oock uyt d'oude Vad'ren Schaackel 
Omher berught het zangh-mirakel 
Dien eersten Vinder van de klancken, 
Omkranst met lof en eer bedancken. 
Die Eer, aan alle deughd vergeldigh, 
Zal Thymans, immers zoo geweldigh, 
Uw zangh gepast op IUBALS toonen, 
Met dubbel eere weer beloonen. 
Ghy heft dien Vader (t'onvergetel,) 
Vernieuwd, in dees zijn Eeren zetel 
Ten Hemel op, tot door de Wolcken; 
Met Sterre praal uyt onze Volcken. 
Wat Westerbaan, Geleerde Baarlen, 
En Vondelen, die puyckste paarlen 
Eerst spraacken, doet gh'er, watte dingen! 
In maat-zangh, op toonen zingen. 
En nuw nogh schakelt ghy aan deezen 
Een Rey van zoo veel uytgeleezen; 
Diens geesten,gy wist uyt te troonen, 
En doed met uw geduurigh woonen. 
En vuldt zoo Musicale bladen 
Met klanck die nooyt het oor kon zaden, 
Maar meer verhongert naar het leste, 
Tot dat wy hebben JUBALS reste. 
Ick zie, ick zie de Hemel-Gooden, 
Omheynd met stoet van bygenooden, 
Veryvert, luystren na uw voozen, 
Gevult met geur van Hemel roozen; 
'k Zie JUBAL zelfs, dien ouden Vader: 
Die niemandt kent in Maagschap nader,  
Dan uw zijn Voester-kindt, zijn Thymen,  
Die ons der puyckste Dichters Rymen 
Zoo zaghjens toe roldt op uw Nooten, 
Ick zie dien Vader (onderdrooten) 
Op uwe zangh zijn Maatslagh passen. 
Ick zie uw Eer-krans overwassen 
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De roem van al ons-tijdsche zangers: 
Wat maackje lievers en verlangers? 
Om JUBALS na-lof te fa sollen, 
Ey laat ons dat oock haast toe rollen. 
Die rol volspeeldt, zal onze tongen 
Verlustigt, offe niet gezongen 
En hadden, nieuwen lof doen galmen, 
Laat Zweelingh, laat Claudijn heur Psalmen, 
En laat Marenz zijn Madrigalen, 
Ia laater zoo veel Naghtegalen 
Vry zingen Zeegh de schoone Dory; 
Maar geen van al en past dees Glory, 
Van IUBAL zoo te jubileeren; 
Of met een nieuwen voois te eeren. 
Dan, dan alleenigh onzen Thymans,  
Die 't voor-gezangh heeft van dees Ry-dans: 
Dies laat ons hem ten Hemel heffen, 
Of nijdt en spijt daar tegen keffen, 
En laat hem met zijn IUBAL praalen, 
By alle volck, in alle taalen. 
Maar ey wat zulle wy hem vleghte? 
Gewoone Lof, is dogh te sleghte: 
Dies gauwer pen, dan onze veeren: 
Of 't Muzen-choor moet hem vereeren. 
Maar lieve zwijgh, ghy Heliconen; 
Laat Phebus Padbrué zelfs kronen. 
 
Ook deze derde ode, wederom een dubbel lofgedicht, zal Padbrué gevleid hebben. Het was 
van zijn goede vriend Salomon de Braij (1597-1664), Vlaming van origine.215 Salomon en 
zijn zoon Jan (ca 1627-1697) worden tot de belangrijke historieschilders van Haarlem 
gerekend. De Braij was een universeel kunstenaar, die erkenning kreeg van de internationale 
elite,216 een veelzijdig man: schrijver, dichter, stedenbouwkundige, ontwerper van zilverwerk 
en amateur-musicus. In één naam genoemd met historieschilder Pieter de Grebber (1590-
1658), die net als de Braij voornamelijk voorstellingen uit het oude Testament en de klassieke 
oudheid maakte, wordt hij wel de wegbereider van het classicisme in Haarlem genoemd. 
Beiden werden door Huygens en van Campen aangezocht mee te werken aan de decoratie van 
de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch; de Braij schilderde daar in 1648 De blijde inkomst 
van Frederik Hendrik. Ook in de bouwkunst komt hem de eer toe het classicisme te hebben 
geïntroduceerd; hij en zijn leeftijdgenoot en vriend Jacob van Campen (1596-1657) zijn de 
eerste vertegenwoordigers van de classicistische bouwkunst in Holland.217 Verschillende 
bouwwerken in Haarlem zijn van de hand van de Braij. In zijn hoedanigheid van 
bouwmeester schreef hij in 1631 Architectura Moderna ofte Bouwinge van onsen Tijdt. Dertig 
jaar later volgde Bedenckingen over het uytleggen en vergrooten der stadt Haarlem. Hij heeft 
ook gedicht, zoals dat een rechtgeaarde zeventiende-eeuwer betaamde. In 1627 verscheen 
Minne-Zughjes uyt-gedruct in liedekens, klinckvaersen en andere rymen218 en Bijgezochte 
Minne-toghten. Een van zijn gedichten, "Het vloeyend letterrond", is door Padbrué 
                                                 
215 De vriendschap blijkt ook uit het feit dat De Braij getuige was bij een testamentaire beschikking van 
Padbrué en zijn twee zusters in 1644. 
216 In: Painting Family: The De Brays, Master Painters of 17th Century Hollan.. Zwolle: Waanders, 2008. 
Voorwoord door P. Biesboer, p. 7-9.  
217 Zie ook Hoofdstuk I. 
218 Sommige van de Braij's gedichten zijn gezongen op een indertijd bekende melodie, zoals het gedicht Rabat 
(Schoone Hals, die ick beklee, wit als snee) op de wijs van Amaril de Deecken saght, &c. 
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getoonzet.219 De Braij was de spil van het culturele leven in Haarlem. Zo was hij actief in het 
verenigingsleven van de Rederijkerskamer “de Wijngaertrancken”, waar veel kunstenaars 
zich bij hadden aangesloten. Tussen 1632 en 1643 was hij verschillende malen tot 
commissaris en/of deken van het St Lucasgilde verkozen.220 Voorts valt te vermelden dat hij 
van 1615 tot 1630 musketier was in het schutterscorps van de Cluveniers (St. Adriaan).221   
 Als curiosum vermelden we dat zich in de Bijzondere Collecties van de bibliotheek 
van de Universiteit van Amsterdam het bruiloftsdicht "Ridderlyck banket", voor heer Adam 
van Lochorst, ridder van de Lier, en joffer Cornelia Paauw, eenige dochter van heer Michael 
Paauw, uit 1639 bevindt. De auteur is Vondel, de drukker Blaeu. Het draagt de handtekening 
van D. Braij (Salomon of zoon Dirck?). Het is gedateerd 1640. 1. 14 en zou volgens het 
handschrift geschonken zijn aan Mr. C. Padbru. 
 De Braij haalt "Westerbaan, Geleerde Baarlen, En Vondelen, die puyckste paarlen" 
aan, die in dit tweede boek gezelschap krijgen van "Een Rey van zoo veel uytgeleezen". De 
Braij ziet "de Hemel Gooden [...]luystren na uw voozen" en noemt  Padbrué Jubals "Voester-
kindt, zijn Thymen".  Padbrué wordt bijna letterlijk opgehemeld als de Braij vervolgt: "Laat 
Zweelingh, laat Claudijn heur Psalmen, En laat Marenz zijn Madrigalen, [...] Maar geen van 
al en past dees Glory, Van Iubal zoo te jubileren; Of met een nieuwen voois te eeren. Dan, 
dan alleenigh onzen Thymans [...] Maar liever zwijgh, ghy Heliconen; Laat Phebus Padbrué 
zelfs kronen." Deze fraai verwoorde éloge heeft dus veel weg van een vriendendienst. 
Daarmee is niet gezegd dat de Braij in werkelijkheid geen grote achting en bewondering voor 
Padbrué's composities heeft gehad. 
 
 
- Tot Lof van Iubals Lofzinger.  
 
Ziet Jubal lagh in zwijm; Ia zonder eer', en faem; 
Doot 't Cordiale Thijm Zoo schept hy weer zijn aem:  
En leeft in Padbrué Op nieuw; met zeege en prael 
Onthaelt; in Heer-Lems Sté, En in verscheyden Tael. 
 
Deze vierde ode is niet ondertekend. Het is mogelijk dat dit rijmpje, evenals het daaronder 
afgedrukte gedichtje, van de hand is van Dr. Cornelis Westerlo, arts te Haarlem. Deze 
noemde zich in zijn hoedanigheid van dichter ook wel Westerloüs, naar de Neolatijnse mode. 
Het eerste deel is in het Nederlands gesteld, het tweede in het Neolatijn. Volgens Schrevelius 
was "der Medicijnen Doctor een man van geswindt oordeel/ ende  een treffelijck Politiijck/ 
ende en geen ongelukkig Poëet/ daarinne hy nu teghenwoordigh  sijn lust schept."222 Kobus 
echter schrijft  dat het gedicht " "De lof van de Stad Haarlem" door Westerloo, die wij vóór  
Schrevels Beschrijving van Haarlem vinden, ons echter geen hoog denkbeeld van zijne poëzij 
doet opvatten."223 Westerlo is afgebeeld op een portret door Frans Hals van de regenten van 
het oudemannenhuis uit 1664, van welk college hij van 1662 tot 1665 deel uitmaakte. In 1628  
waren er in Haarlem op de ruim veertigduizend inwoners negen doctoren in de medicijnen,224 
een gering aantal dus. We nemen aan dat deze Dr. Westerlo tot de notabelen van het 
welvarende Haarlem heeft behoord. Hoe of waar Padbrué hem heeft ontmoet en welke hun 
relatie was is niet bekend. 
 
                                                 
219 In: Kusies, XVIII, Op de inschrifte des zilv'ren schaals. MMN V, p. 137. 
220 Van der Willigen, pp. 19-20. 
221 Van der Marel, 'De kunstschilders de Bray en hun familie', in: De Nederlandsche Leeuw, 1963. pp. 6-26. 
222 Harlemias, p. 403. 
223 J.C. Kobus in: Witsen Geysbeek, dl I, p. 361. 
224 Van Deursen, p. 265. 
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- In Laudem Viri Artis Musicae peritissimi Cornelii Thymëi Padbrué. Jubal ad auras 
revocantis van C. Westerlo. 
 
Jubal ad auras revocantis. 
Quem sopor oppressit Sparnam respirat ad amnem 
JUBAL, qui primus condidit arte melos. 
Vix caperet sonitum modulaminis auribus, ejus 
Ni revocet vires cordis odore Thymus. 
Quis meruit floi.s ut tempora Laurus inumbret, 
Qui vitam refecit, vel parer artis erat? 
Auctoris Medicique fui, quo buccina famae 
Nomen ad astra ferat, dignus uterque fuit. 
 
Westerlo's bijdrage in het Latijn bevat enkele woordspelingen, onder andere op "Thijm", 
waarvan de geur Jubals krachten opwekt om aan het Spaarne weer tot bloei te komen, dankzij 
de loffelijke inspanningen van Padbrué. 
De vier laatste bladzijden van het voorwerk zijn alle scheef afgedrukt. Het papier zal dus 
onzorgvuldig zijn gevouwen en gesneden. 
 
 
 - Carmen in Laudem Musici Excellentiss. D. Cornelii Thymëi Padbrué van C. Lenaerts. 
 
Carmine cum proprium tibi sit discrimina vocum 
Reddere, Leucadio parta Trophaea petis, 
Accipe; per numeros caput inter nubila condis, 
Sic Jubal terris, sic & (?) Apollo manes. 
 
Dit "lied" is een kort, nogal verheven maar wat plichtmatig rijm in het Latijn. Waarschijnlijk 
is deze Lenaerts dezelfde als Carel Lenaerts (Lenertz.), Doctor in de medicijnen. Van hem is 
weinig bekend. Deze streng gereformeerde Lenaertz had niets op met de rekkelijke 
remonstranten  en zou een vurig voorstander van het kerkelijk gezag geweest zijn. Een van 
die gezaghebbende dominees was Smout. Uit de geveilde verzameling liedboeken van deze 
Smoutius heeft de Leidse geleerde Thysius later materiaal verkregen voor het in hoofdstuk II 
genoemde Luytboek van Thysius. Vondel noemt Lenaerts in zijn hekeldicht Rommel-pot Vant 
Hane-kot225 "Oogentroost". De "hanen" zijn hier de "Preciesen", de rechtzinnige predikanten 
die in hun geborneerde geloofsijver elke maat overschrijden. De felle contra-remonstrant 
Lenaerts, ook Leenarts of Leendertze genoemd,  heeft het met zijn onverzettelijke orthodoxe 
ideeën kennelijk te bont gemaakt, want, zo lezen we: "Gemelde Doctor werd, met eenige 
andere woelgeesten, wegens oproerigheid, den 5den Januari 1629 vastgezet en vervolgens 
gebannen."226 Na zijn verbanning werd hij in de ogen van de predikanten een martelaar. De 
Haarlemse Dominee Ampzing schreef het "Eerdicht op 't beeldt van doct. Karel Lenertsz." 
 Als we al de juiste persoon voor ogen hebben, weten we nog niet hoe hij met Padbrué 
in contact is gekomen. Een vriend van Vondel was hij dus zeker niet. En gezien zijn streng 
orthodox-gereformeerde opstelling ook niet van Padbrué. Het is dan ook onduidelijk waarom 

                                                 
225 De werken van Vondel. Dl 3.1627-1640. Ed. J.F.M. Sterck e.a. Amsterdam: De Maatschappij voor goede en 
goedkoope lectuur, 1929. p. 115. Deze Karel Leenarts (Leendertze) werd in de wandeling Doctor Oogentroost 
genoemd. Ibid. p. 116. 
226 J. van Lennep en J. ter Gouw, De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd (2 
delen). Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1868. 
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Padbrué Lenaerts zou hebben benaderd, behalve uit opportunisme naar het gereformeerde 
stadsbestuur toe. 
 
  
- Super Cor di, nelis, & Thymus. 
 
O Hart vol zoetigheyt! O Thymus  door uw kraght 
Wort JUBALS Lof verbreit; En hem oock voort gebraght: 
Want door dit Edel kruit Leeft Vader JUBAL weer; 
Iae wordt met Maet-geluit Geviert; hoe langs hoe meer. 
 
Kom Maegden dan een kroontje vlecht, 
En dat om 't hooft van Thymans hecht:  
En ghy, o Musen, maeck u ree, 
Eert JUBAL oock, in Padbrué: 
Bekrans hem naer u wijs bestier 
Met Myrthus, Thymus, en Laurier; 
Hy is de Man die Jubal eert, 
Die JUBALS Lof met zangh vermeert; 
Dies weet hem danck: maer boven al 
Zingh Lof die 't eerst gaf aen JUBAL 
 
Dit "raadseldicht" staat op dezelfde bladzijde. De maker, die niet met name wordt 
genoemd,227 gebruikt eveneens het thema van de tijm, "Edel kruit", waardoor Jubal weer tot 
leven is gewekt. Maagden en Musen worden gemaand Jubal én "de Man die Jubal eert" te 
bezingen en te bekransen met "Myrthus, Thymus, en Laurier".  
 
 
- In laudem Jubalis, Primi Musicorum instrumentorum inventoris van Caspar Barlaeus. 
De tekst is afgedrukt onder de composities, XVI-XXI. 
 
Voor de tweede bundel heeft Barlaeus wederom een "laudatio"geschreven, een versie die 
ruim twee keer zo lang is als die in boek I. Kennelijk had hij de eerste opdracht in 1640 met 
plezier uitgevoerd en werkte graag mee aan een vervolg. Hier is het de "Magne Pater Jubal" 
en niet Padbrué die bejubeld wordt. De tekst, die niet in dichtvorm is geschreven, is serieus 
van karakter. Het is meer een literaire monoloog, waarin Barlaeus indirect toespelingen maakt 
op de hem kwellende zwaarmoedigheid. Verderop in de bundel komen we het gedicht weer 
tegen, nu getoonzet door Padbrué in zes gedeelten. Kennelijk wilde de componist deze fraaie 
bijdrage extra benadrukken door de tekst ervan apart af te drukken. 
 
 
- Ter eer Den zoetvloeyende Musicijn Cornelis Thymanssen Padbrué.  
 
O hoogh begaefde geest! in ongemeende dingen; 
Uw brein is staegh beweeght yet nieuws te mogen zingen: 
Iae weckt geleerden op; en thoont hoe IUBALS Loff 
Kan groeyen uyt het Graf; van 't langh veraerde stoff. 
Zoo dat een yder mensch nu stil, verstomt, moet kijken 
Op dit gevoegde werck; vermits het klaer doet blijken 
De waerheyt van een saeck, die voormaels duister scheen, 

                                                 
227 Er is ondertekend met "(**)". 
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Wanneer het Heydens volck met ongegronde reen 
Het heldre IUBALS licht, door haer Apolloos droomen 
Gantsch hadden wegh gevoert; en steels wijs wegh henomen. 
Maar echter niet te min wy roemen 't rechte beeldt; 
Dat ons geen Heydendom, maer Godt heeft mee gedeelt. 
Dies zinght nu 't gantsche rondt met zielroerende toonen 
Ter eeren Padbrué; die Heer-Lems Stadt gaet kroonen 
Door deze lieve kunst; wiens galm den mensch geleydt 
Tot in het hooge Choor van Godes Majesteyt. 
 
De naamspreuk "Met groote vreught" vormt de ondertekening van de laatste niet getoonzette 
bijdrage, Hierin wordt de nadruk gelegd op Jubal als tegenwicht van Apollo, die door de 
heidenen aanbeden werd. De "Hoogh begaefde geest" van Padbrué  heeft "De waerheyt van 
een saeck, die voormaels duister scheen" aan het licht gebracht door "geleerden op te wecken" 
om Jubal, door "Godes Majesteyt" gestuurd, in ere te herstellen. 
 De vraag rijst waarom Padbrué geen composities op de teksten in het eerste gedeelte 
van dit boek heeft gemaakt. Aannemelijk is dat hij het niet gepast vond om lofdichten op zijn 
eigen persoon te verklanken. Hij heeft de teksten wel af laten drukken; aan bescheidenheid 
heeft het hem niet ontbroken. Het kan ook zijn dat hij zijn hand overspeeld heeft en zich 
geconfronteerd zag met een hoeveelheid materiaal die te groot was om te bewerken. Het 
meest aannemelijk is de veronderstelling dat hij een keuze heeft gemaakt voor poëzie die hem 
het meest geschikt leek om te toonzetten. Die composities nemen een aanzienlijk deel van 
deze bundel in beslag. 
 
 
- Eer-gaaf der Stadt Haerlem. 
 
Eer-gaaf der Stadt Haerlem; 
Over d'opdracht van 't Eerste Boeck des Lof JUBALS, &c. 
Ontfangh dit zilv'ren vat 
Uit Jubals Lof gesprooten; 
Tot eer'van Heer Lems Stat: 
En uw'vermaerde Nooten. 
 
Het voorwerk eindigt met een kort gedichtje, waarvan de tekst, gezien het versje228 dat hierop 
volgt: 
 
Met dit Vaers wert Padbrué 
(Op een Beecker net gesnaden) 
Dus ge-eert door Heer-Lems Sté; 
't Lof van Jubal was de reden. 
 
 in een "zilv'ren vat" is gegraveerd, dat Padbrué als dank door de magistraat is aangeboden.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
228 Dit versje is vermoedelijk van de hand van Padbrué zelf. 
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De composities 
 
De teksten van de composities, met korte biografie en betekenis van de contribuanten, 
typografische opmerkingen en muziektheoretische en/of stijlobservaties. 

- O Edele Musijck van D.H. Swalmius. I-XI. I-VI. 6-stemmig, VII-XI 4-stemmig. 
 
I 
O Edele Musijck en sangkonst uytghelesen, 
Een steen, moet sulck een tulpen wesen, 
Die door dijn melody, en soete tovertoon 
Niet werd in 't hert geraeckt, Ick wensch hem tot een loon, 
Een Katers dol gelol, en 't faegh-geschreeuw van 't Vercken, 
Die in dijn soet accoord, geen vreugd en kan bemercken. 
 
II 
O Sang-konst: Het sout van 's levens kracht? De Voester van ons jeugd? 
O! Sangkonst zydy niet, die yeder mensch doet leeren 
Hoe dat hy uyt sijn ziel des twee-spalts gift moet keeren? 
O! O! Schoole van eendracht, O! regel van 't accoord, 
Dat tot een Republijck, ja yeders huys behoord. 
 
III 
Wanneer 't fenynigh dier, Tarantula geheten, 
Of met sijn tong gebeten, 
Dan op en neder sprinckt, 
Syn herssens zijnd'ontstelt, Soo kond ghy lieve konst dit quaed alleen genesen, 
't Zy door de soete stem, of 't snaergeluyd gepresen. 
 
IIII 
Als Saul was ontsint, soo was sijns herten wensch 
Naer Davids soete Harp, en wierd een ander mensch, 
O! Sanghkonst die ons leerd, hoe datmen oock sal wegen 
Met schalen des gerichts, een yeders deel ter degen. 
Dat yeder heb het sijn eerenlot en deel, 
Niet al te hoogh of laegh, te weynigh of te veel. 
 
V 
Wetsteen van de tongh, om recht te moduleren, 
De woorden met bescheyd, om yeder wel te leeren,  
van gulden matigheyd, 
Die God tot yeders doen, en laten heeft bereyd.  
O! O! Sooghmin van de liefd, wie sal dy niet beminnen? 
Dijn recht gebruyck gaet hoogh, ja voert om hoog, ons sinnen. 
 
VI 
O Voorspel van die geest, die ons den Hemel geeft, 
Wanneer de Mensch weldoend', sijn tijdt heeft uyt geleeft; 
En komen by die Schaer, die eeuwelyck met singen, 
Den lof van onsen God, eenstemmelyck voort bringen: 
De Eng'len gaen ons voor, oock d'heyl'ger zielen schaer, 
Die hier dan heyligh singt, die volgt haer doen wel naer. 
 
VII 
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Vlecht en brengt dan groen Laurieren, 
Om daer mee het hooft te cieren 
Van die Musijckskonst eerst vand', 
Eer de Sundvloet quam voor d'hand. 
Jubal deed eerst jubileeren, 
Jubal leerd eerst Musiceren, 
Die was vinder van dees' konst, 
Als de Wereld eerst begonst. 
 
VIII 
Wegh dan Heydens met dijn droomen, 
Dat dees' konst sou zijn ghekomen 
Van Orpheus van Apoll', 
Dijn geraes is valsch en dol 
 
IX 
Iubal was 't die eerst besinde 
Hemels thoonen uyt te vinden 
Door Vioolen, ofte Fluit 
Van een treckend soet geluit. 
Jubal komt hier van de eere, 
Als een stroom is naem en leere, 
Vol van soet vermaeckens lust, 
't Voorbeelt van des Hemels rust. 
 
X 
Wilt sijn hooft dan wacker kroonen, 
Singht sijn lof met soete thoonen, 
Schreyt, O! Jubal leyd in 't graf, 
Die ons dese konst eerst gaf. 
 
XI 
Dat dien Jubal is gestorven, 
En sijn vleesch voor lang bedorven, 
Dats de wegh van alle vleysch, 
Oock der sonden loon en eysch. 
't Werd ons beurt oock schier of morgen, 
Laet ons dan voor 't eynde sorgen, 
Singend' hier soo ons party, 
Dat wy raecken aen die ry, 
Daer veel beter wert gesongen, 
't Beste Lied met Engels tongen, 
Alleluja, Lof  en eer 
Zy alleen ons God en Heer. 
 
Dit is de eerste en, met maar liefst elf onderdelen, tevens langste compositie uit 't Lof Iubals.  
Hendrick (Henricus) Swalmius (1582-1652) was één van de vier predikanten van de grote 
kerk te Haarlem. Schrevelius schrijft: "[...]mannen van grooten (thresorier) naem in dese onse 
Gemeente [...] Hendrick Swalmius, die d'oudtste is alhier van jaren/ende d'oudtste in dienst 
van de Predicanten in Hollandt, in wiens wesen een deftigheyt bespeurt wordt/in wiens lippen 
soetigheyt  en vriendelijckheyt bloeyt/als de welcke wel-sprekentheydt [...]".229 Ook Ampzing 

                                                 
229 p. 333. 
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bezingt de lof van deze "allerwaerdste man": "hoe deftig sijn sijn reen".230 Om de strijd tegen 
de rooms-katholieken en de jansenisten blijvend te beslechten was dominee Ampzing in 1630 
gedurende enige maanden aangesteld als een van de vier "predikanten bij leeninge"231 in de 
gemeente 's Hertogenbosch die, na de verovering door Prins Frederik Hendrik in 1629  
-eufemistisch "de overgang" genoemd- in handen was gekomen van de Staten-Generaal van 
de Republiek onder hervormde vlag. Terug in Haarlem werd Swalmius een "nieu Philistijnse 
reus (oftewel geus) genoemd.232 Swalmius was een van de vierenveertig "musiciens ende 
liefhebbers der selve lofflijcke conste", die op 21 juni 1634 een petitie aan "de heeren 
Burgemrtr. Ende Regeerders der Stadt haarlem" aanboden  om het Grote orgel van de St. 
Bavo, "cieraad van de kerck ende vermaerdheyd van onse borgerlyke Stadt",  te bespelen 
dagelijks op een tijd die niet verband hield met de kerkdienst.233 Het orgel was stadsbezit. 
Onder de ondertekenaars was ook Cornelis van Kittensteyn, een andere medewerker van 't Lof 
Iubals.234 De organist indertijd was de "goed ervaren ende sonderlingh vermaard meester" 
Cornelis Helmbreecker.235 Inzet was het orgelgebruik in de St Bavo; de ondertekenaars 
zouden graag zien dat het "wat meerder moghte werden gespeelt". Het orgelspel tijdens de 
gereformeerde eredienst was een omstreden kwestie; alleen een kort voor-en naspel tot de 
dienst werd geduld, het begeleiden van psalmen was, zoals eerder gezegd, verboden. Zo zou 
enkele jaren later ook Huygens een pleidooi houden voor het eerherstel van orgelspel in zijn 
Gebruyck of ongebruyck van 't orgel in de kercken der Vereenighde Nederlanden.236 Toen dit 
traktaat door sommigen veroordeeld werd, kwam onder meer Willem de Groot voor Huygens 
op door een gedicht tot zijn verdediging te schrijven.237  
 
Ook in Swalmius' gedicht  weer een bijna verontwaardigd afstand nemen van de bewering dat 
Apollo en Orpheus de uitvinders van de muziek zouden zijn; dat is "valsch en dol geraes". 
Dominee Swalmius heeft de gelegenheid te baat genomen om aan zijn bijdrage een stichtelijk 
tintje te geven; hij eindigt met de woorden: "Alleluja, Alleluja, Lof en eer Zy alleen ons God 
en Heer". Scheltema de Heere noemt Swalmius' bijdrage niet noemenswaard. Dat is onzes 
inziens niet helemaal terecht. Padbrué heeft het in ieder geval als eerste compositie laten 
afdrukken. Dat deze bijdrage van gereformeerde hand was hoeft niet te verwonderen. In beide 
Jubal-bundels staan katholieken en gereformeerden zij aan zij. Het kan zijn dat Padbrué met 
zijn vermeende katholieke sympathieën met deze opening uit opportunistisch oogpunt heeft 
gehandeld of om te laten zien dat hij een "beminnaer" van de gereformeerde kerk was. Van 
het laatste is overigens geen bewijs. 
 
Alle elf delen van deze compositie hebben dezelfde voortekening en dezelfde maatsoort. 
Padbrué heeft zich ook hier uitgeleefd op madrigalismen, zoals op "steen" en 
"geschreeuw"(I), "hoogh of laegh" (IIII), "hoogh"(V), "hemel"en "singen" (VI), "jubileeren" 
(VII), "Fluit" en "stroom" (IX), "leyd in't graf"(X) en "Singend" (XI). Zes inzetten zijn op de 
                                                 
230 p. 135. 
231 G. Voetius, ds. Udemans uit Zierikzee, ds. Swalmius uit Haarlem en ds. Everwijn uit Dordrecht. In: NNBW, 
dl I (1911), p. 1467. 
232 W. Meindersma, De Gereformeerde gemeente te 's Hertogenbosch. 1629-1635. Zaltbommel: van de Garde,  
1909. p. 193; A.C. Duker, Gisbertus Voetius, dl I. Leiden: Brill, 1897. p. 370 en bijlage CXXIII.  
233 Rebling, p. 71; de Klerk, pp. 61-62. 
234 E. Mohr, 'Orgels, organisten en carillonneurs', in: Bouwsteenen, eerste Jaarboek, p. 53 e.v. Kittensteyn wordt 
hier abusievelijk vermeld als Killensteyn. 
235 Ibid. Organist en componist Helmbreecker, leerling van Sweelinck, was in 1625 zijn oom Philips van Velzen 
opgevolgd als organist van de St. Bavo; hij zou die functie tot zijn dood in 1654 uitoefenen. 
236 Leiden: Elsevier, 1641. 
237 H.J.M. Nellen, 'Een Haags dichter over ‘de Delftse Cicero’ Hugo Grotius in de brieven en gedichten van 
Constantijn Huygens' in: De zeventiende eeuw 3 (1987), p. 125-137.p. 130; S. Groenveld, ' "Speelstryt". 
Constantijn Huygens en het orgelgebruik van zijn tijd.’ In: Tijdschrift voor Geschiedenis 79 (1966), pp. 260-278. 
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maat zelf, vijf zijn uitgesteld. De fugatische inzet in VIII op "wegh, wegh, wegh" is effectvol. 
Pas aan het einde van het allerlaatste deel past Padbrué een maatwisseling toe en wel op 
"Alleluja", dat syncopisch in 3/2 maat wordt gezongen. 
 
 
- IUbal, geen verzierde Apollen van d'Heer Justus vande Vondel. XII-XIIII.   3-stemmig, 
XV, 4-stemmig. 
XII 
IUbal, geen verzierde Apollen, 
Leerde ons ziel op Noten rollen, 
En zijn'galm, niet minder fraey 
Dan der Heemlen ommezwaey, 
En de fixe dans der Starren; 
Die, niet wetende van warren, 
Eeuwigh houden haren tret, 
Van den Schepper haer gezet. 
 
XIII 
Sedert hoorde men krackeelen 
Om de pais Schalmeyen, Veelen, 
Onder menschelyck geluit. 
's Hemels Englen keken uit, 
Om te luistren, van wat tongen 
hunnen galm wert na gezongen, 
Na gespeelt met zulck een gunst, 
Jubal, Vader van de kunst, 
Tot vermaeck en troost gebooren; 
Alzoo lang ghy 's menschen ooren 
Streelt met zulck een nutten vont. 
Van des werelts morgenstont, 
Zal- men in verscheyden talen 
U-wen naem in top ophalen, 
En met een verheugden geest 
Jaerlix vieren uwe feest. 
 
XIII 
Dat de galm het nae koom baeuwen. 
Looft dan Jubal, zonder flaeuwen. 
Schenckt den Wijn, met bly gelaet, 
Ju-bal. Jubal vont de maet, 
Die wy met ons keelen meten, 
By den Rijnschen Wijn ghezeten. 
Jubal vont het zangrigh tal, 
Het ghemengelde geschal: 
Vont het rijzen en het dalen 
Van 't geluit der Nachtegalen, 
Die hem roemen, rey by rey, 
Voor en na, en in de May. 
 
XV 
Is de Zang-kunst schoon en heerlijck, 
Ja zelf Godlijck; 't is dan eerlijck 
Dat men Ju-bals eer bewaer. 
Zingt dan Jubal eens in 't Jaer. 
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De tekst is door Padbrué in haar geheel getoonzet in vier delen. De hoofdletters aan het begin 
van elk deel behoren tot het grootste type en zijn alle met Bijbelse voorstellingen versierd. 
Het gedicht in vrij simpele berijming is naar onze mening niet van een hoogstaand literair 
gehalte. Vondel stelt voor Jubal eens in het jaar te eren met de schone, heerlijke, ja zelfs 
goddelijke zangkunst. Het is afgedrukt onder "Vergeten gedichten" op de bladzijden 399 en 
400 in De Werken van J. van den Vondel, ed. J. van Lennep. 
 
 
- In Laudem Iubalis 238 van D.D. Caspar Barlaeus. XVI-XXI.   3, 4, 5 en 6-stemmig. 
 
XVI 
Laetitiae primaeve dator, clarissime JUBAL, 
Mellifluum cujus fluxit ab ore melos; 
Cum tua tot rerum laudes vocalis arundo, 
Et summum caneret tibia docta Deum; 
Cum citharam digitis, cum pollice tensa ferires 
Barbita, cum numeris flaret avena fuis; 
Cum calamis distincta foret tibi fistula, cum te 
Cymbala inauditis detinuerunt sonis: 
 
XVI (dient XVII te zijn) 
Quàm potuit bis vita tibi placuisse canendo, 
Et nimis atrati displicuisse dies, 
Quàm tua, per longas duxisti gaudia luces, 
Quàm tibi nulla fuit noxque diesque gravis. 
Sollocita quoties premerent praecordia curae, 
Discussit curas fistula prima tuas. 
 
XVIII 
Et tua cum validae torrerent viscera febres, 
Solamen tanti plectra fuere mali. 
Terruit iratam Lachesin lituusque tubaeque, 
Velocesque chelys traxit amica dies. 
 
XIX 
Ad cantus lususque tuos, ceu nescia fati 
Mors stetit,  & potuit dememinisse fui. 
Buccina vix nati cecinit cunabula mundi, 
Classica pacificis insonuere modis. 
 
XX 
Pecten, chorda, fides, nervi, modulique Lyraeque, 
Verticuli, ingenii sunt monumenta tui. 
Quae pia posteritas quoties miramur, amantes 
Dicimus, hoc magni JUBALIS audit opus. 
Ille dedit voces cannis linguamque salicto, 
Et lepidum in buxi cortice lusit epos. 
 

                                                 
238 C. Barlaei  Poematum miscellaneorum, liber secundus. 
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/Barlaeus27.html 
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XXI 
Magne Pater JUBALE, tuae praeconia stirpis 
Collige, & à fero praemia vate cape. 
Si tua nascenti placuerunt carmina mundo; 
Nostra fatiscenti sit placuisse fatis. 
 
De vertaling luidt: 
 
Loflied op Jubal 
 
Prille gever van blijdschap, beroemde Jubal, 
uit wiens mond het liefelijke lied vloeide; 
toen jouw welluidende fluit zoveel lof verkondigde en jouw tibia de hoogste God bezong; 
toen jij met je vingers de citer, met je duim de bespannen luit aansloeg; 
toen jouw rietfluit zijn verschillende tonen voortbracht; 
toen door jou de herdersfluit met uiteenlopende pijpen was vervaardigd; 
toen de cimbalen jou met hun  nog nimmer gehoorde klanken boeiden: 
 
Hoezeer moet toen het leven jou eens te meer bevallen zijn door de muziek 
en moeten dagen van rouw jou buitengewoon mishaagd hebben. 
Hoe heb jij met je vreugdegevoelens de dagen langer gemaakt, 
en geen dag of nacht is jou zwaar gevallen. 
Wanneer drukkende zorgen jouw hart benarden 
werden zij door de eerste fluit verjaagd 
 
en als heftige koortsen jou van binnen verbrandden, 
was het plectrum een troost in het lijden. 
De klaroen en de trompet verschrikten Lachesis en vertoornden haar 
en de vriendelijke lier was in staat de snelvlietende levensdagen te rekken. 
 
Bij jouw gezang en spel week de dood terug, 
als wist zij niet meer van het doodslot, en heeft zichzelve kunnen vergeten. 
De hoorn bezong de wieg van de nog maar pas geboren wereld, 
de krijgstrompetten weerklonken met vreedzame klanken.  
 
Plectrum, snaren, lier, modi en stemschroeven van de lier zijn monumenten van jouw genie. 
Telkens wanneer het dankbare nageslacht die bewonderen zeggen wij met eerbied: 
Dit is hoorbaar het werk van Jubal. 
Hij gaf een stem aan het riet en ontlokte klanken aan de wilgenfluit en hij speelde een aardig 
epos op een fluit van buxushout. 
 
Grote Vader Jubal, aanvaard de lofbetuigingen van jouw nageslacht en neem het eerbetoon aan 
van een dichter uit zoveel later tijd. 
Als jouw liederen de wereld in wording behaagd hebben, 
laat het dan voldoende zijn als de onze haar behaagd hebben nu zij ouder wordt. 
 
Voor biografische informatie over Barlaeus wordt naar Hoofdstuk V verwezen. 
De eerste acht rijmregels van XVI voor tenor of cantus zijn 3-stemmig gezet, evenals het 
"2.Pars."(XVI). Hier maakt de zetter een fout door twee keer hetzelfde Romeinse cijfer toe te 
kennen aan twee verschillende delen. In de "Tafel" achterin wordt deze fout met de Arabische 
cijfers niet gemaakt. Het "3.Pars" en "4. Pars" (XVIII en XIX), beide slechts vier regels 
behelzend, zijn respectievelijk  4-en 5-stemmig gezet, het "5 Pars"(XX) is 6-stemmig en het 
"6 et ultima"(XXI) is in 4-stemmige zetting. Hoewel alles in dezelfde sleutel staat, is het met 
de verschillende bezettingen een afwisselende compositie, de een na langste uit dit boek. 
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Padbrué heeft de volledige tekst gebruikt; de meeste kleine veranderingen zoals in XVIII 
"viscere" in plaats van viscera, in XXI "proemia" in plaats van praemia, het weglaten van het 
accent grave op "quam" in XVII zijn waarschijnlijk op het conto van de zetter te schrijven. 
Het "detinuere" in XVI  is een spellingsvariant van "detinuerunt". 
Voor dit gedicht worden drie kapitalen met voorstellingen gebruikt: de Q in XVII (door de 
zetter per vergissing als XVI genummerd), waarop een landschap met enkele bomen, huizen 
en torenspitsen te zien is, de E, welke gelijk is aan de E in XVI van het eerste boek en de M, 
geplaatst in een landschap met op de voorgrond een bok en schapen, op de achtergrond 
vermoedelijk de herder. 
 
Alle delen staan in dezelfde toonaard. De inzetten zijn, behalve in deel 6, ook hier weer 
uitgesteld. Madrigalismen op "canendo" (XVII), "Velocesque" (XVIII), "cantus" en "Mors" 
(XIX) . In XXI zijn twee octaafsprongen, op "Jubal" en "erunt carmina". 
 
 
- Een vryer neemt uw kunst van d'Heer Westerbaen, Heer van Brantwijck, &c. 
 
De bijdrage van Westerbaen schittert door afwezigheid. De vraag is waarom. Het lijkt op het 
eerste gezicht vreemd dat een als één geheel geconcipieerde compositie als  't Lof Iubals niet 
compleet is uitgegeven. Echter, het simpele feit dat de stemboekjes apart gedrukt zijn leidt tot 
de conclusie dat deze coupletten eenvoudigweg niet voor de tenor zijn gezet. Als we de tekst 
van de coupletten beschouwen -weinig verheven rijmelarij over Haagse amoureuze taferelen, 
die met Jubal weinig van doen hebben- kunnen we het met Padbrué's keuze om hier de tenor 
niet in te zetten, eens zijn. Waarschijnlijk is deze passage gezet voor een hoge vrouwenstem 
en een lage mannenstem om de nachtelijke hofmakerij te illustreren. Ze zal een levendig 
contrast hebben gevormd met de omliggende coupletten. 
  
Ter illustratie volgen hieronder de drie betreffende coupletten. De tekst van XXIII: "Hoe 
menighmalen ist geschiet" (à 2) komt inWesterbaens gedicht niet voor; evenmin weten we of 
die van de hand van Westerbaen of die van Padbrué is. 
 
         XXII 

"Een vryer neemt haar oock te baet239 
 Als hy by stille nachten 
 Voor 't venster van syn vryster staet 
 En stort syn minne klachten. 
 De soete zangh, het smeeckend spel, 
 Het streelen van de snaeren 
 Kan somtyds in haer hertje wel 
 Wat medelydens baeren. 
        XXIIII 
 Het soet gedommel van de Luyt 
 Lockt onder Haeghse Linden 
 Des avonds alle Joffers uyt, 
 Elck laet sich daer by vinden: 
 Haer voetjes jucken door de kunst: 
 Haer hertje spreekt van binnen, 
 Och! was't te doen om myne gunst, 
 Die vryer souse winnen. 
 

                                                 
239 Padbrué veranderde deze regel in: "Een Vryer neemt uw kunst [...]". 
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          XV 
 Wanneer een kloeckert sit en suft 
 In hoogh-geleerde boecken 
 Met mat en afgeslooft vernuft 
 Door 't grondich ondersoecken, 
 Neemt hy tot sangh en spel stn vlucht 
 Het vuyr sal weer begimmen, 
 't Gesmoort verstand krygt weder lucht 
 En nieuwe geesten klimmen." 
 
De inhoudsopgave, waarschijnlijk identiek in alle stemboeken, is achteraf gemaakt. 
 
 
- De Taelman van I. Heereman. (XXVI - XXIX). 4-stemmig. 
 
XXVI 
De Taelman: De schrandre Orpheus kon de Leeuwe, 
fel van aerdt, en wreede Tygers dwingen, 
Wanneer hy op sijn Harp te speelen  
maer begon. En mengde onder een Het zoet geklanck, en 't zingen.  
 
XXVII 
Men seydt dat Thebens Vorst, Amphion, door sijn Luyt  
De Rotzen selfs bewoogh, en naer sijn wil vervoerde, 
Wat deed' Arion niet? wat rechte Apol niet uyt? 
Soo drae zijn brave handt zijn Lier of Fluit maer roerde? 
 
XXVIII 
Maer wat waert doch ge-weest, Indien ghy niet de maet, 
O! wond're Jubal hadt, door 't hamerslag gevonden  
Van d'Edele Musijck? Haer werck dat nu zoo staet 
Verheerlijckt eeuwelijck, Waer los en ongebonden. 
 
XXIX 
Laet Theben Thebens Vorst, de Grieck vry Orpheus prijsen, 
Ghy blijft de vinder, en gy werpt haer overstaeg, 
Laet Griecke eenmael 's jaers haer Goden eer bewijsen,  
Ghy wort van ons geviert met vreugh-den alle daegh. 
 
Geen enkele bron vermeldt hoe deze Heerman met Padbrué in contact gekomen zou kunnen 
zijn. We vermoeden dat Vondel, stadgenoot van Heerman, hier wellicht een rol in heeft 
gespeeld. De beide literatoren zullen elkaar wel gekend hebben. In de Amsterdamse 
schouwburg gingen Vondels tragedies en werden door Heerman vertaalde stukken opgevoerd.  
Kennelijk was deze Heerman bij Padbrué in de gratie met twee gedichten voor 't Lof Iubals. 
Het eerste gedicht is ondertekend met J. Heerman, de bijdrage in de inhoudsopgave staat 
vermeld onder de naam van I. Heereman. Het gaat in ieder geval om een en dezelfde persoon, 
namelijk de eerder genoemde Jacob Heerman. De "taelman" is de legendarische Orpheus, 
zoon van Apollo, het voorbeeld voor dichters en musici. In het tweede deel haalt Heerman 
wederom de Klassieken aan door de mythologische Amphion,240 samen met Arion241 en 

                                                 
240 Deze zoon van Zeus, die zich in de muziek en de zangkunst had bekwaamd, is vaak afgebeeld met een lier. 
Volgens Plinius zou Amphion de uitvinder van de Lydische modus zijn. 
241 Zanger en citerspeler uit Lesbos. 
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Apollo ten tonele te voeren. De Grieken konden dan wel met hun harpspel en zang "De 
Leeuwen, fel van aerdt, en wreede Tygers dwingen" en "De Rotzen selfs" bewegen, zonder 
Jubals uitvinding van "de maet" was alles "los en ongebonden". Uit dit derde deel blijkt 
Heermans verwarring van Jubal met zijn halfbroer Tubalcain, de smid. Jubal heeft "de maet 
[...] door 't hamerslagh gevonden Van d'Edele Musijck".  
Laat de heidense Grieken hun muzikale Goden eenmaal in het jaar prijzen. Wij weten wel 
beter. Wij vieren Jubals uitvinding "met vreugden alle daegh".  
 De verluchte kapittels D en M, identiek aan de vorige, sieren de eerste twee delen van 
de compositie. 
 Het notenbeeld van de eerste drie delen is in grote trekken gelijk, pas in het laatste deel 
verdringen de zwarte noten de halve bijna volledig. De "vreugden" worden daar met zestiende 
loopjes verklankt. Door de gehele compositie vinden we stijgende en dalende loopjes, 
oktaafsprongen, cadenserende passages, accidenties, voor Padbrué typische kwart- en 
kwintsprongen, melismen en madrigalismen. Als voorbeeld van madrigalisme noemen we 
hier de driemaal herhaalde dreunende "hamerslagh" uit het derde deel.  
 
 
- In Laudem Iubalis,  D.T. Boorten.  XXX-XXXI . 5-stemmig. 
 
XXX   
Quem virum nostrae celebrare cannae, 
cujus herois memorare laudes 
Lyra quem Deorum  
Tollet ad astra. 
Non novum cantu celebres puellas, 
Celsa Parnassi juga quae frequentant,  
Non Deum vatum melico potentem  
Carmine Phoebum. 
 
XXXI 
Arcadem aut Panem, Calomos jugavit, 
Qui prior cerâ, aut lapides moventem, 
Et vagos amnes fidibus morentem, 
Orphea Blandis. 
Te Jubal grato referemus ore,  
Te Jubal nostrae Cytharae sonabunt, 
Te Jubal curvis geminare discet  
vallibus Eccho,  
Eccho. Tu Chelyn nobis Cytharam lyramque,  
Barbyton, cannas, calamos dedi-sti, 
Grata concordant fidibus canoris 
Carmina per te. 
 
De schrijver van deze sapphische strofen is de Haarlemmer Mr. Dirck Dircksz. Boorten 
(†1663), door Ampzing genoemd onder "Advocaeten ten Hove" als Theodorus Boorten.242 
Deze zou in 1624 afgestudeerd zijn in de rechten aan de universiteit van Leiden en datzelfde 
jaar in oktober de eed hebben afgelegd als advocaat. Hij wordt genoemd als advocaat van het 
Hof van Holland.243 Zijn naam komt ook voor als Dirk Boort en Dirck Boortens, zoon van de 
invloedrijke Haarlemmer Dirck Boortens, die een spraakmakende rol in de tulpenhandel van 

                                                 
242 p. 147, nr 135. 
243 R. Huijbrecht, S. Scheffers en J.Scheffers-Hofman, De Advocaten van het Hof van Holland.  Den Haag 
Algemeen Rijksarchief, Publicatiereeks nr. 3, 1996. 
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de jaren dertig heeft gespeeld. Sweelincks Livre quatriesme et conclusional des pseaumes de 
David werd door de uitgever ervan, David van Hoorenbeeck, onder andere aan "Théodore 
Boorten" opgedragen. Dat lijken de enige gegevens te zijn die hem aan de vergetelheid 
ontrukken. Wat zijn relatie tot Padbrué was kan niet worden vastgesteld. Mogelijk was hij 
bevriend met een van Haarlems notabelen, Dr. Westerlo. Het is ook denkbaar dat Boorten 
- kennelijk een muziekliefhebber- en Padbrué elkaar in de muziek hebben gevonden. 
De niet-rijmende tekst van Boorten spreekt van Griekse mythologische figuren als Phoebus, 
Pan en Arcas. Met lier, cither, barbytos en riet (fluit) zal Jubal worden bezongen. 
 De derde regel van het prima pars klopt metrisch niet; er lijken enkele woorden te 
ontbreken. Naar alle waarschijnlijkheid zijn die, in ieder geval voor de tenor, niet getoonzet. 
 De "A" van XXXI lijkt op het eerste gezicht dezelfde te zijn als die in IIII. Bij nadere 
beschouwing moeten we vaststellen dat er lichte verschillen zijn. Zo is de engel bovenaan 
rechts anders gegraveerd, is de vuurkolom uit de vuurpot anders en is deze letter rechtsonder 
gesigneerd met PC. Dit geldt ook voor de "A" in XXXIIII. 
 Het eerste deel maakt door de meest lange notenwaarden een plechtstatige indruk, 
goden waardig. Van de twee octaafsprongen is de eerste, op "astra" een madrigalisme. De 
zetting van het "Secunda Pars" is, vooral in het tweede gedeelte, wat levendiger door 
accidenties en kortere notenwaarden. Om een echo uit te beelden staat er onder het tweede 
"Eccho" de aanduiding "Piano". 
 
 
- O zoete Jubal van D.C. Leenaerts. XXXII en XXXIII . 4-stemmig. 
 
XXXII 
O soete Jubal Lamechs Soon, 
Ey siet nu eens uyt dynen throon, 
Wat konst dat ghy ons hebt gheleert, 
Waer om ghy oock noch wert ge-eert, 
't Is 't Musijck, en 's spel der snaeren, 
Die den droeven vreugt doet baren, 
Die Hemel en-de Aerd verheugt, 
En die den krijger oock doet deugt, 
Hoe de Trompette harder gaet, 
Hoe men te meer en dapper slaet. 
Het kint dat in de wiege schreyt, 
Met singen wert het oock gepaeyt, 
Maar boven al door Psalmen soet, 
Wert God ge-eert in ons Gemoet. 
De boose Geest en Sauels rel 
Dreef David wegh door 's snaeren-spel. 
 
XXXIII 
Wel Vader, Jubal is u naem, 
't Hebreuse woord beduyt bequaem, 
Dat ghy soud Aaren brengen voort  
Vol melody met soet ac-coort, 
Dit zijn de Musicanten al  
Die u Lof zingen, met geschal: 
Dees konst door u aen haer bestelt, 
Die doet ons aen een zoet ghewelt, 
Want sy schreyende lach-en doet, 
en hout weer maet op staende voet. 
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In het eerste deel is het de muziek die droefgeestigen opwekt, soldaten moed inspreekt en 
aanzet tot de krijg en wiegekinderen in slaap sust. Maar bovenal zijn het de psalmen die God 
eren. In het tweede deel gaat het om Vader Jubal, die de musicanten lof toezingen. De 
kwartsprongen in XXXII zijn sequensmatig, evenals de korte passage, waarin de klank van 
een trompet wordt nagebootst. Bij wijze van slaapliedje wordt een driekwartsmaat ingevoegd, 
waarna psalmodie wordt nagebootst door een regelmatige en statische zetting. Opvallend is 
het melisma op "ge-eert". In het tweede deel wordt een passage in driedelige maatsoort 
ingelast op de woorden "Dit zijn de Musicantem al Die u lof zingen met geschal". Dit deeltje 
eindigt met toonschilderingen op "schreyende" en "lachende" tot met het "en hout weer maet" 
de muziek weer tot rust komt. 
 
 
- Als Tubalcain met hamers  van C. van Kittenstein.  XXXIIII-XXXVI. 
 XXXIIII  "à 3 en à 4. soo u belieft", XXXV en XXXVI 4- stemmig. 
 
XXXIIII 
Als Tubalcain met hamers smeet, En 's Werelts kints-heyt om haer leet 
In zuchten lagh ghebroken, 
Toen heeft dien grooten Lamechs Zoon, 
Door 't vinden van den zoeten thoon 
Des menschen hart ontloken. 
 
XXXV 
Gods goetheyt was den mensch ontvlucht, 
De zonde baerde zucht op zucht, 
En dee ons vreugt verteeren, 
Maer Jubal heeft de gront geleyt 
Van 't zoet gespeel, en vrolickheyt, 
Dus wilt nu Jubal eeren. 
 
XXXVI 
O Vinder van de zoete vreugt, 
Die 's werelts hart en zin verheugt, 
Wy moeten quinckeleeren, 
En zingen met de beste stof 
Aen Lamechs Zone heyl en lof, 
Zoo zal men Jubal eeren. 
 
De gereformeerde Cornelis (van) Kittenstein/Kittensteyn (1597-1652) uit Delft was een 
veelzijdig kunstenaar: plaatsnijder, schilder, tekenaar en dichter.244 Het vak van graveur zal 
hij geleerd hebben van zijn vader, Willem Luytszn. van Kittensteyn, wiens atlas Spieghel ofte 
afbeeldinge der Nederlandsche Geschiedenissen uit 1613, voor zover bekend, de oudste 
collectie historieprenten is.245 De veelzijdige Cornelis van Kittensteyn, door van Mander en 
Ampzing genoemd, speelde een actieve rol in het Haarlemse leven. Zo was hij er, in 
verschillende functies, betrokken bij het St. Lucasgilde, was hij lid van de Rederijkerskamer 
"de Pellicaen" en vanaf 1635 regent van het St. Barbara hospitaal. Zijn werk is gevarieerd. Zo 
vervaardigde hij gravures van personen als Piet Heyn als ook werk naar bestaande 
schilderijen, zoals taferelen van muziekgezelschappen in een serie genaamd "Het gehoor" 
naar Dirck Hals en gravures voor titelplaten als Ampzings "Westindische triump Basuyne van 

                                                 
244 Van der Willigen, pp. 19, 192. 
245 Ons erfdeel, 39ste jaargang, dl 2, 1996. 
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wege de veroveringe der Spaensche Silvervlote". Van Kittensteyn schreef zelf ook lofdichten, 
bij voorbeeld "Gesangh op dees Victory",246 afgedrukt in het Geuzenliedboek, "Op 't  
heerlijck Werck tot lof der Stadt  Haerlem, In 't licht gebracht door den Hoog-geleerden D. 
Theod. Schrevelius" in 1648 en "Triumph-Dicht, tot Lof van Frederic Henderic. Op de 
heerlijcke overwinningh van 's Hertogenbosch", het laatste onder zijn naamspreuk "Arbeyt 
om rust". Van Kittensteyn verkeerde in de kringen van Huygens, Brederode, van Campen en 
Saenredam. Padbrué en zijn zusters Femmetie en Hillegont bezochten in 1662 notaris W. van 
Kittensteyn om hun eerder opgesteld testament te veranderen. Deze van Kittensteyn was 
ongetwijfeld verwant aan de plaatsnijder.  
 De laatste composities zijn zeker niet de minst interessante. Zo schrijft Padbrué in 
XXXIIII drie verschillende maatsoorten voor, 3/2, 6/4 en 4/4. In de eerste twee geledingen is 
het herhaaldelijk gesmijt met hamers van Tubalcain duidelijk te horen, eerst langzaam en 
bedacht, dan sneller. Dan volgt een passage, waarin het smartelijke "zuchten" muzikaal wordt 
uitgebeeld. De laatste is weer in 3/2 maat. Ook in XXXV wordt het zuchten van de zondige 
mens weer verklankt, tot het tij keert door de komst van Jubal en er weer vrolijkheid kan zijn, 
wat wordt uitgedrukt door een dansante 3/2 maat. Een nadrukkelijk  "Dus wilt nu Jubal eeren" 
beëindigt dit deel. Dit tweede boek sluit af met een laatste korte ode aan "Lamechs Zone". 
Behalve een melisme op "quinckeleeren" zijn hierover geen nadere bijzonderheden op te 
merken. 
Midden onderaan de laatste compositie is het woord "E Y N D E" afgedrukt. 't  Lof Iubals 
sluit af met de inhoudsopgave, de "Tafel van 't Tweede Boeck Iubals". Rechts onderaan op 
deze bladzijde staat handgeschreven: "T 5302". 
 
De tenorpartij van 't Lof Iubals  bevindt zich in de Toonkunstcollectie van de Universiteits 
bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (OTM TK 207 E-15). Het andere 
overgeleverde exemplaar is ingebonden bij 't Lof van Jubal en draagt evenals het eerste boek  
de signatuur OTM TK 208-F-56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
246 E.T. Kuiper (ed.), Het Geuzenliedboek. Zutphen: Thieme & Cie, 1924. p. 243. 



 88 

Nabeschouwing 
 
 
Voor zover de vraag naar het "waarom" van een compositie al gerechtvaardigd is, kunnen we 
ons afvragen wat Padbrué tot het componeren en uitgeven van 't Lof van Jubal en 't Lof Iubals  
heeft gebracht. Dat hij zonder directe aanleiding op het thema van "der Musicanten 
Grootvaeder" zou zijn gekomen is niet aannemelijk; Jubal was noch in de schilderkunst, noch 
in de literatuur indertijd een belangrijk topos. Het is in een gedicht van van Mander uit 1595 
en in het in 1610 in Haarlem verschenen boek Den Nederduytschen Helicon, eerder genoemd 
in hoofdstuk IV, dat de figuur Jubal vermoedelijk zijn intree in de (Nederduytsche) letteren 
doet. De Padbrué's zullen zowel van Manders gedicht als Den Nederduytschen Helicon 
vrijwel zeker in handen hebben gehad en er denkelijk inspiratie voor composities op het 
Jubal-thema in hebben gevonden. Zouden ook de gravure van Sadeler of het schilderij 
Iubalcainus van de Grebber Padbrué op Jubal geattendeerd hebben of is het juist andersom? 
Met zijn vrienden de Grebber en de Braij, beiden schilders van Bijbel- en historiestukken, zou 
hij heel wel van gedachten hebben kunnen wisselen over de figuur van Jubal. In ieder geval 
hadden de Padbrué's Cats al in 1625, of zelfs daarvoor, opdracht gegeven een lofgedicht op 
Jubal te schrijven, zo stelde Noske. 
 Naar ons weten is Padbrué de eerste geweest die Jubal heeft bezongen. Hij zelf zegt in 
zijn opdracht in 't Lof van Jubal aan de magistraat van Haarlem daarover dat  "[...]  tot noch 
toe (mijns wetens) niemant gevonden wiert, die den Vinder dezer loflijcke kunste met eenigh 
danck en eer-teken vereerde [...]".  Naar onze tijd vertaald zou het een "gat in de markt" 
genoemd kunnen worden. Dat hij hiermee voor een primeur zorgde kwam hem waarschijnlijk 
ook om commerciële redenen goed van pas: de auteur die een dergelijk werk aan het 
stadsbestuur aanbood kon in Padbrué's tijd over het algemeen rekenen op een aantrekkelijke 
remuneratie. Padbrué kon met deze onalledaagse vondst goede sier maken en wellicht oude 
rekeningen vereffenen door zich als een erudiet en ruimhartig man, een Bijbelkenner, te 
profileren, iemand die in staat was illustere dichters -waarachtig niet de minsten- aan zich te 
binden en voor hem en Jubal te interesseren. Het feit dat die contribuanten hun odes op 
verzoek van de componist schreven, maakte hun inbreng niet minder achtenswaard. Dat zij 
Padbrué zèlf met dezelfde pennestreek lof toezwaaiden voor zijn "vermaerde Nooten" was 
natuurlijk een meer dan plezierige bijkomstigheid. 
 Daar waar anderen componeerden op bestaand werk (zoals bij voorbeeld Dusart), 
heeft Padbrué zelf de opdracht tot het maken van odes gegeven. 't Lof van Jubal en 't Lof 
Iubals zijn dan ook  op zich bijzonder vanwege het feit dat de teksten er speciaal voor 
geschreven zijn;  het mag dan ook beslist een origineel werk genoemd worden. 
 In de Jubal-bundels staan lofdichten van uitgesproken katholieken zij aan zij met die 
van dito gereformeerden, wereldlijke teksten naast geestelijke. Op zichzelf was dat niet 
uitzonderlijk, maar het toont niettemin aan dat Padbrué een ruime blik had en een 
humanistische, oecumenische visie, waardoor hij als een prominent voorstander van de "pax 
ecclesiastica" gezien kan worden. 
 Padbrué, een man met een Januskop, een componist tussen traditie en vernieuwing.  
Enerzijds behoudend, gevormd als hij was door zijn zestiende-eeuwse muzikale 
familietraditie en jarenlang gebonden in het strakke keurslijf van stadsspeelman. Zo keek hij 
als polyfonist richting Renaissance, waarvan stijlkenmerken als vocaal contrapunt en 
madrigalisme hem bijzonder goed lijken te liggen. Anderzijds was hij ontegenzeggelijk die 
"wackere componist" met aspiraties, op het kruispunt van modaliteit en tonaliteit, een 
ambitieuze geest, nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen. Op zijn manier een man van de 
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wereld, wie een zeker opportunisme niet vreemd was en die zich wist te omringen met 
inspirerende kunstenaars van naam, wier horizon verder reikte dan het Haarlemse.  
 
Met deze korte studie hopen wij aan het discours over Cornelis Thymenszn. Padbrué in het 
bijzonder en over zeventiende-eeuwse Nederlandse componisten en hun tijd in het algemeen 
een kleine bijdrage te hebben geleverd. 
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