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Liedteksten van de aria’s 
 

Antonio Vivaldi: Sposa son disprezzata uit Il Tamerlano, RV 703 
 
Tekst 
 

Sposa son disprezzata, Ik ben een verachte verloofde, 
fida son oltraggiata, ik ben trouw en toch geschoffeerd; 
cieli che feci mai? waar ben ik in hemelsnaam schuldig aan? 
E pur egl'è il mio cor En toch is hij mijn hart, 
il mio sposo, il mio amor, mijn verloofde, mijn lief, 
la mia speranza. en toch is hij mijn hoop. 
  
L'amo ma egl'è infedel Ik heb hem lief, maar hij is ontrouw; 
spero ma egl'è crudel, ik heb hoop, maar hij is wreed; 
morir mi lascierai? zal hij mij laten sterven? 
O Dio manca il valor Mijn God, ik ben niet sterk genoeg, 
valor e la costanza. niet sterk en niet standvastig. 

 
 

Georg Friedrich Händel: Scherza infida uit Ariodante, HWV 33 
 
Tekst 
 

Scherza infida in grembo al drudo Vermaak je maar, sloerie, bij je minnaar in 
bed; 

io tradito a morte in braccio door jouw verraad zal de dood 
per tua colpa ora men vo. mij met open armen ontvangen. 
Ma a spezzar l’indegno laccio Maar als droeve schim, zonder lichaam 
ombra mesta, e spirto ignudo zal ik mij van de onterende strop bevrijden 
per tua pena io tornerò. en terugkeren om je te kwellen. 

 
 



Antonio Vivaldi: Gemo in un punto e fremo uit L'Olimpiade, RV 725 

 
Tekst 
 

Gemo in un punto e fremo; Ik weeklaag en sta te trillen; 
fosco mi sembra il giorno; donker komt de dag mij voor; 
ho cento larve intorno; honderd schimmen draaien om me heen; 
ho mille furie in sen. duizend furiën razen in mijn hart. 
   
Con la sanguigna face Met haar bloeddoorlopen ogen 
m’arde Megera il petto; verschroeit Megaera1 mijn huid 
m’empie ogni vena Aletto en Alecto vult mijn aderen 
del freddo suo velen. met de kou van haar vergif. 

 
 

Georg Friedrich Händel: Ombra mai fu uit Serse, HWV 40 
 
Tekst 
 

Frondi tenere, e belle Tedere en schone bladeren 
del mio platano amato, van mijn geliefde plataan, 
per voi risplenda il fato. laat het lot u gunstig gezind zijn. 
Tuoni, lampi, e procelle Laat donder, bliksem en stormen 
non v’oltraggino mai la cara pace, uw dierbare rust niet verstoren, 
nè giunga a profanarvi austro rapace. en de roofzuchtige Zuidenwind u niet have-

nen. 
  
Ombra mai fu Nooit was de schaduw 
di vegetabile van ander lover 
cara ed amabile me zo dierbaar, zo zacht en lieflijk 
soave più. als die van u. 

 
 

Georg Friedrich Händel: Qui d'amor nel suo linguaggio uit Ariodante, HWV 33 
 
Tekst 
 

Qui d'amor nel suo linguaggio   In hun eigen taal spreken hier 
parla il rio, l'erbetta, e 'l faggio de rivier, het gras en de beuk 
al mio core innamorato. tot mijn hart, en over de liefde. 

 
 
  

                                           
1 Megaera en Alecto zijn in de klassieke mythologie twee van de drie Furiën, die vanuit de Hades naar de bo-
venwereld kwamen om misdadigers te kwellen: Megaera om ontrouw te vergelden, Alecto voor 'morele zon-
den' in het algemeen. 



Georg Friedrich Händel: Dopo notte, atra e funesta uit Ariodante, HWV 33 
 
Tekst 
 

Dopo notte, atra e funesta, Na de zwarte, onheilsvolle nacht 
splende in Ciel più vago il sole, straalt de zonneschijn glunder op ons neer 
e di gioja empie la terra; en vult de wereld met vreugde; 
  
Mentre in orrida tempesta nadat in de gruwelijke storm 
il mio legno è quasi assorto, mijn sloep welhaast kelderde, 
giunge in porto, e'llido afferra. zet ik voet op vaste grond. 
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