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Ditmaal zoveel bladzijden artikels dat 
het muzieksupplement er haast niet 
meer bij kon, toch konden we iets 
origineels op de kop tikken: 
Bretoense muziek voor twee luiten 

gearrangeerd door  Philippe Malotaux. 
De Huismuziek van 25 januari j.l. was alvast een succes, wie biedt 
zich aan als volgende gastheer/vrouw ? liefst in april of mei. Er zal 
ook weer een luitbouwer aanwezig zijn om praktische karweitjes te 
helpen oplossen voor wie dit nodig heeft. Ook het ontdekken van 
nieuwe partituren, het vinden van duo-partners  of gewoon gezellig 
naar mekaar luisteren en ervaringen uitwisselen behoort tot de 
mogelijkheden van zo’n bijeenkomst. We kijken alvast uit naar uw 
reacties. Verderop in dit nummer vindt u enkele sfeerbeelden van 
deze namiddag. 
Onze agenda is langs Vlaamse zijde weinig gevuld dit keer: spelen 
jullie nog concerten, vergeet ze dan niet door te geven voor 1 mei 
voor publicatie in het volgende tijdschrift. 

&&&&����ditoriaal 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 

Dans ce numéro, un agenda francophone chargé 
mais plus d'articles néerlandophones que franco-
phones, les circonstances le veulent ainsi. Vous 
trouverez également un formulaire de virement 

pour verser votre participation aux activités 2004. En supplément musical, nous vous 
proposons un extrait des danses bretonnes transcrites par Philippe Malotaux, que 
vous avez eu l'occasion d'entendre lors de la journée du luth, à redécouvrir donc, ou à 
découvrir. Si cela vous plaît, vous pouvez en redemander (au prix démocratique de 5 
euro). La première réunion informelle de membres de notre académie a eu lieu chez 
Greet, voyez quelques photos dans ce numéro. Je pense que cela répond vraiment à 
une demande, les luthistes étant souvent solitaires. Ce fut un après-midi plein de dé-
couvertes, de jeu d'ensemble et de bonne humeur. À renouveler certainement. Qui se 

présente pour héberger une prochaine séance en avril ou mai ? En tout 
cas, à bientôt et profitez de la floraison des jonquilles et des tulipes ! 

&&&&����dito 
Christine Ballman 
Présidente 
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06/03/04   Ateliers de la Dolce Vita 
Claire et Christian Delvigne, Violoncelles, Bernard Zonderman, 
guitare baroque et théorbe. Sonates de Barière et Vivaldi pour 
violoncelle et BC 
 
14/03/04 Dowlanddag:  Muziek en  oude dansen. Een bouwer 
geeft uitleg over luit. Muziekacademie Geel:  meer info: tel 03 
236 00 39 
 
27/03/04 Pieterskerkhof (achter de Dom) Utrecht.. Luitdag 
Nederlandse LuitVereniging. http://www.luitvereniging.nl/nl/
index.php 13:15 Workshop Valletkwartetten+presentatie 16:00 
17.00 Barok luit duo: Anton Birula & Anna Kowalska 
 
27-28/03/04 France : Les "Journées du luth" auront lieu sa-
medi 27 (de 16:30 à 22:00) et dimanche 28 mars 2004 (de 
10:00 à 18:00) au Conservatoire et École des Beaux-Arts, 12 
rue Albert Dhalenne 93100 SAINT-OUEN (accès facile par le 
métro "Mairie de Saint-Ouen", l'endroit est agréable, un châ-
teau dans un parc clos). Entrée libre.info : p_bono@club-
internet.fr 
 
5/04/04 Paul O'Dette is performing at the Purcell Room on 
Monday 5 April, giving a solo recital entitled "The Golden Age 
of Lute Music", including pieces by Bachelar, Holborne, John-
son, Byrd and Dowland. You will find full details at 
www.rfh.org.uk/explorations.  
 
22/04/04  20:30, Hôtel de Ville de Forest - Salle des Mariages 
2, rue du Curé à 1090 Bruxelles. Sévigné... à la lettre : Un 
spectacle littéraire et musical autour de Madame de Sévignè. 
Pierrette ENTCANTADA-LAFFINEUSE, comédienne, Jean-
Pascal HINNEKENS, flûte de voix, Fabrice HOLVOET, théorbe 
& guitare baroque, Pierre MIGNOT, viole de gambe 
 
24/04/04 19h30 - Le Pont asbl (rue Meyerbeer, 25 - 1190 
Bruxelles) Machteld WYTYNCK soprano / Fabrice HOLVOET 
luth, théorbe & guitare, Adriaenssen, Dowland, Monteverdi, 
Ferrarri, Purcell...02/343.57.93 - lepont@tiscali.be  
 
25/04/04 à 11:00 - Soignies Chapelle St Roch, rue de l'Ecole 
Moderne à 7060 Soignies . Sévigné... à la lettre 
 
25/04/04  15:30 Chapelle Royale du Musée, Place du Musée, 
1000 Bruxelles. Dans le cadre du colloque autour de Philippe 
de Marnix. La bibliothèque musicale de Philippe de Marnix. 
Marie de ROY (soprano) Allen JAMES (orgue). Fabrice HOL-
VOET (luth renaissance). Psaumes de la liturgie protestante, 
Adriaenssen, Goudimel, Lassus... ! 
 
08/05/04  20:00 à l'église de Sart-Jalhay. Ensemble La lettera 
amorosa. Céline Vieslet, soprano, Cindy Castillo, orgue, Laura 
Pok, flûte à bec, Erico Semba, viole et lirone, Bernard Zonder-

man, guitare et théorbe. Au temps de Caravaggio : Monteverdi, 
Caccini, Merula, Fontana et Castaldi 
 
09/05/04 17:30, Lessines, site de l'Hopital Notre Dame à la 
Rose. La Tarantella  par l'ensemble Arpeggiata. Le concert 
sera précédé d'une visite du musée de l'Hôpital. Infos et réser-
vations  0032 (0) 68 250 600. cclessines@skynet.be  
www.notredamealarose.com       www.arpeggiata.com 
 
14-16/05/04 Duitsland : Rostock Internationales Festival der 
Laute met o.a. Pietro Prosser ( Mandora), Jerzy Zak , Beate 
Dittmann, Markus Lutz, Achim Eckhard, Joachim Lüdtke, Ga-
briel Schebor, Sven Åberg, Daniel Kurz, Harald Schönen-
born, Ralf Jarchow . http://www.lautengesellschaft.de/  
 
29/05/04  20:30 Puurs Cordefactum : Luthomania 
 
30/05/05 16:30 Mimmo Peruffo  lezing over zijn Aquilla 
strings CMB G. Gezellelaan 89 B-2870 Puurs, BELGIË. Tel & 
Fax: +32 3 889 49 33 http://www.cmbpuurs.be en  
http://www.cmbpuurs.be/C/_CN.htm 
 
19/07/04 We would also like to give you some brief information 
about VII Gijón Early Music Festival, which will take place 
from 19th to 25th July 2004. This year we will be graced with 
Paul O'Dette's and Crawford Young's presence, who will teach 
lute in the festival. Jill Feldman, Kees Boeke, Jérôme Hantaï 
and Michael Noone will make up the rest of the faculty. We will 
also have an instrument making workshop, in which students 
will build a treble viol or a medieval fiddle under the guidance of 
Benoît Gervais and Antonio Franco. 
 
21/07/04 19:00 à l'église Saint Jacques, Bruxelles. Ensemble 
La lettera amorosa. Céline Vieslet, soprano, Cindy Castillo, 
orgue, Laura Pok, flûte à bec, Erico Semba, viole et lirone, 
Bernard Zonderman, guitare et théorbe.Au temps de Caravag-
gio : Monteverdi, Caccini, Merula, Fontana et Castaldi 
   
19-21/11/04  Cursus Musica:  Lachrimae 
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat John Dowland zijn bundel 
Lachrimae or seven teares uitgaf. De bundel bevat de bekende 
reeks van zeven Lachrimae-pavans voor een consort van gam-
ba's en of luit. Deze dubbelcursus voor luit en viola da gamba 
legt zich toe op het instrumentale aspect. Enerzijds de luit in 
samenspel met het gambaconsort (ook ad hoc) met muziek 
van de Lachrimae, anderzijds andere sololiteratuur van Do-
wland.;Docenten: Gail Ann Schroeder (viola da gamba) en 
David Van Ooijen (luit). Bezetting: Gambisten en luitisten van 
(pre)professioneel niveau of gelijkaardig door ervaring 
niveau: (pre)professioneel, gamba en luit  aantal deelnemers: 
20. Prijs: 155 Euro plaats: Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 
Neerpelt. Toonmoment: zondag 21 november om 16.00u 
Musica vzw Impulscentrum voor Muziek Provinciaal Domein 
Dommelhof. Toekomstlaan 5 B , BE - 3910 Neerpelt 
t.: +32 (0)11 610 510 f.: +32 (0)11 610 511 info@musica.be 
www.musica.be 

A genda 
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Dear lutenists, 
I am very happy to announce the release of version 7.37 of 
the Django  software. That version includes many improve-
ments at the graphical and  notation levels, as well as a new 
function to export the data to the  MusicXML format, to in-
crease the chances that the intabulations made with the soft-
ware will endure for some time to come. XML also allows for a 
better "inter-operability" with other music softwares like Finale, 
Lime, Sibelius, etc. A complete demo version set-up file can 
be found at  
http://webpages.charter.net/django/ and a PDF format file 
showing some of the new capabilities of the software is avail-
able at http://webpages.charter.net/django/Siena_155.pdf . 
The demo file in the demo version includes the weird setting of 
Lachrimae by Besard, an ayr by John Adson, a baroque piece 
from the Robarts L.B. and the setting of Robin from the Folger 
MS. 
The price of the registration of the 
software will go from 80 US dollars 
to 100 at the end of January. I am 
currently in contact with the 
French lute society to offer their 
members a $25 discount and will 
be happy to offer the same to 
other lute societies that contact 
me for that purpose. 
As one of the people who spent 
quite a few hours programming 
lute music software, I am very 
grateful to Goran Crona and the 
American LSA for their new Fronimo dialogo project which I 
think points to new exciting ways of making our music more 
available.Happy playing all, Alain Veylit 
 
 
A volume of music for lute and soprano printed in the early 
16th century by Ottaviano Petrucci are sold to a private bidder 
for $204,000 ‹ a record for a piece of printed music, the auc-
tioneer said. Petrucci, described as the Gutenberg of printed 
music, was granted a monopoly on the music publishing in-
dustry in Venice in 1498. Before this, his work had not been 
up for bid since 1949. "Petrucci was the first publisher of 
printed music and his editions are as rare as hen's teeth," said 
Stephen Roe, head of Sotheby's manuscripts department. The 
two-part volume, printed in 1509 and 1511, was once owned 
by Robert Bolling(1738-1775), a member of the House of Bur-
gesses in the Virginia colony in the United States. Bolling's 
elder brother was married to Mary Jefferson, the sister of Tho-
mas Jefferson.(info by Roman M. Turovsky) Yes, these are 
the two books (bound together) of frottole for voice (not neces-
sarily soprano) and lute arranged by Franciscus Bossinensis 
and publ. by Petrucci in 1509 and 1511.   

$US 204,000 is indeed very high, but there is only one other 
copy known of Libro II. In comparison a copy of Dowland's 
third book of ayres was offered by a U.S. music antiquarian for 
$15,000 and then he lowered the price to #13,500. There are 
only seven or eight copies known to exist, out of 1250 origi-
nally printed. Literally tons of lute music has disappeared over 
the years. 
Both Bossinensis volumes are available in Minkoff facsimiles. 
Of the two, the Libro I has the best selection of pieces. He 
seems to have used left-overs for vol, II. Vol. I includes "Che 
debo far" by Tromboncino, "O mia cieca e dure sorte" (Cara), 
"Se de fede" (Cara), "Non e tempo" (Cara), "In te domine 
speravi" (!!!) (Josquin). Incidentally some of the ricercars are 
intended to be played between verses of the frottola.  
( this info by Arthur J Ness) 
 
Reactie van D. van Ooijen op Snarenartikel van P. Verhoeven 

in Geluit nr 24, zijn tijdschrift 
Nostalgia bevat ook juist een artikel 
hierover 
Wat  een leuk  a r t ike l  over 
darmsnaren in jullie blaadje, heel 
goed dat darmsnaren gepromoot 
worden. Twee aanvullingen voor 
jullie: 
- Er zijn wel soepele, getwiste 
darmsnaren te koop. Gamut maakt 
een snaar die Pistoy heet en het 
uitstekend doet in diktes van 1mm 
tot 1,40mm op 'normale' mensuren. 

Daarboven kun je Gimped snaren van Gamut gebruiken: darm 
verzwaard met een metaaldraadje dat in de darm is gedraaid, 
niet er buiten omheen. Het zijn beide echte darmsnaren met 
een echte darmklank voor je bassen, die bovendien bijzonder 
lang meegaan. Kürschner levert beide typen snaren ook onder 
een eigen naam. 
- PVF of carbon is juist heel stabiel. Het artikel zegt dat er veel 
rek in het materiaal zit, dit is slechts het geval in de eerste 
dagen tot een week. Is het eenmaal opgerekt, dan blijft het 
ook jaren (letterlijk) op toon zonder noemenswaardig 
bijstemmen. Hoewel bij lange na niet zo mooi als darm, bieden 
ze dus een heel praktisch alternatief, vooral voor 'modene' 
spelers met hogere spanning en nagels. 
Voor een workshop heb ik acht recercares van Ortiz voor g'-luit 
bewerkt (een kwart hoger getransponeerd) en op mijn website 
geplaatst: Http://home.planet.nl/~d.v.ooijen/david/ 
Kijk naar Ortiz for Lute. Een goede fighetta oefening, toffe mu-
ziek en plezier voor twee 
 
There is a nice new addition to abc archive: a book for 9 
course renaissance lute containing music by bacheler and 
johnson (39 pages).Taco Walstra 
http://www.science.uva.nl/~walstra/ABCArchive/index.html 

****����umeurs Geruchten @ Internet 
Greet Schamp 
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Le matachin 
 
L’origine du terme matachin est mal définie. Elle pourrait être 
italienne, matto signifiant fou et légitimant le lien avec le bouf-
fon. Le terme mattacchione désigne un être burlesque ou far-
ceur. En espagnol, matar, tuer, fait le lien direct avec la danse 
macabre. Une troisième possibilité est l’orignie arabe : muta-
wajjihin, signifiant masque et rappelant la mascarade.  
À l’époque baroque, le matachin reste en tout cas lié à l’Espa-
gne où il désigne, comme en 
Italie, un certain type de bouffon 
théâtral intervenant dans les 
spectacles, jusqu’au 18e siècle. 
En 1642, Juan de Esquival Na-
varro, danseur espagnol actif à 
Séville et Madrid, élève d’Anto-
nio de Almenda, maître à dan-
ser de Philippe IV, fait une des-
cription de vingt-sept pas de 
danse. Il ne donne malheureu-
sement, ni la notation musicale 
ni la chorégraphie de ces pas, 
excepté pour les pavane, gail-
larde et villano. Mais il cite les 
danses ridicules comme mata-
chines y mojigangas, précisant 
que les danseurs y plient leurs 
genoux. Un exemple de danse 
macabre d’Holbein illustre ces 
mouvements dans un projet 
pour un fourreau de dague.  
Un autre théoricien de la danse, 
Cesare Negri, signalait déjà cette pratique en 1602 dans son 
traité Le gratie d’amore où il relate diverses manifestations où 
les matachins interviennent. Le 26 mai 1574, Negri se produit 
avec cinq élèves vestiti da mattacino, è quivi ballamo la ga-
gliarda, poi si fecero moresche, & molti giuochi da mattacino. 
Retenons que cette citation met en évidence le fait que le dan-
seur de matachin est costumé, qu’il danse soit la gaillarde, soit 
la moresca et que la danse est suivie de « jeux de mata-
chins ». De nombreuses sources musicales proposent des 
matachins. Quelques unes reprennent la mélodie que nous 
trouvons dans le manuscrit pour luth de Cavalcanti. Or cette 
mélodie se trouve également chez Negri où elle porte cette 
fois le nom de brando gentile. Nouvelle divergence à la fois de 
titre et de danse, le matachin devient ici branle alors que Negri 
nous signale que les matachins dansent la gaillarde et la mo-
resca.  
Une dernière citation de Negri concerne le spectacle du 8 dé-
cembre 1598, à Milan, pour divertir Marguerite d’Autriche et 
l’archiduc Albert, dans lequel les danseurs fecero mille bizar-

rie, e frà l’altre un combattimento con le spade lunghe, & pu-
gnali, & un altro con le haste, aggiungnendovi poi certe altre 
inventioni nuove di balli, e di mattaccino le quali parvero à sua 
altezza di grandissimo spasso. Il y décrit la combinaison de 
combat burlesque et de sauts acrobatiques. L’élément acroba-
tique est encore souligné par Minguet y Yrol. Il semble qu’il y 
ait une sorte de revitalisation des bouffons par les masques de 
la Commedia del Arte employés à Paris. Une hypothèse avan-
cée par Bances y Candamo est que ces masques auraient été 

importés d’Italie suite au mariage de Maria 
Teresa avec Louis XIV. Il cite ainsi un ac-
teur d’origine italienne surnommé Escara-
muche qui n’est autre bien sûr que Tiberio 
Fiorelli. Il y a également un lien avec la folía 
puisqu’on trouve chez Emilio Cotarelo y 
Mori un entremés de los Matachines parmi 
les folías. En voici le texte :  
¡Ay, que no me las ame nade 
a las mías folías, eh ! 
¡Ay, que no me las ame nade 
que yo me las amaré ! 
Les folías sont décrites dans Sebastian de 
Covarrubias : elles sont accompagnées de 
sonajas et autres instruments, certains dan-
seurs portent d’autres danseurs sur leurs 
épaules, les hommes s’habillent comme des 
jeunes filles, tous ont l’air d’avoir perdu la 
tête c’est pourquoi la danse est appelée 
folía, du mot toscan « folle » qui signifie 
vide, folie, sans esprit. Il ajoute que la 
danse est associée aux rites de fertilité, de 
carnaval et à la moresca. La plus ancienne 

folía se trouve dans Salinas : elle comporte 16 mesures, en 
mode ternaire modéré et se répète 4 à 6 fois, accompagnée 
par des castagnettes. 
Même Lully inclut des matachins dans ses pièces, comme à 
l’entrée IX, « Le marié et la mariée » de son Ballet de Flore ou 
encore dans Monsieur de Pourceaugnac où, au deuxième 
intermède, entrent des matassins « armés » de seringues.  
 
Du côté de l’Amérique latine  
 
Dès l’arrivée des Européens en Amérique latine, lors d’une 
première expédition en 1539 chez les Indiens Pueblos, un 
père blanc, Fray Marcos de Niza arrive accompagné d’un es-
clave noir, lequel sera tué. Cet événement sera commémoré 
chaque année par une fête représentant un prêtre et un enfant 
à la face noircie jouant d’un tambour à timbre et qui exécutent 
une escaramuza. Cette fausse bataille est synonyme des com-
bats entre moros y cristianos.  

����e la danse macabre aux bouffoneries, partie 3 
Évidences iconographiques et musicales 
Christine Ballman 

Ill. 7 Moros y cristianos 
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En 1598, Juan de Oñate prend possession légale des royau-
mes et provinces du Nouveau Mexique au nom de Philippe II. 
Cette cérémonie donne lieu à des festivités au cours desquel-
les est représentée une comédie dont le texte est perdu, mais 
dont nous possédons le nom de l’auteur : Marcos Farfán de los 
Godos. Gaspar Pérez de Villagrá, un capitaine de Oñate, décrit 

la comédie dont il nous dit qu’elle représentait la conversion 
des Indiens. Il en parle comme d’un « juego a canas », les can-
nes rappelant les épées du matachin d’Arbeau. Il faut remar-
quer que de nos jours encore, les mattachines sont toujours 
dansés dans plusieurs pays d’Amérique latine, notamment au 
Mexique. Le dessin d’une danse de moros y critianos, prise de 
nos jours au Mexique (illustration 7, page 4), illustre de manière 
exemplaire la parenté entre les deux danseurs masqués bran-
dissant des sabres en bois et l’attitude des danseurs de matta-
chins d’Arbeau.Ajoutons que le matachin est la seule danse 
exécutée à la fois par les His-
paniques et par les popula-
tions indigènes. La musique 
en est jouée par des violons 
accompagnée de guitare.  
 
Conclusion 
 
L’observation de l’iconogra-
phie entre Moyen Âge et épo-
que baroque révèle différen-
tes espèces de danse maca-
bre, plus ou moins dynami-
ques. Nous nous sommes 
attachée à la description des 
danses présentant un carac-
tère musical précis.  
Nous avons vu les danses de 
transis qui sont souvent dynamiques, gaies et soulignées par 
l’emploi d’instruments hauts ; les couples processionnels, plus 
raides, mais qui décrivent minutieusement la hérarchie de la 
société médiévale, et enfin les allégories plus « humaines » qui 
mêlent de manière à nouveau plus dynamique le monde des 
vivants et celui de la Mort, employant surtout les instruments 
bas. Nous avons également observé que la danse des vivants 
n’est pas nécessairement la même que celle de la mort et que 
chacun peut interpréter sa musique et sa danse de manière 
autonome. Lorsqu’une danse véritable est représentée, elle 
peut être de deux types : en rang ou en ronde pour le type 
branle et en couple pour le type pavane ou gaillarde.  
Le questionnement des sources musicales a apporté peu de 
réponses non ambiguës. De très rares sources nous donnent 
de la musique appelée « danse macabre ». L’une d’elles fait 
dans son titre le lien avec un autre type de danse : le matachin. 
Des théoriciens aident à comprendre la chorégraphie de cette 
danse, comme Arbeau qui donne une mélodie différente de 
notre source unique. Nous avons alors mis en évidence des 
liens musicaux de proche en proche mêlant soit la même musi-
que sous un titre générique différent, soit une musique diffé-
rente sous un même titre. Du matachin aux bouffons, à la mas-

carade, au branle, à la folía en passant par la moresca ou la 
danse de moros y cristianos du Mexique, ces différentes dan-
ses ont trouvé des échos troublants dans l’iconographie. Quel 
est leur point commun ? La dramatisation d’une action, souvent 
le combat mimé au moyen d’épées, de cannes, de bâtons en 
bois… et les costumes particuliers avec masques et clochettes. 
En bref, la dramatisation d’une action afin de  
dédramatiser la Mort. Une catharsis de tous les temps qu’illus-
tre encore le Mexicain José Posada dans cette gravure rappe-
lant nos premières sources iconographiques. 
Notes: 
 17) L’orthographe du terme matachin est très variable : mata-
chin, mattachin, mattasin mattaccino, mattutino, matazina… 
 18) Juan de ESQUIVEL NAVARRO, Discursos sobre el arte 
del dançado, Séville, 1642. 
 19) Chap. 2, f. 122. 

 20) Christoph EMMENDÖRFER, 
Hans Holbein d. J. (1497/98-
1543), Katalog, Ausstellung zum 
500. Geburtstag des Künstlers, 
Augsburger Museumschriften 8, 
n°75.  
21) Cesare NEGRI, Le gratie d’A-
more, Milan, Pontio, 1602. 
22) NEGRI, op. cit, p. 8. 
23) Bruxelles, Bibliothèque Royale 
Albert Ier, S.II 275, f. 11r : Matac-
cinni. Victor COELHO, The ma-
nuscript Sources of Seventeenth-
Century Italian Lute Music, New 
York & London, Garland, 1995, 
donne les incipit de matachins 
semblables dans les manuscrits 
de Pesaro B.14, Florence 105, 

Naples et San Gimignano.  
24) NEGRI, op. cit., p. 129. 
25) NEGRI, op. cit, p. 13. 
26) Pablo Minguet y Yrol (1758-1764), dans l’espoir de toucher 
le public le plus large possible grave une série de petits traités, 
parmi lesquels une plaque, conservée à Madrid, décrit les figu-
res acrobatiques des matachins : Demostración de seis figuras 
fáciles, que llaman de los matachines, y por éstas saber inven-
tar otras (E Mn R.14067), cité dans ESSES, op. cit., p.678. 
27) Bances y Candamo écrit son Theatro de los theatros de los 
pasados y presentes siglos vers 1690. Cité dans ESSES, op. 
cit., p.648-679. 
28) Pour plus de détails, voir Juan JOSE REY, Danzas canta-
das en el renacimiento español, Sociedad española de Musico-
logia, 1978. 
 29) Emilio COTARELO y MORI, Colección de entremeses, 
loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del s. XVI a me-
diados del XVIII, Nueva Biblioteca de autores españoles, Ma-
drid, 1911. 
 30) Sebastian de COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castel-
lano o española, Madrid, 1611. 

La Mort avec un luth 
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A recording of Pasqualini Demarzi's  sonatas for Cetra is 
now available. Andrea Damiani plays archlute and baroque 
guitar, Doc Rossi plays cittern. 
Here's the link: http://www.magnatune.com/artists/docrossi 
 
We announce the recent issue of a CD containing the 3 
'Concerti per scacciapensieri, mandora e archi'  and the 
'Concerto per scacciapensieri, cembalo e archi' by Johann 
Georg Albrechtsberger. 
Produced by: ORF - Edition Alte Musik in coproduction with 
WDR3Soloists: Albin Paulus (jew's harp), Enrico Baiano 
(harpsichord and organo), Pietro Prosser (8 courses 
mandora) + Piccolo Concerto Wien, conducted by Roberto 
Sensi. 
More information http://kundendienst.orf.at/service/cd/oe1.html 
 
Vallet: Le Secret des Muses  Paul O'Dette harmonia mundi  
 HMU 907300 
 
Oliver Holzenburg has come out with an updated edition of his 
extensive Encyclopedia of New Lute Music:  
holzenburg@swissonline.ch 
Betsy Small just guest-edited a double issue of the Lute 
Society Quarterly which is devoted to the theme of lute songs -
- early and contemporary. Published in this issue are six 
compelling new lute songs (in a surprising range of styles, 
from traditional to contemporary) by Geoffrey Alvarez, Bryan 
Johanson, Gail Gillispie, Andrew Ager, Meinhard Gerlach and 
Frank Wallace, (who is also interviewed in the issue with his 
wife and duo partner, Nancy Knowles) as well as commentary 
by Toyohiko Satoh, Peter Croton and Jacob Heringman. For 
those who are interested in early lute songs there are 2 lute 
song intabulations of chansons, articles (including one by Gail 
Gillispie which explores Elizabethan language in lute songs), 
research (greatest song hits of the 16th century) and 
Renaissance lute song CD reviews. Also in the issue are 
addresses of websites with new lute song publications and 
other information on the subject, (including Brian Wright's new 

lute songs, published by the British lute Society and Roman 
Turovsky's intabulations for Baroque lute of classical and 
Romantic Lieder)  
Here is a list of CDs of newly composed and arranged songs 
for lute and voice which appears in the issue: 
Sad Steps: New Settings of Renaissance Poems Virelai  
Catherine King, voice; Jacob Heringman, lute; William Lyons, 
Renaissance flute; Susanna Pell, viol  Riverrun Records: 
RVRCD62; 2002 Order from www.rvrcd.co.uk  
Includes "Orpheus with his lute" by Bryan Johanson, Sonnet 
105 by Andrew Ager, "My lute awake" by Gail Gillispie, printed 
in the issue, and "Fur Hermen" by Jacob Heringman.  
Sweeter Than Roses: Derek Lee Ragin, countertenor; Peter 
Croton, lute; Gerd Lunenburger, recorder Balance (Munich) 
BAL-9425-1; 1998 Order from www.amazon.de 
17th century lute songs and solos, as well as six songs by 
Peter Croton.  
 
Works of Toyohiko Satoh Ensemble Alba Musica Kyoto 
Chiyomi Yamada, soprano; Toyohiko Satoh, lutes; Taka 
Kitazaka and Toshiya Suzuki, recorders; Kaori Uemura, tenor 
viol; Michael Niessen, lute  Channel Classics CCS 4692; 1992  
Order from: www.channelclassics.com 
Lute songs, solos, duets and chamber music by T. Satoh 
Woman of the Water: Songs of Frank Wallace 
By Duo LiveOak -- Nancy Knowles, soprano and Frank 
Wallace, lute Gyre Music 10082; 2003  
Order from: www.gyremusic.com 
Includes The Restored, first published by Gyre Music and 
available to purchase at www.gyremusic.com  . 
Silence  Diane Severson, soprano and Meinhard Gerlach, lute 
GEMA LJ1812885891; 2002 Order through Thomas Schall at 
www.tslaute.de/katalog-ts.jsp 
Lute songs and solos by Meinhard Gerlach 
Lute Unleashed Carver Blanchard, voice and lute, string 
bass, harmonica and recorder Albany Records Troy 083; 1992 
Order at: www.albanyrecords.com 

 31) Francisco SALINAS, De Musica libri septem…, Salaman-
que, M. Gastius, 1577. Ce important traité constitue aussi une 
précieuse source d’incipit de mélodies populaires du 16e siè-
cle. 
 32) Ce ballet de Benserade est exécuté aux Tuileries le 13 
février 1669. 
 33) Sur texte de Molière, cette comédie-ballet est créée à 
Chambord, le 6 octobre 1669. 
 34) Ce divertissement bouffon italien, est un mélange compo-
sé d’instruments, de deux musiciens italiens et de six matas-
sins danseurs qui viennent exhorter Monsieur de Pourceau-
gnac à se laisser guérir par leurs chants … et plus tard par 
leur clystère : Piglialo su,/ Signor Monsu./ Piglialo, piglialo, 
piglialo su. 

 35) La face noircie et le tambour à timbre mêlés au terme 
escaramuza nous rappellent Scaramouche et la Commedia 
del Arte. 
 36) Pour plus de détails, voir Max HARRIS, « The Arrival of 
the Europeans : Folk Dramatization of Conquest and Conver-
sion in New Mexico » in Comparative Drama, Western Michi-
gan University, 28, 1994, p.141-165. 
 37) Gaspar PEREZ DE VILLAGRA, Historia de la Nueva 
Mexico, 1610. 
 38) S. J. COHEN, International Encyclopedia of Dance, Ox-
ford University Press, 1998, vol. 4, p. 384. 
 39) Né en 1852 et mort à Mexico en 1913. 
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Special offer: with your first order from Lundgren Edition dur-
ing 2004 you will receive a FREE copy of our 2-volume lute 
tutor for children, "KINDERSPIEL" (regular price for both 
books, Eur/$ 30).Please visit www.lundgren-edition.com for 
further information. Postage and packing is FREE for surface 
mail. For airmail, please write us an e-Mail to find out the cost. 
Payment as usual in advance, we recommend PayPal, follow 
the instructions on www.lundgren-edition.com 
 
L'adresse de la librairie ParisValencia, qui edite le petit livre de 
Milan, Libro de Motes de Damas y Caballeros est la suivante 
www.parisvalencia.com, on peut commander par internet. Le 
livre de Milan est le numero 510 du catalogue, mais il y a aussi 
deux autres livres interessants et pas chers, le numero 587 est 
l'Organografia de Pedrell, un livre d'organologie avec pas mal 
d'information, et une methode de guitare de Andres de Soto, 
publie en 1760, dont le numero du catalogue est le 752. J'ai 
demande et tous les trois sont disponibles. 
We have just made a CD-Rom, (only for PC), in which readers 
will find the digital edition of the seven vihuela books written by 
the Spanish vihuelists. This CD-Rom includes the colour repro-
duction of all the pages in which “red number” is used in the 
original books by Milan, Narvaez, Fuenllana, Valderrabano and 
Pisador (as you know, other system is used in the works by 
Daza and Mudarra to indicate the vocal line), which is a great 
novelty and a big advantage for readers. 

This CD-Rom includes an eighty-five page introduction with an 
outstanding article written by Gerardo Arriaga and with a gen-
eral index of all its works, printed in spanish but we have a eng-
lish and french translation. We are sending you the first para-
graphs of this article, in which the CD-Rom is presented. It 
commercial costs 60�, but we propose a special price of 50� 
for lute societies. Besides, if you order twenty or more than 
twenty CDs and you deal with their distribution, you will receive 
a 20% discount. The price of each unit will then get a 40 Euros, 
plus whatever may be necessary to cover the delivery ex-
penses. The payments must be made by bank transfer to the 
following account: 
ASOCIACION MUSICA PRIMA 
IBAN: ES91 2048 0090 8903 4002 6899 
Je suis heureux de vous annoncer que le CDRom avec les 
facsimiles des sept livres de vihuela, pour PC, est disponible a 
la SFL au prix de  50 euros. Vous trouverez pour la premiere 
fois les pages en couleur ( 510 en tout) ou il y a la tablature en 
rouge pour indiquer la ligne vocale, presente dans les livres de 
Milan, Narvaez, Fuenllana, Valderrabano et Pisador.                  
Cordialement, Carlos Gonzalez 
Zeer belangrijk dus, dit laatste  de 7 bewaarde drukken met  
werken van de Spaanse vihuelisten op één CD-ROM voor 
slechts 60� (leden luitvereniging 50�) met voor het eerst ook 
duidelijk de gekleurde tabulatuur die de vokale lijnen aanwijst. 
Contact: manuelpaz@telecable.es 

U itgaven / Editions 

Un mot sur les danses bretonnes pour deux 
luths. 
Ces danses sont issues du répertoire tradition-
nel des « Monts d’Arrée » où il n’y a pas si long-
temps encore, on préférait les mélodies « chan-

tées » aux mélodies « sonnées aux instruments » pour accom-
pagner la danse.  
La structure de ces mélodies est traitée de manière quasiment 
universelle : Un musicien énonce une phrase qui est reprise 
ensuite, variée ou non, par un « compagnon » C’est le « Kan 
ha diskan » ou « chant à redire » 
La plupart du temps, elles sont jouées par un « couple » d’ins-
truments. 
Si c’est principalement l’aspect mélodique qui caractérise ces 
danses, les influences musicales des trente dernières années 
et l’adjonction d’instruments polyphoniques de tous horizons 
ont poussé les interprètes à en réaliser leurs propres harmoni-
sations. La structure n’a cependant subi aucune modification. 

Ces deux mélodies sont extraites du 1er volume 
du « Tonioù Breizh », véritable encyclopédie des 
thèmes de musique bretonne réalisée par Polig 
Monjarret qui, à l’instar de Bélà Bartok, a effectué 
un recensement des danses jusqu’alors véhicu-

lées oralement en Bretagne.  
Les deux volumes du Tonioù Breizh comptent 
plus de cinq mille mélodies dans leur version 
primitive.  
L’ouverture de la musique bretonne à tous les 
styles de musique et toutes les instrumentations 
possibles m’ont donné l’idée de réaliser, pour quelques-unes 
d’entres-elles, une version variée, harmonisée et mise en ta-
blature pour deux luths renaissance. J’ai toutefois tenu à 
conserver dans tous les cas, la structure du « kan ha diskan »  
Un petit conseil pour l’interprétation : N’hésitez pas à ornemen-
ter en toute liberté !  
Et si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous encourager 
vivement à participer à un « Fest-Noz » C’est la meilleure école 

pour comprendre et assimiler le rôle encore très 
« fonctionnel » de cette musique. 

....����� /��� �������� ���� /��� �������� ���� /��� �������� ���� /��� �������� �������
Philippe Malotaux  
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Wie hierbij ingesloten  nog een 
overschrijvingsformulier vindt, heeft het lidgeld 
voor 2004 nog niet betaald. Als u bij betaling 
“luitrem  zwart of groen”  op de mededeling 
vermeldt krijgt u dit antislipdoekje met het logo van 
onze academie . 
- 20,00 EUR (België)  
- 25,00 EUR (Buitenland)  
- 30,00 EUR of meer (erelid) 
- 10,00 EUR (student)  

Vous trouverez dans ce numéro un formulaire de 
virement si vous n’avez pas encore payé votre co-
tisation 2004. Si vous mentionnez dans la commu-
nication « fixluth » et la couleur choisie, vous rece-
vrez le carré antiglisse au logo de l’Académie. 
- 20,00 EUR (Belgique)  
- 25,00 EUR (étranger)  
- 30,00 EUR  ou plus (membre d’honneur) 
- 10,00 EUR (étudiant)  
sur le compte 310-1293656-53 

Een paar woorden over de Bretoense 
dansen voor twee luiten. 
Deze dansen zijn afkomstig uit de 
traditionele muziek van de  “Monts d’Arrée” 
waar men tot voor kort gezongen melodieën 

als begeleiding verkoos boven instrumentaal gespeelde 
muziek. 
De wijze waarop deze melodieën zijn opgebouwd is bijna 
universeel te noemen. Een muzikant speelt één zin die, 
letterlijk of met variaties door een metgezel wordt 
overgenomen. Dat heet de “Kan ha diskan” of  wisselzang. 
Meestal worden ze gespeeld door een “koppel” instrumenten. 
Hoewel het melodische aspect bepalend is 
voor deze dansen, hebben de muzikale 
invloeden van de laatste dertig jaar en de 
toevoeging van polyfone instrumenten uit alle 
windstreken de uitvoerders ertoe aangezet hun 

eigen harmonisaties te maken. De 
structuur is hier geenszins door 
veranderd. 
Deze twee melodieën komen uit het 

eerste deel van “Tonioù 
Breizh”, een echt naslagwerk voor Bretoense 
muziekthema’s door Polig Monjarret die, 
zoals Bela Bartok, een verzameling 
bijeengebracht heeft van mondeling 
overgeleverde dansen. 

De twee boeken van Tonioù Breizh tellen samen meer dan 
5000 melodieën in hun oorspronkelijke versie. 
Het zich openstellen van de Bretoense muziek voor andere 
stijlen en instrumentatie bracht me op het idee om een 
gevarieerde bewerking te intavoleren voor twee 
renaissanceluiten. Wel heb ik de structuur van de “Kan la 
diskan” behouden. 
Een kleine raad bij het uitvoeren ervan: volop versieringen 
spelen! 
Als het onderwerp u aanspreekt, zou ik u willen aanzetten tot 
het deelnemen aan een “Fest Noz”. Dat is de beste leerschool 
om de nog steeds functionele rol van deze muziek te begrijpen 

4444����� ( ( ��� �
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Philippe Malotaux  vert. Nadine Duymelinck 

De Belgische Luitacademie is een feitelijke vereniging 
die als doel heeft contacten te leggen tussen de 
luitliefhebbers in België. 
Het lidgeld bedraagt per jaar 20,00� (België) of 25,00� 
(buitenland) of 10,00� (student). 

L’Académie belge du Luth est une association de fait 
dont le but est de favoriser les contacts entre les  
passionnés du luth en Belgique. La cotisation annuelle est 
de 20,00� (Belgique) ou 25,00� (étranger) ou 10,00� 
(étudiant ). 

5555����� 6 7� 6 7� 6 7� 6 7����

Compte bancaire / Bankrekening : 310-1293656-53 
Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie : 
Greet Schamp 
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem 
tel & fax : 03 289 01 19 
E-mail : lut.acabel @advalvas.be 
Internet site : http://users.belgacom.net/lute 

 
Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs . 
 
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van 
de auteurs. 
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De Matachin (17) 
 
De oorsprong van de uitdrukking 
matachin staat niet erg vast. Het 
zou italiaans kunnen zijn: “matto” wil 
zeggen gek en het woord wettigt zo 
de link met de nar. De term 
“mattachione” duidt op een 
p o t s i e r l i j k  we z e n  o f  e en 
grappenmaker. Het spaanse woord 
“mata r ” ,  doden ,  toon t  het 
rechtstreekse verband met de 
dodendans .  Een  a rabische 
o o r s p r o n g  i s  e e n  d e r d e 
mogel i jkhe id :  ”mutawaj j ih in” 
betekent masker en doet ons 
denken aan de maskerade. Tijdens 
het barokke tijdperk blijft de 
matachin in ieder geval verbonden 
met Spanje waar het woord, net als 
in Italië, staat voor een nar die 
meespeelt in theatervoorstellingen, 
en dit tot in de 18e eeuw. Juan de 
Esquival Navarro, een spaanse 
danser die werkte in Sevilla en 
Madrid, leerling van Antonio de 
Almenda, dansmeester van Filips IV 
beschrijft in 1642 zevenentwintig 
danspassen (18). Jammer genoeg geeft hij geen muzikale 
notering en geen choreografie voor deze passen, behalve 
voor pavane, gaillarde en villano. Hij vermeldt echter wel 
lachwekkende dansen zoals “matachines y mojigangas” 
waarin de dansers hun knieën buigen (19). Een voorbeeld van 
een dodendans door Holbein toont ons deze bewegingen op 
een ontwerp voor de schede van een dolk (20). 
Een andere danstheoreticus, Cesare Negri, meldde dit gebruik 
reeds in 1602 in zijn tractaat “Le gratie d’amore” (21); hij 
noemt er verschillende vertoningen op waarin de matachins 
voorkomen. Op 26 mei 1574 geeft Negri samen met vijf 
leerlingen een voorstelling “vestiti da mattacino, è quivi 
ballamo la gagliarda, poi si fecero moresche, & molti giuochi 
da mattacino” (22). Laten we uit dit citaat onthouden dat de 
matachin-danser gekostumeerd is, dat hij ofwel de gaillarde 
ofwel de moresca danst en dat de dans gevolgd wordt door 
“matachins-spelen”. Talrijke muzikale bronnen geven 
matachins op. Enkele nemen de melodie over die we in het 
luithandschrift van Cavalcanti (23) vinden. Deze melodie 
bevindt zich eveneens bij Negri (24) waar ze ditmaal “brando 
gentile” heet. Een afwijkende titel en dans dus alweer, de 
dans matachin wordt hier een branle, terwijl Negri zegt dat het 
personage van de matachin de gaillarde en de moresca danst.  

Een laatste citaat van Negri gaat over de voorstelling van 8 
december 1598 te Milaan, tot vermaak van Margareta van 
Oostenrijk en Aartshertog Albrecht, waarbij de dansers “fecero 
mille bizarrie, e frà l’altre un combattimento con le spade 
lunghe, & pugnali, & un altro con le haste, aggiungnendovi poi 
certe altre inventioni nuove di balli, e di mattaccino le quali 
parvero à sua altezza di grandissimo spasso” (25). Hij 
beschrijft hierin het samengaan van een potsierlijk gevecht 
met acrobatische sprongen. Het acrobatische bestanddeel is 
nog onderstreept door Minguet y Yrol (26). Er schijnt een soort 
heropleving van de Bouffons te zijn geweest door de te Parijs 
gebruikte maskers van de Commedia del Arte. Bances y 
Candamo (27) stelt in een hypothese dat deze maskers uit 
Italië werden ingevoerd ter gelegenheid van het huwelijk van 
Maria Theresia met Lodewijk XIV. Hij vermeldt ook een acteur 
van italiaanse afkomst genaamd Escaramuche, die niemand 
anders is dan Tiberio Fiorelli. Een verband met de “folía” (28) 
vinden we dan weer bij Emilio Cotarelo y Mori (29) waar een 
”entremés de los Matachines” staat tussen de “folías”. Ziehier 
de tekst: 
¡Ay, que no me las ame nade 
a las mías folías, eh ! 
¡Ay, que no me las ame nade 
que yo me las amaré ! 

8888����an de Dodendansen tot de Kluchten, deel 3 
Christine Ballman 
Vert. Nadine Duymelinck 

Afb. 9 De Dood met een luit  
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De « folías » worden beschreven door Sebastian de 
Covarrubias (30) : ze worden begeleid met 
« sonajas » (crotalen, vingercymbaaltjes)) en andere 
instrumenten, sommige dansers dragen andere dansers op 
hun schouders, de mannen gaan gekleed als jonge meisjes, 
ze schijnen allemaal het verstand verloren te hebben en 
daarom wordt de dans “folía” genoemd van het Toscaans 
“folle”: leegte, gekte, onverstand. Hij voegt eraan toe dat de 
dans aansluit bij vruchtbaarheidsriten, karnavalsgebruiken en 
bij de moresca. De oudste “folía” staat in een boek van 
Salinas (31): ze behelst 16 maten in een gematigd drieledig 
ritme en wordt 4 tot 6 maal herhaald, begeleid door 
castagnetten. Zelfs Lulli gebruikt de matachin in zijn werk 
zoals bv. In “Entrée IX”, “Le marié et la mariée” van zijn “Ballet 
de Flore” (32) of in het tweede intermezzo van “Monsieur de 
Pourceaugnac” (33) waarin matassins opkomen “gewapend” 
met klisteerspuiten (34).  
 
In Zuid-Amerika 
 
Vlak na de aankomst van de Europeanen in Latijns-Amerika, 
bij een eerste tocht naar de Pueblos indianen in 1539, reist 
een witte pater mee, Fray Marcos de Niza, vergezeld van een 
zwarte slaaf, die hier de dood zal vinden. Deze gebeurtenis 
zal elk jaar herdacht worden in een feest met uitbeelding van 
een priester en een kind met zwartgemaakt gezicht, spelend 
op een kleine trommel; zij voeren een “escaramuza” (35) 
(schermutseling, nota van de vert.) uit. Dit namaakgevecht 
gelijkt sterk op de gevechten tussen “moros y 
cristianos” (moren en christenen, nota van de vert.). Juan de 
Oñate neemt in 1598 in naam van Filips II (36) bezit van de 
koninkrijken en provincies in Nieuw Mexico. Deze plechtigheid 
gaf aanleiding tot feestelijkheden waarbij een komedie werd 
opgevoerd waarvan de tekst verloren gegaan is, maar de 
naam van de auteur bekend: Marcos Farfán de los Godos. 
Een kapitein van Oñate, Gaspar Pérez de Villagrá beschrijft 
deze komedie (37) die volgens hem de bekering van de 
Indianen voorstelt. Hij noemt het een “juego a canas” (spel 
met stokken, nota van de vert.), waarbij de stokken doen 
denken aan de zwaarden in de matachin van Arbeau. Ook nu 
nog worden “mattachines” gedanst in Latijns-Amerika, meer 
bepaald in Mexico. Een tekening van een dans van “moros y 
cristianos” (afbeelding 7 pagina 4) uit Mexico tonen duidelijk 
de verwantschap tussen de twee gemaskerde dansers, 
zwaaiend met houten sabels en de houding van de dansers 
van de mattachins bij Arbeau (38). We kunnen hier nog aan 
toevoegen dat de matachin de enige dans is die zowel door 
hispaniërs als door inboorlingen werd uitgevoerd. De muziek 
ervan wordt gespeeld op violen begeleid door de gitaar. 
 
Besluit 
Het onderzoek van de iconografie tussen middeleeuwen en 
barok openbaart verschillende soorten dodendansen, in meer 
of mindere mate levendig. We hebben vastgehouden aan de 
beschrijving van de dansen met vertoon van een muzikale 
kant, zowel instrumentaal als gedanst of beide, hetgeen niet 

opgaat voor alle dodendansen. We hebben lijkendansen 
gezien dikwijls zeer levendig, vrolijk en onderstreept door het 
gebruik van hoge instrumenten; optochtsgewijze dansen in 
koppels die stijver overkomen maar nauwkeurig de rangorde 
in de middeleeuwse maatschappij weergeven, en tenslotte de 
meer “menselijke” allegorieën die op een dynamischerwijze de 
wereld van de levenden en de Dood door elkaar mengen, met 
gebruik van voornamelijk lage instrumenten. We hebben 
eveneens gemerkt dat de dans van de levenden niet 
noodzakelijk dezelfde is als die van de dood en dat elkeen zijn 
muziek en dans op zelfstandige wijze kan voorbrengen. 
Wanneer een echte dans uitgebeeld is, kan die in twee 
grondvormen voorkomen: in rij of in het rond voor de branle en 
in paren voor de pavane of gaillarde. 
De ondervraging van muzikale bronnen heeft een aantal 
dubbelzinnige antwoorden opgeleverd. Zeer weinig bronnen 
geven de muziek “dodendans” genaamd. Eén daarvan legt de 
link naar een andere dans: de matachin. Theoretici helpen ons 
om de choreografie van de dans te begrijpen, zoals Arbeau 
die een andere melodie opgeeft dan onze enige bron. We 
hebben dan de een na de ander de muzikale verbanden 
aangetoond die hetzij eenzelfde muziek met een andere titel, 
hetzij een andere muziek met eenzelfde titel vermengen. Van 
matachin tot bouffons, tot maskerade, branle en folía, over de 
moresca of de dans van “moros y cristianos” in Mexico  
hebben deze dansen een verwarrende weerklank gewekt in 
de iconografie. Wat hebben zij nu gemeenschappelijk? Het 
theatrale van een handeling, dikwijls een gevecht nagebootst 
met zwaarden, stokken of houten knuppels... en de bijzondere 
kostuums met maskers en belletjes. Kortom, het dramatisch 
maken van een handeling om de Dood te ontdoen van 
dramatiek. De gravure van de mexicaan José Posada (39) die 
aansluit bij onze eerste beeldende bronnen, toont aan dat 
deze loutering van alle tijden is.  
 Voetnoten 
17)  Er bestaan vele schrijfwijzen voor het woord matachin: 
matachin, mattachin, mattasin mattaccino, mattutino, 
matazina… 
18) Juan de ESQUIVEL NAVARRO, Discursos sobre el arte 
del dançado, Sevilla, 1642 
19)  Hoofdst.2, f 122 
20)  Hans HOLBEIN de Jongere, tweede kwart van de 16e 
eeuw. 
21) Cesare NEGRI, Le gratie d’Amore, Milaan, Pontio, 1602. 
22)  NEGRI, op. cit, p. 8. 
23)  Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, S II 275 : 
Maticcinni. Victor COELHO, The manuscript Sources of 
Seventeenth-Century Italian Lute Music, New-York & London, 
Garland, 1995, geeft de incipit van gelijkende matachins in de 
manuscripten van Pesaro B.14, Firenze 105, Napels en San 
Gimigniano 
24)  NEGRI, op. cit., p. 129. 
25)  NEGRI, op. cit, p. 13. 
26)  In de hoop een zo breed mogelijk publiek te bereiken 
geeft Pablo Minguet y Yrol (1758-1764) een reeks kleine 
tractaten uit, waarbij een prent, bewaard in Madrid, de 
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acrobatische figuren van de matachins uitbeeldt: 
“Demostración de seis figuras fáciles, que llaman de los 
matachines, y por éstas saber inventar otras (E Mn R.14067), 
vermeld in ESSES, op.cit., p.678 
27)  Rond 1690 schrijft Bances y Candamo zijn “Theatro de 
los theatros de los pasados y presentes siglos”. Vermeld in 
ESSES, op.cit., p.648-679. 
28) Voor meer bijzonderheden, zie Juan Jose REY, “Danzas 
cantadas en el rinacimiento español”, Sociedad española de 
Musicologia, 1978. 
29) Emilio COTARELO y MORI, Colección de entremeses, 
loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del s. XVI a 
mediados del XVIII, Nueva Biblioteca de autores españoles, 
Madrid, 1911. 
30) Sebastian de COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua 
castellano o española, Madrid, 1611. 
31) Francisco SALINAS “De Musica libri septem..., 
Salamanca, M. Gastius, 1577. Dit belangrijk tractaat is ook 
een waardevolle bron van incipit van populaire melodieën uit 
de 16e eeuw.  

32) Dit ballet van Benserade werd opgevoerd in de Tuilerieën 
op 13 februari 1669. 
33) Dit komisch ballet op tekst van Molière werd voor het eerst 
opgevoerd te Chambord op 6 october 1669. 
34) Dit kluchtig italiaans stuk is een mengeling van 
instrumenten, twee italiaanse muzikanten en zes mattasin- 
dansers die Monsieur de Pourceaugnac aansporen om zich te 
laten genezen door hun gezang...en later door hun 
klisteerspuit: “Piglialo su,/Signor Monsu./Piglialo, piglialo, 
piglialo su”. 
35) Het zwartgemaakte gezicht en de tambour à timbre samen 
met het woord “escaramuza” doen ons denken aan 
Scaramouche en de Commedia del Arte. 
36) Voor meer bijzonderheden, zie Max HARRIS, “The Arrival 
of the Europeans: Folk Dramatization of Conquest and 
Conversion in New Mexico” 
in Comparative Drama, Western Michigan University, 28, 
1994, p.141-165. 

La Mort avec un luth / De Dood met een luit 
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U moet weten, lieve lezer(-es), dat mijn werkdag meestal rond 
het gloren van de middag begint.  Als de meeste mensen 
afgepeigerd hun droevig lot verwensen, als de autowegen 
overvol zitten, als de lucht zijn hoogste graad van vervuiling 
heeft bereikt en de winterzon haar hoogtepunt, … zet ik lekker 
mijn eerste koffietje.  Dat gebeurde zo ook die zondag, toen de 
eerste informele bijeenkomst van de luitacademie zou plaats 
hebben.  Na de tweede koffie was ik wakker genoeg om 
Edegemwaarts te rijden. 
  
Ten huize van onze ondervoorzitster gekomen besefte ik 
wederom dat ik (zoals gewoonlijk) te laat kwam : alle 
deelnemers hadden immers al hun zitje gevonden, terwijl Greet 
en Nadine al aan het duelleren waren.  Hun vertolking van enige 
nieuw-ontdekte luit-duo’s werd wredelijk door mijn aankomst 
verstoord, (waarvoor mijn verontschuldigingen).  Gelukkig had 
Greet haar lieve huisband, Roland, mij eerst vriendelijk de weg 
gewezen en mijn bestelling opgenomen van een zoethout-
theetje, een zoethoudertje dus.  Toen ik mijn plaatsje in één der 
vrijstaande zetels vond, besefte ik dat ik de plaats van de heer 
des huizes schaamteloos had ingepalmd: de zetel recht 
tegenover de televisie-set. 
  
Als ik het vooraf geweten had, want nadien bleek dat deze 
zelfde zetel voordien al ingepalmd was door Nadine.  Het duo 
Greet-Nadine speelde nog een duet dat begon met de schlager 
‘La Rossignol’ die nadien (op een vreemde manier) overging in 
een raar ragtime-arrangement, waarna de ‘rossignol’ weer 
tevoorschijn kwam om te eindigen.  Toen deze kennelijk 
vooropgezette introductie klaar was werden de drankjes (koffie 
en thee) bij de betreffende personen afgeleverd.  Dat ging niet 
zonder problemen, want er waren niet genoeg tafeltjes voorzien 
om al die drankjes vlak voor iedereens neus te plaatsen.  Het 
valt ook niet mee om zomaar ineens in je huiskamer voor een 
vijftiental mensen drankjes te voorzien, in acht genomen dat je 
ook nog voorzichtig moet zijn om je mooie plankenvloer voor 
natte vlekken te beschermen.  Toch werd in dit alles goed 

voorzien, en mede door het respect van 
de aanwezigen heeft de mooie 
plankenvloer van huize Greet & Roland 
nadien gezien niet echt afgezien. 
  
Na dit duo-recital werd de kennismaking 
met de aanwezigen hernieuwd.  Ik heb, 
op het gevaar af van besmet te worden 
met Nadine’s verkoudheid, haar toch 
blindelings de nodige zoentjes gegeven 
om haar mijn appreciatie voor haar 
aanwezigheid te betuigen.  Hoewel wij 
toch een beetje als water en vuur zijn (ik 
sta dan in dit geval voor het water) werd 
onze romance toch wel opgemerkt door 
de meest aandachtige aanwezigen.  Voor 
deze verbroedering werden wij door 
Roland beloond met citroentaart, 
appeltaart en een soort vla die niet in 
mijn kookboek staat.  Ik ken nog steeds 
niet de verantwoordelijken voor al dit 
lekkers, maar vermits ik nog niet 
ontbeten had waren deze versnaperingen 
zeer welkom voor mijn lege maag. 
  
Na al deze formaliteiten konden we een 
paar van de door Greet gekopieerde 
duo’s met verschillende deelnemers 

doornemen.  Vooral de Susato-stukken gingen vlot van de hand 
en gaven ons een leuke voldoening. 
  
Daarna gingen twee van onze ‘beginners’ hun ding doen. 
Philippe VanEnde speelde afgewisseld met Jean-Pierre Peeters 
enkele solo-stukken.  Terwijl Philippe zich meer beperkte tot 
stukken voor beginners, speelde Jean-Pierre, helemaal uit 
Genappe gekomen, enkele stukken van Narvaez voor.  Je 
merkte dat die man zich helemaal kon verdiepen in de 
schoonheid van de klankkleuren, terwijl Philippe nog eerder 
worstelde met het spelen van de juiste noten.  Beiden waren niet 
zo gelukkig met het resultaat van hun eerste optreden, maar 
elkeen appreciëerde hun poging om, ondanks de ‘track’, toch 
door te zetten, en ik denk dat zij er heel wat van opgestoken 
hebben. 
  
Deze twee ‘beginners’ waren bijna niet te stoppen in hun 
enthousiasme.  Zij werden echter resoluut onderbroken door 
Jean die zijn kunde op de renaissance- en barokluit persé wilde 
demonstreren, met een mooi resultaat.  Jean zal het zeker goed 
doen op zijn eerste examens in de muziekacademie.   
  
Daarna kwam Ester aan bod, een blinde leerling van Greet, die 
ons een paar mooie stukjes Kellner liet horen.  Het is zalig 
iemand te horen die alles uit het hoofd speelt.  De beste 
muzikanten die ik in mijn loopbaan tegenkwam zijn in hun 
leerproces niet uitgegaan van ‘noten’, maar vanuit ‘klanken’ en 
spelen het meeste uit het hoofd.  Ester behoort noodgedwongen 
tot die groep en dat biedt haar, naast enkele nog te overwinnen 
nadelen, vele muzikale voordelen.  Het is verheffend haar 
stukken te zien spelen puur op het gevoel.  In haar eerste jaar 
luitles haalt zij reeds mooie resultaten.  Ik heb gemerkt hoe zij 
de luitmuziek zuiver vanuit klankkleur ervaart.  Sommige trekjes 
waarvan zij zeker is komen reeds heel intens en zeer muzikaal 
over.  Het is heerlijk te zien hoe zij, in tegenstelling tot de 
meeste barokluitspelers (waaronder mijzelf) de vele bassnaren 
met een rustige trefzekerheid weet te nemen alsof het niets was. 

����e eerste ontmoetingsdag van de leden der luitacademie 
Peter Verhoeven 

Ten huize van Greet Schamp & Roland De Munck 
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Gelukkig was er ook Bea die blokfluit speelde, samen 
met luitbegeleiding van Jo, om onze verwende oren 
eens te confronteren met andere klanken.  De luit is niet 
enkel een solo-instrument !  Ik hoop dat we op de 
volgende ontmoetingsdagen nog vele andere 
instrumenten in combinatie met de luit te horen krijgen !   
  
Toen al deze mooie dingen voorbij waren mocht ik zelf 
de gaatjes vullen met enkele stukjes.  Eerst wilde ik nog 
met Nadine een duootje spelen, maar het meiske zag 
het niet zitten.  Ik had voor de gelegenheid een 
zeskorige luit meegebracht, deze werd met vereende 
krachten op één week tijd gebouwd in het CMB.  Hierop 
speelde ik enkele bransles van Leroy, Attaingnant en 
Francisque, met de nodige herhalingen, omdat al deze 
s tukken  e f fec t i e f  gebru ik t  werden  a ls 
dansmuziek.  Maar terwijl ik zo aan het spelen was, 
begon iedereen zijn luit en zijn biezen te pakken, want 
het was ondertussen al halfzes geworden.  Het einde 
van een mooie namiddag vol met mooie luitmuziek en 
vriendschappelijke contacten.  Gelukkig had Nadine 
nog een goed flesje wijn meegebracht dat we nadien 
hebben gekraakt met de aanwezige leden van het 
bestuur en enkele nablijvers.  Bij het nakaarten bleek 
unaniem : dit moeten we meer doen ! 

Jo Van Herck en Bea Vyvermans 

Greet Schamp,                 Philippe Van Ende ,              Jean-Pierre Peeters 

 Jo Van Herck,          Bea Vyvermans,            Ester Hendrickx,               Nadine Duymelinck 

Peter Verhoeven,                  Jean Cordaro 
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In het eerste jaar luitbouw aan het CMB van Puurs besloot ik 
ertoe vooreerst een luit met zes koren te bouwen. Reeds jaren 
speelde ik op zeven- acht- en tienkorige luiten, waarbij ik me 
altijd geërgerd heb aan de ‘grote’ tonaliteit en de 
sympatiserende bassnaren, die de muziek geschreven voor 
vijf- of zeskorige luit kwamen verstoren. Omdat men, bij het 
bouwen van een instrument in het CMB, telkens een logboek 
moet schrijven, besloot ik dit onderwerp verder uit te diepen. 
Het vorige artikel, verschenen in ‘geluit’, omtrent snaren, is een 
deel van deze studie, hierna volgt het historische gedeelte. Ik 
ben geen musicoloog noch luitoloog, maar het onderzoeken 
van vele bronnen heeft me tot de onderstaande synthese 
geleid. 
Als je aanvullingen hebt wil ik deze graag in het artikel 
verwerken ‘tot nut van het algemeen’. Het zal, na 
verschijning in ‘geluit’ op mijn website terug te 
vinden zijn. Omdat ik besef dat niet iedereen perfect 
engels of frans spreekt of kan lezen, heb ik alle 
mogelijke bronnen samengebracht en deze in het 
nederlands vertaald. Wat niet wegneemt dat ik aan 
bepaalde interpretaties mijn eigen ‘draai’ heb 
gegeven, een draai die me is ingegeven door mijn 
jarenlange ervaring als luitspeler en mijn recente 
ervaringen als luitbouwer. 
Het betreft hier een grijze zone, en daarbinnen is 
het moeilijk zich te bewegen omdat dingen nu 
eenmaal in elkaar overlopen. Toch probeer ik me te 
beperken tot de bouw en de muziek van de 
zeskorige luit. Bouwers of componisten die 
vernoemd worden hebben ook die transitie 
meegemaakt en waren ook niet beperkt tot de 
zeskorige luit. 
 
Over 5 – 6 en 7 korige luiten 
De zeskorige luit was gedurende het grootste deel van de 16e 
eeuw in gebruik. De laat-middeleeuwse luit had een 
appelvormige schelp, maar vanaf de zeskorige luit ging de 
voorkeur uit naar de peervorm, meestal met 9 of 11 duigen. Er 
zijn slechts enkele luiten van voor 1580 bewaard gebleven. De 
meeste werden aangepast waardoor de originele hals, 
schroevenkast, klankbord en kam verloren gingen. Ook de 
bebalking werd natuurlijk aangepast, en het bovenblad is zo 
fragiel dat dit meerdere keren in een luitleven vervangen moet 
worden. Op die wijze bleven enkel de originele schelpen 
bewaard. Gelukkig is er de iconografie die soms in detail 
weergeeft hoe de instrumenten er uit zagen, hoewel deze ook 
dikwijls foute informatie verschaft. 
Reeds rond 1481 vermeldt Tinctoris (De inuentione et usu 
musice) een zeskorige luit, en er bestaan zelfs italiaanse 
tabulaturen uit die periode voor zeven koren, hoewel hiervan 
geen iconografie beschikbaar is. Nochtans bleef de tabulatuur 

nog lang genoteerd met vijf lijnen. Rond 1500 komt de 
zeskorige luit algemeen in zwang : hierdoor werd het bereik 
met een kwart lager uitgebreid. Het is mogelijk dat deze 
evolutie gepaard ging met een verbeterde techniek om 
darmsnaren te maken. 
Hoewel er reeds vroeg melding wordt gemaakt van 
zevenkorige luiten werden deze pas algemeen gebruikt vanaf 
1580. Hans Timme, een leerling van Bakfark, wou reeds zo 
vroeg als in 1556 een Italiaanse zevenkorige luit kopen. 
 
Omtrent de bouw 
Tenminste twee luiten werden bewaard in een schijnbaar 
originele staat. Deze van Georg Gerle en Magno Dieffopruchar. 
Toch kan ook hier de originaliteit in vraag gesteld worden, en 

zelfs, indien zij inderdaad origineel zijn kan men zich nog 
afvragen of deze luiten wel typische voorbeelden zijn. De 
bewijzen zijn te mager om zich op te kunnen betrouwen, het 
aantal overblijvende instrumenten is gering tegenover de 
aantallen die toen in gebuik moeten geweest zijn. De 
iconografie toont myriaden van verschillende types vanwaar 
geen spoor overgebleven is. In de inventaris van Fugger uit 
1566 worden 141 luiten beschreven, soms in detail, en de 
variëteit aan types en materialen is verbazingwekkend ten 
opzichte van onze hedendaagse perceptie. Men kan dit 
misschien toeschrijven aan de beperkte mobiliteit : er waren 
misschien even veel types luiten als er luitbouwers en spelers 
waren. 
De vroegste school van luitbouwers waarvan voldoende 
materiaal overleefd heeft bloeide in Noord-Italië (Padua en 
Venetië) tussen 1580 en 1610. Deze bouwers waren van 
Duitse oorsprong, meestal uit Füssen. Zij wordt dan ook de 
Füssen-school genoemd. De namen van deze bouwers klinken 
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Peter Verhoeven 

Peter Verhoeven met zijn zelfgebouwde sopraanluit 
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ons bekend in de oren : Venere, Harton, Hieber, Burkholzer, 
Langenwalder, Hellmer, Greif, Smidt. Zij kenden een sterke 
eenvormigheid in bouw en technieken, hoewel deze 
verdoezeld wordt door latere verbouwingen. 
Er bestaan zoveel verschillen in dikte van het klankbord en 
bebalking dat het moeilijk is tot een synthese te komen. Blijft de 
vraag of een synthese wel nodig is. Deze verschillen moeten 
zich geuit hebben in evenveel toonkleuren, en misschien is ons 
klankideaal te geuniformiseerd. De iconografie toont ons luiten 
met lange en korte halzen, ivoren frets, ovale klankgaten en 
ingedaalde rozetten. Het aantal frets op de toets varieert 
tussen 7 tot 11. De Füssen-school standardiseerde dit tot 8, 
standaard die in onze tijd – mijns inziens foutief - als 
alleenzaligmakend aangenomen wordt. 
De zangbalkjes variëren tussen drie (bij Arnault van Zwolle in 
1450) en acht bij de latere modellen, met alle tussenstappen. 
De regel is aannemelijk: hoe dikker het bovenblad, hoe minder 
dwarsbalkjes en vice versa. Ook de hoogte en dikte van de 
zangbalkjes is bepalend voor de klank. Hier vinden we maten 
van 6 x 3 mm tot 25 x 7 mm … keuze genoeg dus. 
Misschien zijn wij, moderne ‘westerlingen’, teveel beïnvloed 
door een klankideaal dat wel aan onze eigen (romantische) 
normen beantwoordt, maar dat helemaal niet correspondeert 
met wat in die tijd acceptabel geacht werd. Ik denk dat als we 
uit musea bepaalde metingen als norm stellen, dit daarom niet 
noodzakelijk als representatief moet worden waargenomen. 
Instrumenten die intensief gebruikt werden, zijn zelden 
bewaard gebleven, terwijl instrumenten die wel werden 
aangekocht, maar zelden bespeeld, in goede staat werden 
bewaard op de zolders van de aristocratie.  
 

Luitbouwers en bewaarde instrumenten 
De bouwers die hier werden opgenomen waren voornamelijk 
aktief in de 16e eeuw.  
Friedrich Prÿffer, hierover is weinig bekend. Men neemt aan 
dat hij werkzaam was in Beieren. 
Eisenach, Wartburg Inventar (# KH51): een luit met 9 duigen 
en een mensuur van 732 mm, waarschijnlijk te stemmen in e'. 
Het handgeschreven etiket vermeldt zijn naam en het jaar 
1546. Wolfgang Wenke restaureerde het instrument in 1995-
96. Het rozet heeft een opvallende overeenkomst met een 
rozet van een luit van Laux Maler in het Germanisches 

Nationalmuseum onder nummer MI 54. 
Hans Frei (Frey) (Giovanni Franchi) zijn loopbaan is weinig 
bekend, zelfs omtrent datums is er geen eensluidendheid. Hij 
was een Duitser die te Bologna werkte, tegelijk met Maler. Hij 
overleed rond 1523. Van zijn instrumenten is er geen enkel in 
originele staat bewaard: allen werden omgebouwd om 
meerdere koren te dragen. Zijn luiten hebben grote 
overeenkomsten in geometrie, maar in tegenstelling tot Maler’s 
luiten komen zij voor in verschillende maten. Het zijn prachtige 
en elegante instrumenten met dezelfde ‘parelvorm’ als die van 
Maler. Na zijn dood zetten zijn twee zonen het atelier verder en 
bouwden luiten, theorben en gitaren tot het einde van de 17e 
eeuw. Van Frei zijn volgende instrumenten bewaard gebleven: 
Laux Maler (Lucas – Maller - Mahler) stamt uit Augsburg en 
wordt beschouwd als degene die de vorm van de 
renaissanceluit definieerde en die zijn invloed afwierp op vele 
latere bouwers. Baron vermeldt dat hij in 1415 te Bologna 
werkte, maar dit berust waarschijnlijk op een vervalsing in het 
museum van Breslau (nr. 5515) . Profeta meldt dat hij tussen 
1430 en 1475 actief was en dat zijn geboortejaar 1410 is. 
Stephen Barber zegt dat hij tussen 1518 en 1552 werkzaam te 
Bologna was en er stierf op 5 juli 1552. OP 140 JARIGE 
LEEFTIJD ? De ‘klassieke’ peervorm wordt aan hem 
toegeschreven. Hij bouwde luiten van verschillende grootten. 
Bij zijn overlijden werd een staat van goederen opgesteld: er 
werden in zijn atelier door zijn ‘meesters’ en hun pupillen in 
totaal 1007 luiten volledig of deels afgewerkt, waarvan er 356 
werden beschreven zijnde ‘kleine’ instrumenten. Het woord 
‘klein’ dient relatief ingeschat te worden: de enkele overlevende 
instrumenten hebben een mensuur van 670 mm en meer.  
Sammlung alter Musikinstrumente Wien (28/c.32) : elfkorige luit 
die volgens Pohlmann een vervalsing is. de mensuur is 718 
mm. 
Victoria & Albert Museum London (W7. 1940) een grote 
elegante schelp. Zij telt 11 duigen in maulbeerbaumholz. De 
originele besnaring is niet meer te achterhalen. 
Narodni Muzeum Praha (nr. 655 & 654) twee Maler-luiten die 
in 1705 door Thomas Edlinger en in 1952 / 1951 door Herclik 
omgebouwd werden. Laux Boss (Bosch) : is een familielid van 
Laux Maler. Hij werkte in diens atelier in Bologna rond 1530 
maar dook later op te Schongau, nabij Füssen. Verschillende 
(later aangepaste) luiten van hem werden bewaard en hij 
wordt vermeld in de inventaris van Fugger.  
Marx Underdorben, Venetië was werkzaam in de eerste helft 
van de 16e eeuw. Hij was de leraar en een familielid van Laux 

Maler. In London en Barcelona bewaart men enkele van zijn 
mooiste instrumenten. 
Victoria & Albert Museum London (193-1882) bewaart een 
mooi bewerkte luitschelp. 
Narodni Muzea Praha (# 656) een dertienkorige luit met een 
mensuur van 780 en 840 mm. Zij is gedateerd 1607. 
Georg Gerle (1569 – 1589) was werkzaam in Füssen en 
daarna te Innsbruck waar hij werkte voor hertog Ferdinand van 
Tirol. Van hem is slechts één instrument bewaard. Het werd 
gevonden in het kasteel van Ambras waar het bewaard werd 
tot in 1806.  

museum  bouw-
jaar 

mensuur 

C.Claudius, Kopenhagen 91 1478 675 

Warwick County Museum, 67/1965 1540 700 

Benedictijnerklooster te Kremmüns-
ter 

1500 705 

Sammlung alter Musikinstrumente 
Wien 30/c.34 

1500 674 

Musikhistoriska Museet Stockholm  
106 

1500 742 

Sammlung alter Musikinstrumente 
Wien 29/c.33 

1500 699 
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Sammlung alter Musikinstrumente Wien A 35. De mensuur 
bedraagt 597 mm en de schelp heeft 11 ivoren duigen. De hals 
en schroevenkast zijn gefineerd met ivoor en parelmoer. Kam, 
hals en schroevenkast zijn origineel. Het bouwjaar ligt 
vermoedelijk rond 1550. 
Michielle Harton (Michael Hartung) Padua , 1580 kreeg zijn 
opleiding te Venetië bij Leonarde Tieffenbrucker. Diverse 
mooie luiten van hem overleefden in hun originele staat. 
Bologna, Museo Civico (1808) een luit begouwd in 1599 met 
10 koren (dubbele chanterelle) werd vermoedelijk verbouwd. 
De huidige mensuur is 695 mm, het bovenblad meet 551 bij 
370 mm en de schelp bestaat uit 35 duigen uit taxus.  
Washington, Folger Shakespeare Library, een luit gebouwd in 
Padua in 1598. Zij werd tot 10 koren omgebouwd met een 
mensuur van 685 mm. Het klankbord meet 546 x 363 en er zijn 
35 duigen in taxus. 
Ann Arbor University of Michigan (MI 1045), deze luit werd te 
Padua gebouwd, het bovenblad is 650 op 420 mm. De schelp 
telt 29 taxusduigen. 
Nürnberg, Germanisches Museum (MI 56), een achtkorige 
basluit uit 1599 met een mensuur van 782 mm. Zij bestaat uit 
35 duigen in taxus. Het bovenblad meet 572 bij 379 mm. 
Nürnberg, Germanisches Museum (MI 44), gebouwd in 1602 
met zeven koren van 938 mm. Ook deze telt 35 duigen in 
taxus. Het bovenblad is 684 x 434 mm. Ook in Wroclaw bevindt 
zich een Harton-luit. 
Ulrich Tieffenbrucker emigreerde van Füssen naar Venetië in 
1519. In het Smithsonian, Washington wordt een tienkorige 
ongedateerde luit bewaard (60.1341) met een mensuur van 
644 mm. Deze werd diverse malen hersteld en omgebouwd. 
Ook hier een tweede luit (60.1342), eveneens diverse malen 
bewerkt. Deze telt ook tien koren met een mensuur van 704 
mm. 
Magnus Tieffenbrucker: de bloeitijd speelde zich af te Venetië 
in het tweede deel van de 16e eeuw. Er zijn aldus getekende 
instrumenten bewaard met als uiterste data 1576 tot 1610. Er 
zijn minstens drie naamgenoten wiens naam ontleend werd 
aan het klooster van Saint Mang, de patroonheilige van 
Füssen. De vroegst bekende kwam naar Venetië in 1519 en 
stierf er in 1560. Zijn zoon Magno stierf er in 1576. Nog 
tenminste één andere Magno leidde het bekende atelier in de 
vroege 17e eeuw. Verschillende andere familieleden werkten 
er (Paolo, de zoon van Magno Junior, Moisé, broer van Magno 
junior) maar hun instrumenten werden gebouwd en verkocht 
met het gemeenschappelijk etiket ‘Magno Dieffopruchar’. Eén 
Magno is de broer van Leonardo, de tweede … de derde … Zij 
behoorden allen tot dezelfde werkplaats en het valt onmogelijk 
uit te maken wie welk instrument bouwde, temeer omdat 
dikwijls verschillende mensen aan één instrument werkten. 
Ook de schrijfwijze van de namen en de verwarrende 
etikettering maken exacte toekenningen uiterst speculatief. 
Museo Bardini, Firenze (144): gebouwd te Venetië in 1609, 
mensuur van 672 mm, bovenblad 498 x 339 met 35 duigen in 
taxus.  
Gemeentemuseum Den Haag (Ec 555-1933): gebouwd te 
Venetië in 1610. het bovenblad is 484 op 323 mm en de schelp 

heeft 35 duigen in taxus.  
Museo Civico Bologna (1753/L.M.11): deze luit heeft een 
bovenblad van 474 bij 342 mm en 31 duigen in taxus. 
Narodni Museum Praha (#657): deze luit werd gebouwd te 
Venetië in 1607. de schelp is in taxus en het bovenblad is 355 
mm breed. 
Magno Dieffopruchar , Venice c.1550 (collection of J & A 
Beare) String length: 635 mm. Like the Gerle instrument above, 
this instrument is a rare survival from the mid sixteenth century. 
Although the original instrument has lost some of its original 
features, it is still one of the most accurate guides we have to 
the making of six course lutes. The string length is slightly 
longer than the above instruments. The body has 9 ribs 
Moises Tiefenbrucker, (15??-02/09/1581) Venice, c. 1540 
(München, Stadtmuseum 41/201). 11 ribs, in figured poplar (as 
original) String length: 630mm .One of the few known surviving 
lutes by this member of the illustrious family from Tieffenbruck 
near Füssen, it has a 'flattened' but full body profile. 
Leonardo Tiefenbrucker, de broer van Magnus senior en vader 
van Wendelin (Vendelio Venere). Hij stichtte het beroemde 
Venetiaanse werkhuis. 
Kaspar Tiefenbrucker, (Allgäu 1514 – Lyon 16.12.1571). In 
Kopenhagen (C.Claudius muzikhistoriske samling nr. 91 A) 
bevindt zich een tienkorige luit van 680 mm mensuur. De twee 
toegevoegde baskoren hebben een mensuur van 730 mm. 
Vendelio Venere (Venetië 15?? – Venetië 1611) (Italianisering 
van Wendelin Tieffenbrucker) werkte in Padua. Hij leerde het 
vak waarschijnlijk bij zijn vader, Leonardo, en nam diens 
werkplaats over in de tweede helft van de 16e eeuw. Hij stierf 
voor 1591, maar zijn neef Christophoro Eberle en groot-neef 
Wendelin Eberle zetten zijn werk voort tot tenminste 1611. Van 
hem of dit atelier overleeft nog een groot aantal instrumenten 
Kunsthistorische museum Wien:  
(C 41): dit is de mini luit onder de kleine luiten. zij werd 
gebouwd in Padua en de mensuur is 295 mm. het bovenblad is 
211 op 130 mm en er zijn 11 duigen in taxus. 
(C 39): deze kleine luit werd te Padua gebouwd en heeft een 
mensuur van 440 mm. het bovenblad is 321 op 218 mm en er 
zijn 19 duigen in taxus. 
(C 40): gebouwd te Padua. Bovenblad 320 bij 219 mm en 19 
duigen in taxus. 
(C 36): Padua 1582. de mensuur is 667 mm, het bovenblad is 
500 op 332 mm en er zijn 13 duigen in taxus. 
Accademia Filarmonica Bologna : Padua, 1592. de mensuur is 
585 mm, het bovenblad meet 435 op 301 mm en de schelp 
heeft 25 duigen in taxus. 
Museo del Conservatorio Firenze (82 B/62): gebouwd te Padua 
in 1602, mensuur van 587 mm, bovenblad 440 bij 301 mm en 
35 duigen in palissander. 
Collectie Robert Spencer London : Padua 1584. het bovenblad 
485 x 322 en 15 duigen in taxus.Hessisches Landesmuseum 
Darmstadt (67/106) gebouwd te Padua in 1603. het bovenblad 
meet 487 bij 331 mm en de schelp heeft 21 duigen in taxus. 
Städtisches Musuem Braunschweig (#51): gemaakt in Padua 
in 1578. het bovenblad meet 530 bij 352 mm en er zijn 13 
duigen in taxus. 
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Musikinstrumenten Museum Leipzig (#492): te Padua in 1585 
(?). het bovenblad is 350 mm breed en er zijn 33 duigen in 
taxus. 
Yale University Instrument Collection: Padua 1592, bovenblad 
5 2 0  o p  3 4 7  m m ,  1 3  t a x u s d u i g e n . 
London Victoria & Albert Museum (W6-1940): te Padua in 1592 
gemaakt. bovenblad 500 op 346 mm, 19 duigen in taxus. 
Collectie ex. Tony Bingham: deze luit komt uit Padua en heeft 
nu een mensuur van 780 mm. het bovenblad meet 575 bij 370 
mm en er zijn 19 duigen in taxus. 
London Royal College of Music 
(203): Padua, bovenblad 542 x 
365 mm, 31 duigen in taxus. 
Budapest, National Hongaars 
museum (16): Padua 1609, 
bovenblad 560 op 365 mm, 41 
duigen in taxus. 
Musée du Conservatoire, Paris 
(E548 C232) : Padua. de mensuur 
is nu 870 mm, het bovenblad 630 
x 414 mm, 35 duigen in taxus. 
-Sixtus Ravwolf, 16e eeuw, 
Augsburg 
-Joanes Florenus Guarneri, 1590? 
- Bartolomeus Eberspacher, 16e 
eeuw, Firenze 
-Jacob Hes, 1586, Venetië 
-Hans Hovb Muler, 16e eeuw, 
Italië 
-Jorge Klem, 16e eeuw, Randeck 
-Otavio Smidt: 
Museo Civico Bologna (1813): 
deze luit werd in 1612 te Parma 
gebouwd. Het bovenblad meet 
518 bij 339 mm en er zijn 35 
duigen in taxus. 
-Giovane Hieber, 16e eeuw, Venetië: In het 
instrumentenmuseum te Brussel (nr. 1561) bevindt zich een 
zevenkorige luit met een mensuur van 594 mm. Het bovenblad 
is 433 op 308 mm en de 13 duigen zijn in esdoorn. 
-Georgius Greif  
Hessisches Landesmuseum (67/103): daar bevindt zich een 
twaalfkorige luit, gebouwd te Füssen in 1590, met een huidige 
mensuur van 700 mm. Het bovenblad is 497 op 336 mm en de 
schelp heeft 15 taxusduigen. 
-Magnus Hellmer, 1609, Füssen  
Hessisches Landesmuseum (67/104) : een luit met bovenblad 
van 485 x 330 mm en een schelp in taxus met 23 duigen. 
-Hans Burkholzer was werkzaam te Füssen rond 1596. 
Kunsthistorisches Museum Wien (44/N.E.48). Deze luit werd in 
1705 door Thomas Edlinger omgebouwd. De mensuur is 680 
mm en 731 mm, maar deze is niet origineel. Het bovenblad 
was vermoedelijk 490 mm lang en 333 mm breed. Er zijn 19 
duigen in ivoor. 
 
 

Een tijdsbeeld 
In het begin van de 16e eeuw was het leven in Europa en 
Engeland hard en mededogenloos, maar er openden zich 
nieuwe horizonten: de eeuw begon met de ontdekking van een 
nieuw continent. In Italië begon de renaissance zich te 
verspreiden en reikte over gans Europa en Engeland. De 
economie groeide en evolueerde op een kapitalistische basis. 
De doorsnee levensverwachting lag voor mannen tussen 40 en 
45 jaar, en voor vrouwen was deze zelfs lager. Slechts 

geprivilegieerden met een hoge 
status hadden een betere 
levensverwachting, omdat zij de 
meest primitieve regels qua 
hygiëne (meestal onbewust) 
konden naleven. Medische kennis 
was beperkt en iedereen had 
gedurende zijn ganse leven wel 
een paar slepende ziektes onder 
de leden. Zo werden bijvoorbeeld 
een slecht genezen wonde of een 
abces een levenslange kwelling 
die slechts als door een wonder 
genazen. Om dit leed te 
verzachten zocht men zijn 
toevlucht tot tovenaars, astrologen 
of fanatieke godsdienstbeleving. 
Ook het gebruik van bier (de 
consumptie hiervan overtrof 
ruimschoots de huidige) en 
hallucinerende middelen (zoals de 
vliegezwam) droegen hieraan toe. 
De op handen zijnde reformatie 
beknotte streng het ‘bijgeloof’ wat 
op zich resulteerde in een sterke 
tegenreactie bi j de lagere 

bevolkingsklassen. Omdat men zich geen raad wist met de 
talrijke natuurlijke verschijnselen werden deze verklaard aan de 
hand van de leer der vijf elementen en de overeenkomsten in 
natuurverschijnselen. (Een rood bloemblad moest wel goed zijn 
om de maandstonden te verzachten). Deze vormden samen 
met de kennis der temperamenten de basis waarop alle 
wetenschap gestoeld werd.  
De uitvinding van explosieven veranderde de oorlogsvoering 
grondig. Dank zij kanonnen ontstond de gecentraliseerde staat. 
De drukkunst werd algemeen, wat een nooit geziene 
verspreiding van kennis teweeg bracht. De bijbelvertaling had 
sterke invloed op het ontstaan van de reformatie. Astrologie 
werden pas in het begin van de 17e eeuw naar het rijk der 
fabelen verwezen, mede door het ontstaan van de astronomie. 
Men nam in vele gevallen zijn toevlucht tot tovenarij of 
astrologie. Zij die deze kunsten bedreven werden slechts 
vervolgd na sociale conflicten, maar werden wel gedoogd. 
In het begin van de 16e eeuw werd de economie meer 
welvarend en kon men zich al eens iets veroorloven. De 
bevolking groeide en er heerste een optimistische kijk. Deze 
welvarendheid werd in de vijftiger jaren ondermijnd door de 

Illustratie uit Tobias Stimmer 
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combinatie van bevolkingsdruk en enorme inflatie: door de 
enorme invoer van goud en zilver uit Zuid Amerika werd de 
economie ondermijnd en verdubbelden zich alle prijzen op 
korte tijd. Boeren verloren hun land ten voordele van de elite 
en opkomende bourgeoisie. Tegen het einde van de eeuw at 
men nog zelden vlees en ontstonden er revoltes uit 
radeloosheid. Dit wekte spanning op tussen de sociale klassen. 
De totale bevolking van Engeland in het begin van de 16e 
eeuw wordt op tweeënhalf miljoen geschat. 
Er bestond geen televisie of radio en men moest zijn eigen 
amusement organiseren. Muziek was daarbij belangrijk en kon 
verschillende doelen dienen. Voor de katholieken herinnerde 
muziek aan de hemelse glorie, voor protestanten was het een 
uitdrukking van eenheid met god. Boeren, soldaten en 
arbeiders in de steden zongen om het werk te verlichten en de 
tijd sneller te laten voorbijgaan. Zeelui hadden liederen die hun 
handelingen coördineerden en natuurlijk waren er de nodige 
drinkliederen. De elite beschermde de musici als een manier 
om hun macht en goede smaak te exposeren. Deze 
aristocratische ijdelheid heeft ons veel prachtige muziek 
opgeleverd. De luit was nooit een volksinstrument. De kosten 
van aanschaf en besnaring lagen vermoedelijk iets lager in 
vergelijking met onze tijd, maar de klassenverschillen waren 
ook een stuk groter. Luitspelers en ook luitbouwers stonden, 
behalve enige uitzonderingen, niet hoog in aanzien. Zij dienden 
de aristocratie en profiteerden mee van hun rijkdom. 
 
Repertorium 
De grens tussen het gebruik van vijf of zes koren ligt vaag en 
varieert van streek tot streek. Iconografie uit de 14e en 15e 
eeuw toont ons een vier-of vijfkorig instrument. De eerste 
muziekuitgaven in Italiaanse tabulatuur gebruiken nog vijf 
lijntjes, evenals de vroegste Phalesius-drukken, hoewel er 
reeds vroeg gebruik gemaakt wordt van een hulplijntje om het 

zesde koor aan te duiden. Het gebruik van zes koren 
maakte eindelijk het arrangeren van polyfonische 
koormuziek mogelijk. Daardoor werd de (in oorsprong 
Arabische) plectrumtechniek stilaan vervangen door het 
bespelen met de vingers van de rechterhand, zo kon men 
alle stemmen van de koorwerken precies weergeven. 
De eerste gedrukte zeskorige luitmuziek stamt uit Italië: 
Dall'Aquila (1505) Spinacino (1507), Dalza (1508), 
Bossinensis (1509), Capirola (1515), Tromboncino 
(1520), Pifaro (1546), Gintzler (1547), Borrona (1548) en 
Matelart (1559). In Duitsland zien we: Schlick (1512), 
Judenkünig (1519 – 1523), Gerle (1532) en Hans 
Newsidler (1536 – 1544) . De vroegste Franse 
componisten of uitgevers zijn Attaignant (1530), Le Roy 
(1551 – 1557) . In Vlaanderen geeft Vosterman in 1529 
zijn eerste luitboek uit en in Spanje is dit Narvaez in 1538. 
In Engeland begint de bloei van de luit pas vanaf 1570 en 
wordt al snel overgegaan naar het gebruik van meerdere 
koren. Gedurende de heerschappij van Elizabeth I (1558 
– 1603) kende Engeland een grote economische en 
culturele bloei. De meeste engelse bronnen zijn 
handschriften, samengesteld door de betere amateur. Het 

vroegst overlevende manuscript stamt uit 1530. Van 
professionele luitspelers zijn geen handschriften bewaard. Men 
veronderstelt dat zij vanuit ‘losse bladen’ werkten en deze nooit 
lieten inbinden, waardoor zij verloren gingen. Er zijn 85 
manuscripten en slechts 5 gedrukte bronnen in de engelse 
luitmuziek te vinden. De vroege engelse muziek was sterk 
beïnvloed door de Italiaanse, waarna de invloed van frankrijk 
tegen het einde van de eeuw aanzienlijker werd. In de gedrukte 
muziek is Barley (pas in 1596) de eerste, waarna Dowland, 
Holborne en Morley volgen in 1597 met uitgaven voor 
meerdere koren. 
 
In de tweede helft van de eeuw vinden we te Italië: Galilei 
(1563), Milano (1536 – 1567), Gorzanis (1561 - 1567), Barbetta 
(1569 – 1585) en Carrara (1585), en in Duitsland Ochsenkun 
(1558), Waissel (1573) en Kargel (1574). In Frankrijk Morlaye 
(1552), Paladin (1549 – 1560) en De Rippe (1552 – 1562). 
 
De laatbloeiers die publiceerden voor zeskorige luit waren in 
Italië: Terzi (1599), Negri (1604), Caroso (1600) en Caravaggio 
(1607), in Frankrijk was dit Belin (1584) en in Engeland worden 
de laatste werken voor zeskorige luit geschreven door Morley 
(1597 – 1599), in het Euing Lutebook (1600), door Campion 
(1617) en door Pilkington (1605). 
 
Samengevat kan men stellen dat van 1500 tot 1580 de 
Italiaanse invloed het belangrijkst was in het hele 
luitrepertorium. Vanaf 1580 tot 1615 spreken we over de 
Engelse gouden tijd. Na 1615 komt de nieuwe Franse stijl op 
de voorgrond, terwijl in Italië (door het humanistische denken) 
de luit aan belang wint als begeleidingsinstrument van de stem. 
 
Met mijn excuses voor de bouwers en componisten die ik 
vergeten ben, maar die zullen het mij allicht niet meer kwalijk 

Engel met 5-snarige luit 


