
Journée du 
luth  
 
le 16 octobre.  
 
Expo, 
conférences, 
ateliers, et  
concert . 
Venez 
nombreux ! 
 

Luitdag  
 
Op 16  
october.  
 
Tentoons-
telling, work-
shops, en  
concert! 
 
Wij rekenen op uw 
komst! 
 

Burea u  d e  d ép ô t  /  Afg i f t e  k a n to o r  :  Ed eg em  1  België—Belgique 
2650 Edegem 1 

8/4660 
VU / ER :  Jean Cordaro    Vekenveld 14    B-2550 Kontich 
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Een geslaagde luitspeelnamiddag, 
de luitdagen in de buurlanden bij 
onze zusterverenigingen, het 
bezoek achter de schermen van 

het MIM en verschillende luitconcerten, er was heel wat te doen rond 
de luit de laatste maanden zoals u ook in de verslagen in dit nummer 
kan lezen. Misschien bent u er een volgende keer ook (weer) bij! We 
wensen jullie alvast veel leesgenot, een goeie vakantie en wie weet 
tot op een van de volgende concerten, noteer alvast de datum voor 
onze volgende luitdag: Zondag 16 october 05 op dezelfde plaats als 
de vorige jaren in de academie van St-Lambrechts-Woluwe. 

&&&&����an de redactie 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 
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Après une après-midi tartes, bien agréable et conviviale à Edegem, et 
une visite combien intéressante des ateliers du MIM et de leurs 
collections, ainsi que les journées de nos consœurs étrangères, la 
manifestation qui pointe à l’horizon est la prochaine Journée du luth 
que l’on vous propose le 16 octobre. Nous espérons pouvoir l’organiser 
une fois de plus à Woluwé-Saint-Lambert. En attendant les vacances 
réparatrices et peut-être l’un ou l’autre stage, nous vous souhaitons 
une courageuse fin d’année scolaire avec son cortège d’évaluations ! 

''''����dito 
Christine Ballman 
Présidente 
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Op zaterdag 10 april heb ik naar jaarlijkse traditie de 
luitnamiddag in Utrecht bezocht. 
Er was eerst een vrij podium waar waar verschillende 
renaissance-luitspelers optraden: 
eerst een trio met zang en 
gamba  waarbij Joost van Poppel 
luit speelde, dan hoorden we drie 
Da Milano fantasia’s door Enrico 
Gualini en wat niet veel gebeurt: 
hij speelde alles van buiten!  Ad 
Emmen begeleidde een Vlaamse 
zangeres in verschillende versies 
van het Dowlandlied “What if a 
day”: als lied, als solostuk, 
tenslotte met de Nederlandse 
tekst uit Valerius Gedenckclanck 
uit 1620. Jef, een erg jonge 
beginner, bracht samen met zijn 
lerares, Ciska Mertens, duetten 
en solowerk o.a. uit Thysius en 
tenslotte demonstreerde Taco 
Walstra, wiens 10-korige luit 
volledig met darm besnaard was, 
de voor- (en na-) delen van dit 
materiaal. Hij gaf hierbij heel wat 
uitleg over de keuzes en 
mogelijkheden. Zie ook het 
artikel van David van Ooijen, 
elders in dit blad. 
Toen was het tijd voor de lezing. Dit was een heel groot 
historisch en iconografisch (dus afbeeldingen in steen, hout, 
schilderijen, tekeningen) overzicht van alle luitachtige 
instrumenten van zo'n 4000 jaar geleden tot nu, de 
ontstaansgeschiedenis in de buurt van Tigris en Eufraat, waar 
nu Irak ligt, dan de verspreiding via de handelsroutes naar het 
Oosten tot in China en Japan en naar het Westen via Spanje 
tot bij ons. Luitbouwer Sebastian Nuñez gaf de nodige uitleg 
bij de lichtbeelden die vanuit een computer geprojecteerd 
werden. 
Tussen de activiteiten door was er koffie en thee en 
gelegenheid om bij te praten met de mensen van de 
Nederlandse luitvereniging.  
Tijdens de algemene vergadering werd Ciska Mertens als 
nieuwe voorzitter aangesteld en werd Carel Huiskamp 
uitvoerig gehuldigd. Hij heeft immers de vereniging 5 jaar 
geleid doorheen een moeilijke periode en werd hiervoor 
bedankt met een speciale uitgave: een liber amicorum, een 
speciaal tijdschrift in beperkte oplage dat door zijn vrienden en 
collega's uit de luitwereld was volgeschreven met allerlei 
anekdotes over hem en verder ook interessante artikels over 
luitbouw en techniek op luit.  
Er werd ook aangekondigd dat de complete Thysius zo goed 
als zeker zal worden uitgegeven in de loop van het komende 

jaar, men gaat proberen de aanschafprijs onder de 100� te 
houden. Belangstellenden kunnen bij ons alvast 
voorinschrijven, zoals  we vorig najaar de bestelling voor het 

boek Florida van Joachim Van den 
Hove gebundeld hebben. 
Als slot van deze namiddag was er 
om 5 uur een concert door twee 
Belgen: Björn Schmelzer, zang en 
Jan Van Outryve, middeleeuwse luit. 
Ze brachten muziek uit de 12de tot 
14de eeuw van de trouvères, een 
soort troubadoers uit noordelijk 
Frankrijk. Het oud Frans dat ze 
zongen konden we helaas niet goed 
begrijpen, af en toe gaf de zanger 
gelukkig wel een woordje uitleg.  De 
muziek was bij momenten naar mijn 
gevoel heel meditatief: Jan zong een 
ostinaattoon en daarop versierde 
Björn met een  omspelende melodie. 
Daarbij was er de nodige afwisseling 
met vrolijker stukjes. 
Al bij al een geslaagde namiddag, 
jammer dat er niet zo’n grote 
opkomst was, maar dat zal wel aan 
het mooie lenteweer gelegen 
hebben, je moet al een echte 
luitfreak zijn om je dan een hele 

namiddag in een kerk te laten opsluiten. 
 
Luitdagen in Parijs : 
Een mooi kasteeltje in een park vol pril ontluikende 
lentebloemen, ooit gebouwd voor een maîtresse van 
Napoleon III in de buitenwijken van Parijs, vormde het 
aangepaste kader van deze luitbijeenkomst. 
De SFL (Société Française de Luth) bestaat dit jaar al 20 jaar 
en dit werd d.m.v. een fototentoonstelling geïllustreerd. Die 

++++����trecht en St-Ouen 
Greet Schamp 

Serenade door Miguel Serdoura op guitarra battente 

Dom van Utrecht 
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was te zien in het midden van de zaal waar rondom al de 
luitbouwers uit verschillende landen hun plaats hadden 
ingenomen: Didier Jarny en Wolfgang Früh uit Frankrijk, 
Markus Wesche uit Trier (D) , Marco Salerno (I), Renzo 
Salvador (B) en Maurice Ottiger uit Zwitserland. Bij deze 
laatste zag ik een barokluit met getwijnde nylon bassnaren, 
"spriranyl" een experiment van o.a. Charles Besnainou 
waarover sindsdien op de Franse luitlijst (luth-
SFL@yahoogroupes.fr) een boeiende conversatie aan de 
gang is. 
 Natuurlijk was er ook de gebruikelijke stand met een 
overvloed aan muziekuitgaven voor luit zowel van de Franse 
als de Engelse luitvereniging. Onze eigen drie uitgaven waren 
in een minimum van tijd uitverkocht.  
Als eerste punt op het programma was er een interessante 
lezing door uittredend voorzitter Joël Dugot over een nu haast 
vergeten Oostenrijks luthier Hubert Issep, waarvan enkele 
luiten bewaard zijn gebleven in het museum Cité de la 
musique (het Parijse instrumentenmuseum, dat ik de vorige 
dag bezocht, zeker een aanrader!). Isepp, van opleiding een 
ingenieur, heeft zich begin vorige eeuw al toegelegd op het 
bestuderen en kopiëren van echte historische modellen, 
waarbij hij met kop en schouders uitsteekt boven de 
luitmakers uit zijn tijd zoals Hauser, Golf (luit van J. Bream) en 
anderen die toen veel robuuster bouwden. Vooral qua gewicht 
kunnen de luiten van Isegg de vergelijking met de authentieke 
en de nu recent gebouwde luiten zeker doorstaan. 

Dugot vertelde ook over de heroplevende belangstelling voor 
de oude muziek in de jaren 1920 met Mme De Chambure, die 
opdracht gaf de oude instrumenten na te bouwen. 
Even later gaf Vincent Siess ons op een 11-korige luit van M. 
Ottiger een prachtig stijlvol recital met muziek van Dufaut, 
Dubut en Pinel . Veronica Orneto, zang en Carola Grimberg, 
aartsluit vergastten ons tijdens het volgende concertje op 
muziek van Kapsberger. Dan was er het avondconcert door 
de groep Gothic Girls bestaande uit Anne Quentin, sopraan, 
Angélique Mauillon, harp en Pascale Boquet, luit. De titel 
“Gentils Galans”, werd gekozen uit een mooie aaneenrijging 
van 15e en 16e eeuwse muziekpareltjes. De zorgvuldig 
uitgekiende opeenvolging met telkens een aangepast 
tussenspel was bijzonder geslaagd, het talrijk opgekomen 
publiek genoot zichtbaar en liet dit ook blijken door een 
overdonderend applaus. Ik moet zeggen dat dit weekend 
trouwens alle groepen gebisseerd werden, dit lijkt hier wel een 
vaste gewoonte. 
Z o n d a g v o o r m i d d a g  w a s  e r  n a a s t  d e 
instrumentententoonstelling, om 11u de SFL-jaarvergadering 
met verkiezingen, naar ik hoorde werd Pascale Boquet nieuwe 
voorzitter. 
Na een uitgebreid buffet aan iedereen aangeboden konden 
we eerst luisteren naar een kwartet van luiten met ook nog 
andere combinaties zoals renaissancegitaar en teorbe. Naast 
originele Valletkwartetten waren er ook bewerkingen te horen 
van Lassus, Morley’s Consort Lessons, Terzi en Falconiero. 
Deze gelegenheidsgroep die een maand eerder ook al in 
Tours optrad bestaat uit François Bonnet, (voor ons reeds een 
oude bekende sinds zijn Dowlandconcert op de luitdag in 
Namur nu meer dan twee jaar geleden)  Leonardo Loredo, 
Vincent Maurice en  Jean-François Dervy. François speelde 
de virtuoze trekjes in de Vallet op een kleine 6 korige 
sopraanluitje, het steeds wisselen van instrumenten was een 
hele show die telkens goed verliep, al was het soms op het 
nippertje.Overbekende Engelse luitduo’s van Robinson, 
Johnson en Allison werden gebracht door Patrig Kernoa en 
Philippe Cuny  en ze besloten met enkele Italiaanse werkjes 
van Terzi, Piccinini en Galilei. Het bisnummer was dit keer 
“Lord Willoughby’s Welcome home”.  
Marie Bitaud, zang, en Corinne Ciot, luit, de leraressen van de 
plaatselijke muziekacademie mochten dit weekend besluiten 
met als verrassing daarvoor nog een kort optreden van een 
jonge luitleerling, wiens naam me helaas ontgaan is maar die 
heel mooi “El Alva Venid” speelde uit de onvolprezen methode 
van Pascale Boquet. Een weekeind waar ik mooie 
herinneringen aan bewaar en waarvan u een fotoreportage 

Vincent Siess 

Nous rappelons à nos aimables lecteurs que le site Internet de 
l’Académie Belge du luth présente toutes les informations de 
dernière minute. Une mise à jour est effectuée dès qu’une 
nouvelle annonce nous parvient. Visitez-le régulièrement.  
Pour faire paraître vos concerts et vos petites annonces , un 
petit mail au secrétariat ou au webmaster suffit. 

W ebsite 

Wij herinneren onze lezers eraan dat op onze website  het 
allerlaatste nieuws te lezen is. We raden dan ook aan deze 
regelmatig te bezoeken om nieuwe berichten op tijd te 
weten. Omgekeerd vragen we ook dat u langs deze weg alle  
informatie over concerten of andere aankondigingen 
doorstuurt naar het secretariaat. 



���� ������ ������ ������ ��((((�� �	 �
 ������ �	 �
 ������ �	 �
 ������ �	 �
 �������� 
 �� ! �����! "#$! ! %
 �� ! �����! "#$! ! %
 �� ! �����! "#$! ! %
 �� ! �����! "#$! ! %���� ) *�) *�) *�) *�,,,,����

Luthiste Renaissance ou Baroque? 
(Conversation liste de luth) 
A mon avis la majorité de musique pour le luth à 10 choeurs 
peut être stylistiquement qualifiée de "baroque", à commencer 
par Kapsberger (qui demande pourtant, en 1611, le luth à 11 
choeurs pour une courante). On pourrait considérer "baroque" 
tout ce qui émane des genres dansés français, et surtout les 
courantes et les sarabandes. Par ses équivoques rythmiques, 
ses couleurs ce n'est plus de la musique Renaissance (mais 
on peut parler du manièrisme). De Vallet il n'y a qu'un pas à 
Mézangeau et à Michelangelo Galilei, et de là - à maintes 
courantes, voltes, ballets et sarabandes anonymes des 
années 1630-40, contenues dans les manuscrits. Certaines 
de ces pièces (toujours en vieil ton) sont attribuées à Gaultier 
(lequel?). Il faut voir, par exemple, le "Manuscrit au cygne" de 
St. Pétersbourg, édité en fac-simile chez Orphée. Là, on 
trouve même des préludes non-mesurés pour le vieil ton. 
Pour moi (mais ce n'est que mon opinion) le luth à 10 choeurs 
n'est plus un luth "Renaissance" mais plutôt "pré-baroque", 
voire baroque (à ses débuts).  
Dimitri Goldobine. 
 
partie 2 
Effectivement, à propos du "Libro primo  d'intavolatura di 
Lauto" de G. Kapsberger, l'instrument est en vieil ton mais 
n'utilise que les 10 premiers choeurs, pour un répertoire 
nettement de nature Baroque (Il supposait peut être les 
diapasons supplémentaires résonant par sympathie?(*)) En 
1650, Gianoncelli utilise systématiquement les 14 choeurs de 
l'Arciliuto, accordé bien sûr toujours en vieil ton, pour un 
répertoire assez merveilleux! Trouvé sur le Net (mots clés 
"arciliuto+francese") une synthèse récente (et définitive? sur le 
thème des archiluths par David M.Boldt 2002: http://
www.duke.edu/~dmb9/archive/exlutes.pdf (*)Sans doute 
atteint-on les limites du Luth Renaissance 10ch dans ce 
répertoire Baroque? Luth@micalement, François Pizette 

 
partie 3 
Pour compléter cela, il est assez étonnant de constater aussi 
que les tablatures de pièces pour chant et voix le sont pour un 
instrument accordé en vieil ton en France. Par exemple Le 5 
ème livre de Moulinie est pour un instrument à 10 rangs en 
vieil ton on est en 1635 déjà et  le langage n'est plus celui de 
la renaissance. Idem par ex pour  François Richard 1637. En 
gros on publie en France en tablature pour luth vieil ton 
jusqu’en 1650 ensuite c'est le règne de la basse continue, la 
tablature ne va subsister que pour les recueils de luth baroque 
11 rangs mais dont la majorité du répertoire n'est pas publiée 
et surtout manuscrite. Intéressant vraiment de bien étudier ce 
style en tablature car il donne vraiment le langage de 
l'accompagnement usité jusqu'en 1650 et ce n'est pas souvent 
ce qu'on entend par les "continuistes" de ce répertoire (qu'ils 
soient luthistes ou même clavecinistes )... Le langage est 
sobre et en style brisé très élégant et au service de la voix. 
Je trouve quand même qu'au début des instruments théorbés 
on trouve une différence esthétique entre le répertoire de 
chitaronne et celui du liuto (archiluth de 10 à 14 rangs pour 
simplifier). Je dis bien au début. On a l'impression que l'accord 
vieil ton luth renvoie un peu plus  à la polyphonie l'instrument 
garde des souvenirs du langage de la renaissance. 
Pour le théorbe ( chitaronne ) c'est tout de suite très différent 
et on plonge vraiment ds le langage baroque. Plus de 
passemezzo de pavane peu de gaillardes. Chez Kapsberger il 
y a un passemezzo mais vraiment cela ne ressemble plus aux 
longues diminutions qu'il y avait encore 20 ans avant chez 
Adriaensen. La aussi l'étude des tablatures par exemple les 
exemples de Kapsberger devraient donner plus d'idées aux 
continuistes au théorbe. La réalisation est le plus souvent faite 
à deux voix avec une très belle basse accompagnée de 
"passages" et des accords là aussi  en style brisé. Peu de 
grands accords à " l'espagnole"… 
Pascal Gallon  

R umeurs 

13 korige barokluit door Paul Rans 1982 
met basruiter, Hoffmanmodel, 10 frets op hals mensuur 
71/76,50cm met kist vraagprijs 1700�  
14 korige liuto attiorbato 8 frets op hals mensuur 
61/94,50cm kam die is losgekomen, moet terug gelijmd 
worden .  
11 korige barokluit 1990 kit Early Music Shop ruiter 
chanterelle afgebroken, makkelijk te herstellen kleine 
overlangse barst in bovenblad in buurt van kam . 

7 korige renaissanceluit 1990 kit Early Music Shop 7 frets op 
hals, mensuur 59cm met hoes naad wat open in midden 
bovenblad van hals naar roset. prijzen overeen te komen, dus 
tegen elk aannemelijk bod. 
cornelischris@hotmail.com, Chris Cornelis Kasteelstraat 49, 
B-1982 Zemst 
foto’s op onze website http://users.belgacom.net/lute 
 

Z oekertjes / Petites annonces 
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��������genda 
           Bezoek ook de website / consultez aussi le website !    http://users.belgacom.net/lute 

26/06/2005 10u – 18.30u 
Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen (BE) 
Dag van de Oude Muziek Via Musicale 
Ga op reis in plaats én tijd op de Dag Oude Muziek. Trek 
mee met componisten en musicologen. Luister naar 
pelgrimsmuziek. Beleef de uitwisseling van muziek tussen 
West-Europa en het Midden-Oosten. Hoor vertellen over 
reizende muziek, hoor hoe gezongen werd bij het reizen, 
hoor instrumenten klinken die men van ver liet komen om het 
oor te laten strelen. 
Wij vermelden hier slechts een greep uit al de CONCERTEN, 
een folder met het volledige programma kan u aanvragen zie 
hiernaast bij info  
Ensemble Kantika (FR) 
Chants et Contes de Pèlerins, zang 
De vier zangeressen van Ensemble Kantika brengen een 
programma uit het Llibre Vermell, een manuscript uit het 
Spanje van de 14de eeuw. Het manuscript is bekend om de 
veelzijdigheid aan muzikale genres: troubadourliederen, 
Cantigas de Santa Maria, canons en zelfs vroege polyfonie 
van de Ars Nova. Het wordt bewaard in het al even 
indrukwekkende pelgrimsoord Santa Maria de Montserrat in 
Catalonië.  
Kerk 10.00 – 10.40 u / 14.00 – 14.40 u 
I Fagiolini (GB) 
La Barca di Venetia a Padova – A. Banchieri 
Zang, klavecimbel 
Cuvelier 12.40 – 13.20 u / 14.40 – 15.20 u 
Les fin’amoureuses (FR) 
‘Marion les roses’, musiciens voyageurs 
zang, vedel, viola da gamba, cithara, delruba 
Bocholtz 12.20 – 13.00 u / 16.00 – 16.40 u 
Modena Consort (NL) 
De reizende boeken en manuscripten van de Alamire 
Workshop: zang, renaissancetraversoconsort, luitduo 
De koorboeken en manuscripten van de 16de-eeuwse Petrus 
Alamire werden in hun tijd zeer hoog gewaardeerd. Als 
diplomatieke geschenken reisden ze naar Engeland, 
Duitsland en Italië. Soms reisde hun maker mee, en 
overhandigde in hoogsteigen persoon het kostbare boek. Het 
was een bijzondere eer als de gelukkige ontvanger in het 
boek een compositie aantrof die speciaal voor hem 
geschreven was. Alamire bracht in zijn imposante boeken 
muziek van alle grote componisten van die tijd bijeen. Het 
Modena Consort brengt een bloemlezing in een niet vaak 
gehoorde bezetting van luitduo en traversoconsort, 
gecombineerd met zang. 
Kerk 12.20 – 13.00 u / 15.40 – 16.20 u 
Ensemble Accentus (AT) Keizer en Sultan 

zang, viola da gamba, blokfluit, rebab, ud, Turkse harp, 
slagwerk 
Ensemble Accentus laat in wisselende samenstelling horen 
hoe gedurende de 17de eeuw Turkse en Westerse muziek 
samenvloeiden op Hongaarse bodem. De wereldlijke 
Westerse muziek wordt vertegenwoordigd door twee 
muzikale vormen uit de periode rond 1600: het chanson en 
de villanella. De Turkse muziek wordt verkend aan de hand 
van de enkele overgebleven manuscripten. Gedurende het 
concert ontstaat een mengeling die laat horen hoe reizende 
muzikanten elkaar beïnvloedden. 
Rijschool 13.40 – 14.20 u / 17.00 – 17.40 u 
Info: Tel +32 (0) 12 23 57 19 Fax +32 (0) 12 26 41 26 
info@basilica.be    www.festival.be 
 
Festival van Vlaanderen 
26/07/2005 Brugge - Concertgebouw, KZ, 11.30u 
Patrizia Bovi, zang, gotische harp en tamburello 
Adolfo Broegg, luit en chitarrino 
 
26/07/2005 Brugge - Stadhuis, Gotische zaal, 22.30u 
Paul O’ Dette luit 
 
02/08/2005 Brugge - Concertgebouw, KZ, 11.30u 
La Folata 
Olalla Aleman, sopraan Juan Sancho, tenor 
Katelijne Lanneau, blokfluit Thomas Baeté, vedel 
Marina Albero, psalterion 
Wim Maeseele, luit 
David Catalunya, clavicimbalum, orgel 
 
03/08/2005 Brugge - Concertgebouw, CZ, 16u en 20u 
finalisten concours Musica Antiqua 2005 
(Deel I & II) solo instrumenten  
(barokviool, barokcello, traverso, blokfluit, barokhobo, cor-
netto, luit , viola da gamba)  
 
04/08/2005 Brugge - St.-Jacobskerk, 20.30u La Reverdie: 
vocaal en instrumentaal ensemble ( luit,harp, cornetto, 
psalterium, klokken, percussie) 
 
21/08/05 Elzenveld, Antwerpen 22.30 Wim Maessele, 
Jurgen De bruyn, Jan Van Outryve luit & Liam Fennely 
gamba 
 
27/08/05 Elzenveld 20.00 Odhecaton & Jacob Lindberg 
o.l.v. Paolo da Col 
 

Wil je dat je activiteiten in deze kalender (en op de website) worden opgenomen, geef ze dan tijdig door, twee maanden voor 
de verschijningsdatum, dat is dus vóór 1 juli e.k. voor het tijdschrift van september. 

 
Si vous désirez annoncer vos activités dans cet agenda (et sur le website), transmettez-nous vos informations deux mois avant 
la date de la prochaine publication de septembre, soit avant le 1° juillet . 
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De bekende Calvinistische buitenburgemeester van 
Antwerpen tijdens het beleg van 1584-1585, was niet alleen 
een politicus en literator, maar blijkt ook een vaardig luitspeler 
geweest te zijn die zelf bestaande liederen voor luit intabu-
leerde. In zijn nagelaten bibliotheek bevonden zich zes luit-
boeken: een exemplaar van het Novum Pratum Musicum 
(1592) van Emmanuel Adriaenssen en twee in Venetië, in 
1546 en 1554 gedrukte luitboeken, beide getiteld Intabolatura 
de lauto, verder twee verzamelingen met door hemzelf 
geïntabuleerde liederen en psalmen, nl. Cantilenae testudini 
accommodatae et conscriptae a Philip(po) Marnixio (in-4°) en 
Psalmi et canti -lenae variae a Ph(ilippo) Marnixio (in-8°), 
beide ongetwijfeld in handschrift, en ten slotte twee 
luitpartijen, Bassus en Superius, in handschrift en betiteld 
Cantilenae duabus testudinibus accommodatae, gedateerd 
Londen 1583 (1).  
Marnix heeft heel wat nieuwe psalmteksten gedicht op 
bestaande oude melodieën, al of niet in meerstemmige 
zettingen, en misschien waren het deze laatste die hij zelf 
geïntabuleerd heeft. Dat hij de tekstdichter van het Wilhelmus 
zou geweest zijn, wordt betwijfeld. Meer dan intabuleren zal 
Marnix wel niet gedaan hebben en het is dus niet 
verwonderlijk dat hij bepaald voor het Novum Pratum 
interesse had. Daarin bevindt zich immers een uitgebreid 
leerstuk met transpositietabellen om bestaande composities in 
luittabulatuur over te brengen. Het is niet uitgesloten dat 
Marnix tijdens zijn korte Antwerpse periode Emmanuel 
Adriaenssen zelf, die toch een optredend luitvirtuoos was, 
heeft horen spelen. Bovendien waren ze geloofsgenoten want 
Adriaenssen was eveneens Calvinist maar heeft zich in 1589 
van lieverlede terug tot het katholicisme bekeerd! In Leiden 
kan Marnix dan weer met de Antwerpse luitmeester Joachim 
vanden Hove in contact gekomen zijn. De twee gedrukte 
Venetiaanse boeken zijn moeilijk te identificeren want in 1546 
kwamen er in de Dogenstad een twaalftal luitboeken 
Intabolatura de lauto van de pers. Dat van 1554 is mogelijk te 
identiferen met één van de twee Venetiaanse (her)drukken 
door A. Gardano, nl. Bernardino Balletti, Intabolatura de 
lauto di varie sorte di balli of Dominichino Bianchini, Intavo-
latura de lauto di ricercari, motetti, madrigali, etc..(2) Spijtig 
genoeg zijn de handschriften met geïntabuleerde liederen uit 
Marnix’ bibliotheek totnogtoe spoorloos..  

 
 

��������ntwerpse luitslagers (5)  Philips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde 
(Brussel, 1540- Leiden, 1598) 
G. Spiessens 

(1) W. MOLL, Musikaliën in de boekerij van Philips van Marnix van Sint-Aldegonde, in: Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-
Nederlandsche Muziek-geschiedenis, I (1885), p. 47-48; G.J. BROUWER,  Catalogue of the Library of Philips van Marnix van 
Sint-Aldegonde, Sold by Auction (July 6th), Leiden, Christophorus Guyot, 1599, Nieuwkoop, 1964 (facsimile). 
(2) H.M. BROWN, Instrumental Music printed before 1600. A Bibliography, Cambridge/Mass., 1965, nrs. 1546/2-8, 10-11, 12, 
15-17 en 1554/1-2. 
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L’illustre bourgmestre  calviniste d’Anvers (buiten-
burgemeester), qui s’est illustré entre autres durant le siège 
de 1584-1585, n’était pas seulement un politicien et un 
écrivain ; il semble qu’il ait été également habile luthiste, au 
point d’être capable de mettre lui-même des pièces vocales 
en tablature. Dans sa bibliothèque, on a retrouvé six ouvrages 
pour luth : un exemplaire du « Novum Pratum 
Musicum » (1592) d’Emmanuel Adriaenssen ; deux 
publications vénitiennes, de 1546 et 1554, toutes deux 
intitulées « Intabolatura de lauto » ;  deux collections de 
chansons et de psaumes mis en tablature par lui-même: 
« Cantilenae testudini accommodatae et conscriptae a Philip
(po) Marnixio « (in-4) et « Psalmi et cantilenae variae a Ph
(ilippo) Marnixio » (in-8), tous deux certainement en 
manuscrit ; enfin, deux parties séparées de luth, Bassus et 
Superius, écrites à la main et intitulées « Cantilenae duabus 
testudinibus accommodatae« , (Londres, 1583  ). (1) 
Marnix a écrit de nouveaux textes de psaumes sur des 
mélodies existantes, certaines existant dans des versions 
polyphoniques. Il s’agit peut-être de ces dernières qu’il aurait 
intabulées. Par contre, sa paternité du texte poétique du 
Wilhelmus est mise en doute. Il n’aurait fait que la mise en 
tablature de chansons existantes et par conséquent, il n’est 
pas étonnant qu’il se soit intéressé au Novum Pratum. On y 
trouve en effet une méthode de mise en tablature avec tables 
de transpositions, sur la mise en tablature pour le luth de 
compositions vocales existantes. Il n’est pas exclu que durant 
sa courte période anversoise Marnix ait entendu Emmanuel 
Adriaenssen. Il s’agissait en effet d’un virtuose du luth en 
pleine activité et calviniste de surcroît (bien qu’il se soit en 
1589 reconverti au Catholicisme !). 
A Leiden, Marnix a peut-être été en contact avec Joachim 
vanden Hove, autre luthiste anversois.  
Concernant les deux publications vénitiennes, une 
identification précise semble difficile puisqu’en 1546, une 
douzaine d’ »Intabolatura de lauto » ont été imprimées dans la 
Cité des Doges. Le recueil de 1554 est peut-être une des 
deux réimpressions vénitiennes d’A. Gardano : Bernardino 
Balletti, « Intabolatura de lauto di varie sorte di balli » ou 
Dominichino Bianchini, Intavolatura de lauto di ricercari, 
motetti, madrigali, etc. (2). A ce jour, on a perdu toute trace 
des manuscrits de la bibliothèque de Marnix qui contenaient 
les chansons mises en tablature par ses soins.  
 
Notes  voir p. 6 

��������es luthistes anversois (5) 
Philippe de Marnix, Seigneur de Ste Aldegonde 

      (Bruxelles, 1540- Leiden, 1598) 
        G. Spiessens   trad. F. Holvoet 
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z omercursussen s tages 

Pour les luthistes-compositeurs en herbe, une intéressante 
page de l'Internet Lute Society. Voor luitspelers die wat meer 
willen weten over akkoorden en harmonieleer op luit is er een 
interessante website: 
http://www.internetlutesociety.com/read/messages?id=6075 
 
 
Un bel ouvrage regroupant les textes illustrés des 17 confé-
rences données en Novembre 2001 à Michaelstein, lors du 
congrès "le cistre et la guitare avant 1800", vient de parai-
tre(contact : www.kloster-michaelstein.de)Douze d'entre eux 
sont en anglais, écrits entre autres par les français Christian 
Rault, Joël Dugot, Florence Gétreau et Gérard Rebours. De 
ce dernier, signalons aussi l'original texte sur Robert de Visée 
écrit pour la pochette du dernier CD de Eduardo Eguez : The 
King's Teacher. (M-A Recordings). 
 
 
http://www.luitvereniging.nl/ The new editions which are 
currently planned are: Thysius manuscript, 600 pages 
lutemusic on 7 (!) lines. It's planned for this year. This could 
be done quite quickly because the owner, the university of 

Leiden, is celebrating a xxx year anniversary and willing to 
support this edition financially. The book will be again a 
joined edition by KVNM and NLV,which allows to keep the 
price very low compared with many commercial editions of 
lutemusic. 
Another Hove edition, will take a bit longer but is also 
planned.  
The Vallet reprint is unknown at this moment but a new 
edition will contain the two secretum musarum books, with a 
better binding etc and original size. We hope it can be 
reprinted next year, especially the Vallet facsimile deserves 
this, also because the music is of such high quality. Taco 
Walstra. 
 
 
There is a new early plucked instruments society called 
"Sociedad de la vihuela". And they have published the first 
issue of the journal of the society "Hispanica Lyra" that is 
really good. The society has a web site with all the 
information of the new society. The link is: 
www.sociedaddelavihuela.com. We agreed already to 
exchange our magazines, for information contact our 

Un stage de luth organisé avec Xavier Cauhépé.,ce stage se 
déroulera du 04 au 10 juillet dans les P-O (66), dans un cadre 
superbe. 
Xavier Cauhépé : 
Professeur de Luth au CNR de Rueil-Malmaison, au 
Conservatoire du 9e à Paris. 
Donne des Master-Class et des concerts en France et à 
l’étranger (Heidelberg, Moscou, Caracas, Beyrouth, 
Washington, Chicago, Le Caire, Tunis, le Qatar…). 
Lauréat du concours international de luth à Toronto. 
 Contenu du stage :  
cours individuels techniques pour les luthistes et cours 
d’interprétation en musique d’ensemble avec chanteurs et 
instrumentistes – violes de gambes, flûtes à bec, clavecin.
( Débutants acceptés en luth ). 
Concerts et animations dans les églises de Lamanère, 
Serralongue, Prats-de-Mollo…et sur place ! 
Lieu du stage : 
 Ermitage de N-D du Coral à Prats de Mollo, existant depuis 
au moins le 13e siècle, rénové et agrandi au 17e siècle, avec 
une grande chapelle pouvant accueillir des concerts, dans un 
cadre verdoyant, isolé, entouré de montagnes et de bois, avec 
des chemins de randonnées…calme assuré pour le travail 
musical !!! 
 

Tarifs du séjour ( incluant cours, hébergement, repas ) : 
· 450 euros pour les luthistes, comprenant cours individuels et 
cours d’ensemble. 
· 360  euros pour les autres instrumentistes et les chanteurs 
souhaitant suivre les cours d’interprétation en musique 
d’ensemble. 
Olivier Sans,Ermitage n-d du Coral,66230 Prats-de-Mollo, 
 04 68 39 75 00 ou 06 61 65 06 54 olsans@wanadoo.fr 
 
 
Again a summer school for early music will be held in the 
czech republic. There is also a lute class which will be lead by 
the lutenist Evangelina Mascardi, a very talented young 
lutenist. (lute class 17th - 24th July 2005) 
 
The details: Summer School of Early Music 
 Prachatice, Czech Republic 10th-24th July 2005 
 http://www.mybox.cz/kvapil/lssh/en/indexf-en.html 
 e-mail:kvapil@mybox.cz  
 Information and application:  Jan Kvapil 
 Foerstrova 47, 770 10 OLOMOUC, Czech Republic 
phone +420/604 280 490, fax +420/585 757 109  

////����umeurs 
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In afwachting van een artikelenreeks over aan de luit verwante 
instrumenten door Nadine Duymelinck, alvast deze nieuwsjes: 
 
Citternlist 
I want to invite those of you who might be interested to join a 
new list for discussing historical citterns and their music. This 
will not be a forum for discussing Celtic music and the modern 
mando-family of instruments used to play it (commonly known 
as CBOMs), but rather a forum for instruments such as the 
Renaissance cittern, its variants, ancestors and progeny, the 
so-called English guittar (a.k.a. Scottish guitar, 18th-cen. 
cittern), the more-or-less indigenous citterns such as those 
found in Portugal, Corsica, Switzerland, Germany, Sweden, 
North Africa, etc., and that ilk. There will certainly be some 
overlapping interests between this list and the new one, but 
the latter will have a different focus. 
As usual, to subscribe, send an empty email with the word 
"subscribe" in the subject l ine to c i t tern-
request@cs.dartmouth.edu. Thanks to Wayne Cripps for 
setting up the list, 
Doc Rossi, Via Secchi 40, 42100 Reggio Emilia (RE)Italy 
http://www.magnatune.com/artists/Docrossi 
 
Mandora/Gallichon 
as far as I'm aware, guitars are defined as box-neck-lutes, i.e. 
with a neck and a box-like body (kastenhalslauten, in 
German), as opposed to shell-neck-lutes, i.e. with a neck and 
a shell-like body (schalenhalslauten) which are what most of 
us are used to calling lutes. Hybrids of guitars and other 
instruments in the 19th century were named according to their 

components, e.g. cello-guitar, lyre-guitar and so on. Pietro 
Prosser has plausibly shown that at the end of 18th century 
the guitar and the mandora each took elements of the other. 
The guitar inherited its 6th course and its modern non-
reentrant tuning from the mandora, whereas the mandora took 
over the guitar's single strings. 
The rococo mandora perished, but its late heir, the 
wandervogel lute, has survived well into the 20th century. 
Wandervogel lutes are by no means guitars. The rediscovery 
of Early music by pioneers like Dagobert Bruger et al, who 
played the wandervogel lute, prompted others to state that 
wandervogel lutes are no proper lutes. 
I should simply value that a defamation which is still 
maintained even by some luthiers, today (but that doesn't add 
to its truth). While it is true that wandervogel lutes considerably 
differ from renaissance lutes, they are lutes, nevertheless: 
lutes with a shell-like body and a neck. None of the 
contemporaries called them other than lutes. 
Notwithstanding that, it is likewise true that modern guitars and 
wandervogel lutes strongly resembled each other in terms of 
stringing and tuning (btw steel strings were in use for the 
guitar, but lutes were always strung with gut, or nylon after 
WW II). That is why so many editions during the fading 19th 
and starting 20th centuries were made for the guitar or for the 
lute, alternatively.Yes, the mandora in question is a 18th 
century lute with 6 to 9 courses. 
There is a recently published article available in the net http://
www.marincola.com/  click on LuteBot (left margin), and then 
#5 (middle). There, you will find Pietro Prosser's thesis on the 
mandora / the calichon. 

 C ittern-Mandora-Gallichon 
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Lidgeld 
- 20,00 EUR (België)  
- 25,00 EUR (Buitenland)  
- 30,00 EUR of meer (erelid) 
- 10,00 EUR (student)  
op rekening 310-1293656-53 

Cotisation 
- 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 
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Ongeveer een jaar geleden schreef ik een artikel getiteld ‘Go 
for Gut’ *), waarin ik schreef over mijn toen recente 
omschakeling van spelen met nagels op carbon en 
metaalomwonden snaren naar spelen met vingertoppen op 
darmsnaren. Ik was enthousiast over de verandering en 
spoorde alle luitisten aan hetzelfde te doen. Nu, anderhalf jaar 
na mijn eerste stappen, wil ik vertellen over mijn ervaringen 
sindsdien. 
 
Reacties 
Laat ik beginnen met te vertellen over de reacties die ik krijg 
van andere mensen. Ik speel in verschillende orkesten en 
kamermuziekensembles en ik begeleid regelmatig een aantal 
zangers, dus er zijn meerdere collegae die de verandering van 
dichtbij hebben meegemaakt. 
In een barokorkest, waarmee ik jaarlijks een aantal Johannes 
Passies speel op mijn 
aartsluit, kwamen een van 
de traversospeelsters en 
de violonespeler na afloop 
van een repetitie naar me 
toe. Ze hadden de 
verandering gemerkt en 
waren er positief over. Ze 
zeiden dat mijn noten 
duidelijker te horen waren 
geweest en dat de klank 
van het instrument warmer 
was geworden. In een 
ander,  nogal  k le in , 
barokorkest waar al de 
strijkers op ‘equal tension’ 
darmsnaren spelen (de 
laatste mode in authentiek 
spelen voor strijkers, 
waarbi j  a l le  snaren 
dezelfde spanning hebben, wat heel dikke snaren tot gevolg 
heeft) waren ze bijzonder blij met mijn darmsnaren, omdat 
mijn klank nu veel beter mengde met die van hen. 
Eén van de vocale solisten in een Bach cantate kwam naar 
me toe met de vraag wat voor een soort snaren ik gebruikte, 
want ik speelde zo luid! 
In ensemblespel had ik de fantastische ervaring op mijn 10-
koor renaissanceluit mee te mogen spelen in Dowland’s 
Lachrimae met een ensemble van vijf gamba’s. Ik had het een 
jaar eerder gedaan op mijn 8-koor met moderne snaren. Alle 
gambisten waren uitgesproken positief over de verandering. 
Alweer mengde mijn klank zich veel beter dan voorheen met 
hun klank, vooral in het basregister. 
Niet al mijn collega-luitisten vinden mijn nieuwe klank mooi. 
Sommigen vinden de bassen te dof vergeleken met hun 
metaalomwonden snaren. Maar anderen zijn erg onder de 

indruk, zo veel zelfs dat ze ook veranderen of op zijn minst 
vinden dat ze dat zouden moeten doen. Ik heb een paar erg 
dappere leerlingen die de stap naar darmsnaren ook hebben 
gewaagd. 
De zangers met wie ik speel zijn positief over het toegenomen 
dynamische bereik en in het bijzonder over de toegenomen 
fijnzinnigheid in de pianopassages. Maar niet alle zangers 
hebben geduld met mijn aanvankelijke technische 
worstelingen om het instrument onder controle te houden. 
Tijdens de cd-opnamen die ik heb gedaan sinds ik ben 
veranderd van snaren, heb ik twee soorten opmerkingen 
gekregen van de opnametechnici. Ieder van hen was zonder 
uitzondering weg van de darmsnaren; ze kwamen woorden 
tekort in het prijzen van de klank. Maar niet allemaal waren ze 
te spreken over de toegenomen hoeveelheid speelgeluiden 
van in het bijzonder de hand op de toets. Ik herinner me één 

opname in het bijzonder 
waar ik een stuk op 
barokgitaar heel zacht en 
gevoelig wilde spelen. De 
opnametechnicus bleef 
maar klagen over een 
positiewisseling die hij 
hoorde, terwijl ik alles in 
één positie speelde! Toen 
ik uiteindelijk het hele stuk 
nog een keer doorspeelde, 
nogal hard en onmuzikaal, 
het was tenslotte alleen 
maar om de aansluitingen 
met de stukken ervoor en 
erna goed te kunnen 
timen, was hij daar zo 
tevreden mee dat hij zei 
die take te zullen 
gebruiken! In een opname 

van Corelli sonates op aartsluit (omlaag gestemd naar a’ = 
392Hz) had ik ook veel moeite om de speelgeluiden onder 
controle te houden. Omdat de spanning zo laag was 
rammelden de snaren voortdurend tegen de fretten als ik te 
hard speelde. Het was dezelfde opnametechnicus die 
klaagde. Gelukkig was volume geen probleem op deze 
opname, dus kon ik me concentreren op voorzichtig spelen. 
Sommige mensen in het publiek is de verandering ook 
opgevallen. Maar omdat ze niet allemaal veel van luiten of 
snaren weten, komen ze zeggen dat ik anders ben gaan 
spelen. Ze vinden mijn spel duidelijker geworden, muzikaler 
en het raakt ze meer. Bijna allemaal zijn ze onder de indruk 
van de pianopassages die ze nog steeds kunnen horen. Maar 
mensen vertellen me ook dat ik zoveel beter kan worden 
gehoord in grote groepen. In obligatopartijen kunnen ze elke 
noot van me horen. 

����armsnaren, een werk in uitvoering. 
David van Ooijen 

De linkshandige luit van de auteur 
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Mijn eigen indrukken na anderhalf jaar spelen met vingers op 
darmsnaren zijn wisselend, maar in het algemeen ben ik 
positief. De klank is zoveel beter dat ik me niet kan voorstellen 
ooit terug te gaan. Nooit. Maar niet alle verandering is 
makkelijk. Sommige van de problemen ontstaan omdat ik nog 
niet de ideale spanning voor ieder instrument heb gevonden 
(experimenteren met darmsnaren kan duur zijn!) en met het 
aanleren van een nieuwe techniek. Dit kost gewoon tijd. En, 
natuurlijk, ik kom er ineens achter waarom enkel besnaarde 
theorbes maar zes snaren op de toets horen te hebben, en 
niet acht, zoals die van mij. Snaar zeven en acht zijn zo dik 
dat de klank erg dof is. De overgang naar de verlengde 
snaren is hierdoor uit balans. Maar als ik snaar zeven of acht 
samen met hun hogere octaaf speel zijn alle problemen weer 
verdwenen. Hier blijkt maar weer uit dat dubbel besnaarde 
theorbes een goed idee zijn. 
Ik vind het moeilijker te transponeren, omdat toonsoorten met 
teveel mollen of kruisen moeilijker te spelen zijn geworden; op 
de een of andere manier klinken ze niet zo goed meer als 
voorheen. Ook is het effectieve bereik van het basregister 
beperkter geworden; vooral als de bas erg laag gaat klinkt hij 
niet zo goed meer. Als gevolg daarvan breek ik mijn baslijnen 
voortdurend om ze in het ideale bereik te spelen, terwijl ik 
voorheen nooit problemen had om een baslijn ook heel laag te 
spelen. En omdat de darmbassen zoveel dikker zijn dan hun 
octaafsnaren kan ik geen capodastro meer gebruiken op mijn 
renaissanceluiten. 
 
Stemming 
Ik herinner me mijn eerste repetitie op mijn 8-koor in 
darmsnaren met enige schaamte. Ik had nog nooit zo vals 
gespeeld. Ik moet zeggen dat de snaren vrij nieuw waren, 
maar toch. Met het gamba-ensemble heb ik gemengde 
ervaringen met stemmen gehad. Hoewel het niet eenvoudig 
was om op stemming te blijven in tochtige of erg warme 
concertlocaties, gingen we door onze gelijke soort snaren in 
ieder geval allemaal dezelfde kant uit als we vals werden. Het 
jaar daarvoor was het zelfs een probleem dat mijn stemming 
zo constant bleef terwijl al de gamba’s om me heen met zijn 
allen omhoog of omlaag gingen afhankelijk van de 
veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. In één 
Johannes Passie kon ik mijn bassnaren niet onder controle 
houden gedurende het hele concert, waardoor ik eindigde met 
nogal uitzonderlijk continuo op alleen de bovenste drie snaren 
in de laatste paar aria’s. Maar bij andere gelegenheden ben ik 
bijzonder stabiel gebleven. In de herfst bijvoorbeeld heb ik met 
mijn 10-koor meer dan uur gereisd per trein en te voet naar 
een kleine kapel in een andere stad. Daar aangekomen heb ik 
het instrument uit de koffer gehaald en een beetje geoefend 
waarna de kapel zich langzaam met mensen vulde. Maar 
noch tijdens het oefenen, noch tijdens het concert heb ik 
hoeven stemmen. Ik kan mijn theorbe tijdens concerten op 
stemming houden dankzij de enkele snaren: ik heb mezelf 
aangeleerd te stemmen tijdens het spelen. Toen ik pas 
darmsnaren had gebruikte ik Gimped bassen. Die waren 

moeilijk op stemming te houden en gingen vaak de andere 
kant uit dan de snaren van alleen darm. Nu gebruik ik Pistoy 
bassen en heb ik die problemen niet meer. 
Brekende snaren 
Toen ik nog op carbon snaren speelde brak ik eens de eerste 
snaar op mijn 8-koor tijdens een concert. Ik begeleidde vier 
zangers in Dowland’s Come, heavy sleep. Ik kon doorspelen 
omdat ik de tabulatuur al spelende van een andere 
vingerzetting kon voorzien. Gelukkig was het het laatste stuk 
op het programma. Nu, op darmsnaren, heb ik dezelfde 
ervaring gehad. In het slotkoor van een Mattheus Passie brak 
de eerste snaar van mijn aartsluit. Maar hoewel ik continuo 
speelde was ik deze keer de oriëntatie op mijn instrument 
helemaal kwijt. Een andere keer kwam ik op een concert met 
mijn romantische gitaar toen ik zag dat de eerste snaar was 
gebroken. Ik zette er een nieuwe Gamut snaar op. Dat was 
een fout. Tijdens het concert, ik hoefde maar drie stukken te 
spelen, zag ik de snaar voor mijn ogen uit elkaar draaien. Hij 
is niet echt gebroken, maar tegen de tijd dat ik het derde stuk 
moest spelen was de klank helemaal verdwenen. Een 
Kürschner, Savarez of Sofracob snaar zou beter zijn geweest, 
omdat die niet zoveel uit elkaar draaien; als die zwakke 
plekken hebben breken ze gewoon. In één enkele repetitie 
met mijn a’-luit heb ik eens drie of vier eerste snaren gebruikt. 
Ik moest een 0.38mm eerste snaar gebruiken omdat het 
instrument op a’ = 440Hz moest staan. In een generale 
repetitie vlak voor een concert heb ik de eerste snaar op mijn 
8-koor vervangen, omdat die op het punt stond te breken. Ik 
had helemaal geen problemen op stemming te blijven 
gedurende het concert, omdat darmsnaren erg weinig 
oprekken. 
 
Techniek 
Ik heb mijn nieuwe geluid nog niet helemaal onder controle. 
Vooral de duim op de bassnaren is moeilijk. Maar ik geniet 
van het proces van zoeken naar een nieuwe klank; het is erg 
inspirerend en brengt me dichter bij mijn luiten en dichter bij 
de muziek die ik speel. Met moderne snaren stond ik minder 
stil bij de klank die ik maakte. Het was tenslotte zo makkelijk 
een constante toon te maken op snaren van een zo constant 
materiaal. De complexiteit van darmsnaren maakt de klank 
ook complex en interessant. Ik heb zoveel meer nuances tot 
mijn beschikking waarmee ik de muziek kan inkleuren. De 
complexiteit van de klank haalt ook meer nuances uit het 
instrument; darmsnaren werken beter met mijn luiten, met 
moderne snaren voelde ik die verbinding veel minder. 
Ik realiseer me dat veel van deze observaties erg subjectief 
zijn, maar als ik praat met andere spelers van luiten en 
historische gitaren die op darmsnaren zijn overgestapt, ontdek 
ik dat ze vaak vergelijkbare ervaringen hebben. Een bijzonder 
goede speler van romantische gitaren gaf altijd de voorkeur 
aan moderne snaren hoewel hij ook darmsnaren had 
geprobeerd, tot hij zichzelf op een opname terughoorde. Alles 
wat hij altijd lelijk vond aan de klank van collega-gitaristen 
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De toets wordt door de linkerhand bespeeld.  Hij biedt daarom 
een onmiddellijke link tussen de hand en het luitspel en is in 
die zin een belangrijk onderdeel waarbij de bouwer zijn  
vakmanschap kan laten blijken.   
Meestal is de toets gemaakt uit ebbenhout, hoewel dit geen 
regel is.  Bij de vroegste luiten ziet men dikwijls lichtgekleurde 
toetsen in wat waarschijnlijk fruithout is of esdoorn.  Dikwijls is 
er geen aparte toets, maar loopt het hout van de hals door.  
Later gaat men bijna exclusief over tot het gebruik van 
ebbenhout, en waarschijnlijk niet ten onrechte : de toets is 
namelijk nogal onderhevig aan slijtage van (vuile) vingers, van 
lange vingernagels, en ook van de fretjes.  Deze zullen zeker 
aan de randen het zachte fruithout indeuken waardoor het 
opzetten van fretjes een riskante bezigheid is.  Hierbij moet 
men namelijk het fretje eerst aanspannen een paar posities te 
laag, waarna het opgespannen wordt naar het bredere stuk 
van de toets.  Als het fretje hierbij in deze deukjes valt is 
beschadiging dikwijls niet te vermijden.   

Daarom geven we de voorkeur aan ebbenhout.  Er zijn ook 
andere harde houtsoorten beschikbaar, maar deze komen niet 
in aanmerking omwille van de historiek van het instrument.  
De toets is ook een dankbaar gegeven om de luit te versieren.  
Dit komt meer voor in latere periodes. 
Er wordt nogal gespeculeerd over het nut van de 
aangebrachte ‘vleugeltjes’ die in het klankblad gelegd worden, 
die volgens mij puur estethisch zijn.  Bij de vroegste luiten 
komt men dit zelden tegen of wordt de toets met een ud-

2222����leine en grote herstellingen aan kleine en grote luiten, deel 4: toets 
Peter Verhoeven 

hoorde hij bij zichzelf terug. Dit heeft hem overtuigd om op 
darm te gaan spelen. 
Ik heb moeten experimenteren om tot de snaren en 
spanningen te komen die ik nu gebruik, en ik leer nog steeds 
bij. Ik ben begonnen met Gimped bassen van Gamut, maar 
ben snel overgestapt op Pistoys omdat ik de klank beter vond: 
minder metalig. De keuze van snaren in het midden gebied is 
minder kritisch, of misschien ben ik gewoon minder kritisch 
hier. Voor de bovenste snaren vind ik Gamut mooi omdat ze 
warm klinken, maar ik vind het vervelend dat ze snel rafelen, 
want al de rafels aan de snaar maken de klank dof. De rafels 
kun je eraf knippen met een nagelknippertje, maar het rafelen 
is vaak het begin van uit elkaar draaien. Het kan echter lang 
duren voor ze echt breken, en dan zit ik in de tussentijd met 
een snaar die niet meer mooi klinkt maar die ik ook niet wil 
verwisselen als ik geen concert heb. Sofracob snaren zijn 
goedkoper, minder mooi van klank, maar hebben een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding. Ze gaan alleen niet zo lang mee, ze 
breken al na een klein beetje rafelen, dat is na gemiddeld één 
of twee weken. Kürschner snaren rafelen bijna niet, gaan erg 
lang mee en breken dan vrij plotseling. Hun klank is veel 
scherper dan die van Gamut snaren, maar ik heb ontdekt dat 
ik er met wat oefening toch een redelijk warme klank op kan 
maken. Ik heb een verzameling van deze drie merken in mijn 
luitkoffers, en gebruik het merk dat ik voor de situatie het 
meest geschikt vind. Ik heb Aquila en Barocco snaren nog niet 
gebruikt, maar vrienden vertellen me dat die allebei erg goed 
zijn. 

Na een weekeinde Monteverdi’s Maria Vespers spelen zonder 
nagels is mijn duim zo beurs dat hij bijna al zijn tastzin heeft 
verloren, dus dan is het moeilijk een andere luit te spelen. 
Klassiek gitaar spelen zonder nagels op snaren met hoge 
spanning doet zeer aan mijn vingers. Ik heb snaren met lage 
spanning gezet op mijn gitaar die ik gebruik voor het lesgeven. 
Het helpt een beetje. 
 
Natuurlijk ben ik nu zwaar bevooroordeeld ten gunste van 
darmsnaren, maar als ik luister naar andere luitisten op luiten 
met moderne snaren, of naar mezelf op oude opnamen, mis ik 
veel van wat ik als een mooie luitklank ben gaan beschouwen. 
Het is alsof deze luitisten dezelfde muziek spelen als ik, maar 
op andere instrumenten, zoals moderne gitaristen doen. Daar 
is niets mis mee, maar deze moderne luiten zijn niet langer 
echte luiten voor mij. Natuurlijk hoor ik nog steeds de 
muzikaliteit van de spelers en kan ik genieten van hun 
uitvoeringen, maar hun klank en daarmee de muziek mist echt 
een dimensie. Een goede vriend van mij, een luitist, zegt dat 
darmsnaren een klank maken met drie dimensies, moderne 
snaren maar twee. 
 
Ik kan concluderen dat ik mijn stem heb gevonden, maar het 
is nog een werk in uitvoering en zal dat nog lang blijven. Dit 
proces van verandering en verbetering, van zoeken en vinden, 
is wat muziek maken interessant maakt. Darmsnaren hebben 
mij geholpen in mijn spel, waarom ontdek je niet wat ze voor 
jou kunnen doen? 
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De la tête du luth au chevalet, le sillet conduit les cordes sur 
toute leur longueur vibrante. C’est un petit accessoire, mais il 
est d’importance primordiale. Le sillet est rarement collé, la 
pression des cordes suffisant à le maintenir en place. Cela 
permet aussi de l’enlever facilement si l’on doit faire des 
ajustements. Ce qui est crucial, c’est la profondeur et l’arrondi 
des rainures qui déterminent l’écartement des cordes. Comme 
les cordes fines ont une oscillation moins large, les cordes 
aiguës peuvent être plus rapprochées que les basses. 
Le sillet est fait d’ébène, d’os ou d’ivoire. Comme la tension 
des cordes du luth est moins forte que celle d’une guitare, le 
bois d’ébène peut suffire, mais l’ivoire est à la fois plus 
esthétique et plus résistant. Malheureusement, l’éléphant 
étant une espèce protégée, l’ivoire est rare et cher. On 
emploie donc surtout de l’os. Les os de bétail doivent subir un 
traitement spécial afin qu’ils ne se décolorent et ne 
s’enlaidissent pas.  
Pour obtenir un résultat optimal, la hauteur du sillet doit être 
parfaite, car chaque dixième de millimètre supplémentaire, 
demande aux doigts d’enfoncer plus la corde. Le sillet doit 
faire que la corde doit surplomber d’un millimètre la touche, la 
première frette ayant normalement 0,90 mm de diamètre. 
Mais d’après la forme du plan de la touche, cela peut varier 
d’un luthier à un l’autre et il faudra adapter le diamètre des 
frettes en conséquence de même que le sillet. Un dixième de 
millimètre au-dessus de la première frette suffit. Voici une 
autre manière pour vérifier si le sillet a la bonne hauteur : 
enfoncez la corde à la deuxième frette et voyez si la corde 
touche la première frette, la corde peut toucher la première 
frette, mais sans s’y enfoncer. Si vos yeux vous trahissent, 
glissez une feuille de papier à cigarette entre la corde et la 
première frette et voyez si elle ne bouge pas. 
De réels problèmes peuvent intervenir avec les rainures dans 
lesquelles glissent les cordes. Elles ne peuvent être trop 
profondes. Moins il y aura de frottement, mieux les cordes 
glisseront, elles ont besoin d’un maximum de liberté. Le galbe 
de la rainure a aussi un rôle important. Ce galbe ne peut 
comporter de partie plate ou anguleuse. Si c’est le cas, vous 

aurez des bruits lorsque la corde glissera d’un coup en 
l’accordant, surtout avec les cordes filées. Et l’accord de 
l’instrument sera difficile, la corde sonnant soit trop haut, soit 
trop bas. Un cauchemar que connaissent beaucoup de 
luthistes. 
Aucun système de lubrification n’aidera vraiment, le mieux 
serait de donner un petit coup de lime dans la rainure, mais 
sans que celle-ci ne devienne trop profonde ! Il existe à cet 

effet de fines petites limes rondes. Un système D : comme 
lime, prenez une vieille corde filée d’un diamètre légèrement 
plus gros et calez bien votre luth (mais de préférence pas 
dans un étau). Les lubrifiants n’aident que momentanément et 
peuvent abîmer les cordes en boyau. On peut aussi employer 
de la mine grasse de crayon, du talc ou de la paraffine. 
Même si le sillet est parfait au départ, au bout d’un certain 
temps, il montrera des faiblesses. Si cela pose vraiment un 
problème, consultez votre luthier, lui seul peut remettre vos 
cordes sur la « bonne voie ». 

��������etites et grandes réparations de petits et grands Luths, 
3° partie : Le sillet 
Peter Verhoeven,  trad. Marc Verhaegen 

Le Tombeau de Louis Frechette by Yves Patry, originally 
printed in the February, 2005, issue of the Quarterly without 
the rhythm symbols is now available at: http://
www.cs.dartmouth.edu/~lsa/publications/index.html#errata 
 

Some nice new pieces on my website: 
4 different intabulations of a song by Claude de Sermisy by 
da Crema, Newsiedler, Phalese and Waissel. Original song 
has also been included. This must have been a hitparade 
piece in the 16th century. 
Pieces are in the open abctab format and in postscript. 
http://www.science.uva.nl/~walstra/ABCArchive/index.html 
Taco Walstra 

T ablature @ internet 



���� ������ ������ ������ ��((((�� �	 �
 ������ �	 �
 ������ �	 �
 ������ �	 �
 �������� 
 �� ! �����! "#$! ! %
 �� ! �����! "#$! ! %
 �� ! �����! "#$! ! %
 �� ! �����! "#$! ! %���� ) *�) *�) *�) *�1,1,1,1,����

1. 
Markus Lutz presents to us an interesting manuscript which 
contains a large amount of music from the galant time, many 
of them anonymus. Among the named composers we find S.L. 
Weiss, Weichenberger, Jaques Gallot the elder ("L'Amant 
Malheureux"), Kellner, Lichtensteiger (the one from whom the 
legend sais Weiss would not have been able to get his post at 
the hassian court), G.F.Händel, Losy and Pichler. 
The edition comes in a slightly different size than the original 
and is spiral bound. Most of the handwriting of the 20 suites 
and several single movements is easy legible. In my copy no 
corrections or addititon were made (for example if the music is 
hard to read or to make a hint to a mistake). 
The preface tells us on 22 pages details about the manuscript 
and gives concordances: It belonged to Luise von Würtemberg 
who took it with her due to her marriage with Friedrich von 
Mecklenburg in 1746. Most of the music could have been 
compiled in Würtemberg, possibly by some of the lutenists at 
the Stuttgart court. After Luise's death her music came to Ros-
tock where it is up to now. I think the preface is just available 
in german. I also found it a pity that the incipits are given wi-
thout graces. I think graces are important parts of the music 
and stylistical features and don't understand why this feature 
is omitted. 
The music in this manuscript is all for 11-course lute in d-minor 
tuning. Just one suite uses the "tone mercure" with the 6th 
course of the baroque lute tuned to Bb.  As probably already 
suspected by the name of the composers the quality of the 
music within this manuscript is on the higher level (you'll find 
the Haendel-Gavotte soon as an example on my homepage.  
In most of the cases the technical difficulty is moderate and 
even some very easy pieces can be found. So this collection 
also makes good teaching material. 
The german lute society continues their work on the music in 
the Rostock library and finally made a valuable edition of rare 
previously unpublished material worth to be played more of-
ten. Markus Lutz deserves our thanks for doing the effort. 
http://www.lautengesellschaft.de/DLG/Buecher/SubR.html 
It comes in two versions: 
Bound with Wire-O or "gelumbeckt" (pages fixed with glue). 
The second version is slightly cheaper, but makes only sense 
if you want to bind it on your own or by a book binding service. 
Wire-O: 55,-- EUR (44,-- EUR for members of the DLG) 
lumbeck: 53,-- EUR  (42,40 EUR for members of the DLG) 
Postage will have to be added to these prices. 
Deutsche Lautengesellschaft e.V. 
c/o Seicento Notenversand 
Holbeinstraße 12 
D-79312 Emmendingen 
FAX-Bestellung: *49 - (0) 76 41 - 93 28 04. 
e-mail: seicento-luckhardt@t-online.de 
 

2. 
Here are details of the latest Lute Society publications, in-
cluding our last two annual journals. If you would like copies of 
any of them, email me back on Lutesoc@aol.com to request 
copies. 
Wire Strings at Helmingham Hall: and Instrument and a 
Music Book is the latest Lute Society booklet, no. 10 in our 
series of booklets, by Ian Harwood. It is a 54-page essay, well 
illustrated with photographs (some in colour-a first for us!) on 
what is unquestionably one of most beautiful and 
extraordinary instruments surviving from the renaissance, the 
wire-strung instrument (the author argues that it is a 
bandora) preserved at Helmingham Hall in Suffolk. A late 
16th-century music book, Barley's Pathway to Musicke bound 
with two parts of his New Booke of Tabliture, survives in the 
same house and seems to be connected with the instrument. 
Anyone who tends to find instrument reports a little dry need 
have no fear of boredom-the booklet gives a a wealth of local 
colour which makes this a fascinating read.  
Price: $12.50 plus postage, Europe: £1.20  
by the noted contemporary composer Stephen Dodgson, is a 
suite of duets written by him for the duo Christopher Wilson 
and Tom Finucane in 1984. They were recorded by the duo 
and broadcast on BBC radio in 1987, and the edition (which 
consists of the composer's autograph score in staff notation, 
with two partbooks, mostly in tablature) includes a CD of this 
recording. The music calls for two 6-course lutes, and a reaso-
nably advanced technique. Price: 22 Euros plus postage: 
£1.50  
Sigh again, Shakespeare!  is a collection of six songs for 
voice and renaissance lute by Brian Wright, setting texts by 
Shakespeare, in the composer's autograph score. 
The accompaniments call for a 6-course lute, with a few optio-
nal diapason notes, and an intermediate level of technique. 
The composer says he thinks these are the best thing he has 
written to date!.  
Price: 7. 50 Euros  plus postage, Europe: £1.20  
The Lute 2002 
The 2002 issue of The Lute, Journal of the Lute Society has 
been issued and sent out to all those who were members in 
2002. It contains papers on Dowland's Catholicism and how 
this is reflected in his songs and the Lachrimae pavan cycle, 
on the 17th-century lutenist Lady Killigrew, on what exactly a 
'dump' is, and on arpeggiated chords in 17th century Italy; and 
personal tributes to the late Tom Finucane. Reviews include 
exceptionably erudite bibliographic studies by John Robinson. 
If you were not a member in 2002 but would still like a copy, 
you can buy one; price:16 Euros.  
The Lute 2003 
The 2003 issue of The Lute, Journal of the Lute Society is now 
available, and members who were subscribers in 2003 will 
soon receive it.The papers it contains are 'A History of Trans-
criptions of Lute Tablature from 1679 to the Present' by Mata-
nya Ophee, which tells a thought-provoking tale of which most 
of us know little - the controversies of the late 19th and 20th 
centuries over how lute music should be transcribed into staff 

E ditions 
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notation; 'A Mid Sixteenth-Century Guide to Fret Placement' 
by John Reeve, which translates a French treatise of that time 
to give an authentic system for setting frets; and 'Philip van 
Wilder's English Songs' by Christopher Goodwin, which pre-
sents an alternative English text for a French song by Henry 
VIII's favourite luter, a reconstruction of another, and a short 
manuscript study of the latter song's source. Book reviews 
include a lengthy review of Matthew Spring's The Lute in Bri-
tain. If you were not a member in 2003 and would like a copy, 
the price is 15 Euros you can pay by any of the normal ways. 
Chris Goodwin, Lutesoc@aol.com 

3. 
THE LUTE CALENDAR: The Renaissance Lute made Easie 
Een echte aanwinst voor de liefhebbers die renaissanceluit 
spelen! De idee is heel simpel: geen paginanummering maar 
gewoon per bladzijde een stukje luit voor elke dag van het 
jaar. (Kleine opmerking, de mogelijke schrikkeldag 29 februari 
is vergeten).De technische moeilijkheidsgraad is zodanig dat 
er voor elk wat wils is: van eenvoudige Neusidler-
oefeningetjes en Toys tot veeleisender stukken. De 
Recercada’s van Ortiz met de akkoordschema’s en in bijlage 
een versie voor de melodiestem voor luit (in franse tabulatuur, 
zoals trouwens alle stukken) of fluit (in sol sleutel) of gamba 
(fa sleutel). Ook enkele bewerkingen van enkele bekende 
Dowland– en Campian-songs waar de melodie verweven zit in 
de begeleiding en waarvoor Lundgren af en toe de originele 
toonaard heeft gewijzigd. Hij beperkt zich verder tot het geven 
van algemene instructies voor de rechterhand, naargelang de 
periode vóór of na 1600 en voor de linkerhand enkel waar 
nodig, wat vingerzettingen, de aangehouden noten, en het 
weglaten van verdubbelingen in ongemakkelijke 
akkoordgrepen. Onderaan elk stuk staat aangegeven welke 
luit (6 tot 10 korig) men ervoor nodig heeft. Bovendien is het 
geheel verlucht met originele tekeningen over luit, sommige 
zijn volledig opgebouwd uit fonts van tabulatuurtekens, heel 
toepasselijk “Fontasia” genoemd, echt knap! Een handig A4 
formaat, geringd maakt het een uiterst gebruiksvriendelijke 
bloemlezing in 4 delen waar je jaren plezier aan zal beleven! 
The Lute Calendar : The Renaissance Lute made Easie 
Une réelle acquisition pour les amateurs de luth 
Renaissance ! L’idée est simple : pas de numérotation de 
page, mais à chaque jour de l’année correspond une petite 
pièce de luth (notons que la journée du 29 février est passée 
sous silence…). Chacun y trouve son bonheur : des Toys et 

simples exercices à la Neusidler aux pièces beaucoup plus 
exigeantes sur le plan technique. Aux Recercade d’Ortiz avec 
leur schéma harmonico-métrique sont adjoints la version 
mélodique pour luth en tablature française (tablature choisie 
pour toute l’anthologie), pour flûte en clé de Sol ou encore 
pour gambe en clé de Fa. On y trouve aussi des 
arrangements de quelques chansons connues de Dowland où 
la mélodie est intégrée à l’accompagnement de luth, 
arrangements pour lesquels Lundgren a parfois changé la 
tonalité d’origine. D’autre part, il donne quelques indications 
sur le jeu de la main droite, d’après l’époque de la pièce : 
avant ou après 1600, et donne quelques doigtés de main 
gauche quand il l’estime nécessaire, ainsi quelques tenues de 
notes. Certaines doublures de notes dans les accords difficiles 
sont avantageusement supprimées. Sous chaque pièce, 
Lundgren signale le type de luth à employer (d’un 6 chœurs à 
un 10 chœurs). La présentation est agrémentée de dessins 
originaux sur le luth. Certains de ces dessins sont 
intégralement construits avec des polices de caractères pour 
tablature, et ingénieusement appelés « Fontasia » ! 
Le format pratique de l’A4 et la reliure à anneaux en fait une 
anthologie en quatre parties (une pour chacune des saisons) 
dont chacun jouira pendant des années. 
 Order Your copy directly from slundgrenlaute@t-online.de 
and the Calendar will be posted to You the next working day. 
500 pages with 365 lute pieces! 
Four books: Winter - Spring - Summer - Autumn 
Visit www.luteonline.de to have a look at the TABLE OF 
CONTENTS and the PREFACE.  There You can DOWNLOAD 
the song for May 1st WOL KUMPT DER MAY by Hans 
Newsidler.  
Price for the complete Calendar: � 75.00 Postage and han-
dling are free for surface mail. For airmail add � 3.- for Europe 
Bank charges are not accepted. Payment should be made in 
advance. There are three ways of doing this:  
1. By transfer in � (EUR) to our bank account in Germany: 
Stefan Lundgren, Stadtsparkasse München, BLZ 701 500 00, 
account no. 901 18 69 16  IBAN: DE43 7015 0000 0901 1869 
16. BIC: SSKMDEMM. 
2. Send a post (money order) or bank cheque in � (EUR), 
drawn on a bank in Germany to "Lundgren Edition, Postfach 
40 11 32 D-80711 München". 
3. Or pay with credit card online through PayPal; the fast, free 
and secure way. Go to my Web-Site www.luteonline.de and 

Luth baroque 13 choeurs, 69,6 cm d'après Martin Hoffmann, 
très bon état, construit par J.G.Houcken-1991  3200� 
Agnès Tamignaux, 11, rue Fêchereux, 4608 Neufchâteau 
043766082 
agnes.tamignaux@skynet.be 

P etites annonces / Zoekertjes 

 
Nombreuses autres annonces sur le website 

 
Talrijke andere zoekertjes op de website 

http://users.belgacom.net/lute 
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Thomas Crecquillon, componist. 
 
Thomas Crecquillon is geboren bij het begin van de XVIde 
eeuw in de omgeving van Gent. We weten erg weinig over zijn 
leven. Hij zou verschillende muzikale ambten bekleed hebben 
in Regensburg, Antwerpen en Doornik, alvorens in 1538 
kapelmeester te worden van Keizer Karel. Deze kapel reisde 
met de keizer mee en zou zo een belangrijke rol spelen bij het 
verspreiden van het werk van Crecquillon en dus ook van zijn 
lied "Ung gay bergier" doorheen het "Heilige Roomse Rijk". Na 
zijn afscheid van de keizerlijke kapel omstreeks 1550 blijft 
Thomas Crecquillon als componist verbonden aan de kerk van 
Béthune tot aan zijn dood in 1557. 
In tegenstelling tot het werk van andere Frans-Vlaamse 
componisten uit zijn tijd (Willaert, Gombert, Clemens non 
Papa), is de profane muziek bij Crecquillon bijna even 
belangrijk als de religieuze. Hij schreef meer dan 200 liederen, 
ongeveer 125 motetten en 12 missen, en daarbij nog een 
aantal lamentatio's en psalmen. Een belangrijk kenmerk van 
zijn composities is de imitatie. De verschillende stemmen 
beginnen de één na de andere met dezelfde beginnoten. Men 
noemt deze schrijfwijze "syntaxische imitatie". Het 
beginmoment van elke stem heeft natuurlijk zijn invloed op het 
zinseinde: de laatst begonnen stem beëindigt een muzikale 

zin op het ogenblik dat de eerste stem de volgende zin reeds 
heeft ingezet. Zo bekomt men een ononderbroken 
meerstemmig weefsel meestal gevormd (zoals bij "Ung gay 
bergier") door vier stemmen, die alle evenveel belang hebben. 
Deze formele contrapuntische benadering laat geen ruimte 
voor individuele melodische uitdrukking. 
 
Ung gay bergier, het succes van een lied. 
"Ung gay bergier" is zonder twijfel het meest bekende lied van 
Thomas Crecquillon en wordt door luitisten bijzonder 
gewaardeerd. Een mogelijke reden hiervoor is de 
"lichtvoetigheid" die voortkomt uit de strikte toepassing van het 
imitatie-principe. Het gaat over korte, eenvoudige en 
gemakkelijk te onthouden imitaties, vooral bij de 
beginmelodie. Op die manier kan zowel de muziekliefhebber 
als de gevorderde luitist er plezier aan beleven, want voorbij 
deze initiële toegankelijkheid vindt men een rijke en 
ingewikkelde polyfonie. Van de 27 indertijd gedrukte versies 
(dus zonder de manuscripten mee te tellen) zijn er 15 voor luit; 
de andere zijn voor orgel, cister of andere instrumenten.We 
laten nu een lijst volgen van werken waarin één of meerdere 
versies van "Ung gay bergier" voor luit opgenomen zijn 
( "modus" staat voor de tonaliteit van het stuk, de afkorting 
"tab."duidt op Franse, Italiaanse of Duitse tabulatuur): 

++++����ng gay bergier 
of de evolutie van de instrumentale luitmuziek gevolgd doorheen een lied gedurende de tweede 
helft van de XVIde eeuw. 

 
Matthieu Thonon vert. Nadine Duymelinck 
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De analyse van de verschillende intavoleringen van het lied 
laat ons toe de evolutie na te gaan van de instrumentale 
muziek in zijn prille beginperiode in de renaissance. 
 
Het vocale origineel. 
Het lied werd gepubliceerd door Tielman Susato (Antwerpen, 
1543) in zijn liedboek  “Premier livre des chansons a quatre 
parties…”  Het gedicht van een anonieme auteur (misschien 
Crecquillon zelf) is een gezouten epigram over de 
toenaderingspogingen van een herder tot een herderin, die 
zijn strategie snel doorziet:  
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Een vrolijke herder vroeg een herderin 
Om in te gaan op zijn liefdesverzoek. 

Ga maar weg, zei ze. 
Ik vind uw gepraat ongepast. 

Denk niet dat ik zulk een fout zou begaan. 
Houdt dus maar op met zeuren, 
Je hebt niet de benodigde lans. 

 
Het lied is geschreven voor vier stemmen: superius, 
contratenor, tenor en bassus. Zonder wijzigingstekens aan de 
sleutel zou de modus sol mixolydisch zijn, maar het gebruik 
van musica ficta in de cadenzen en imitaties (t.t.z. met fa#) 
maakt er een ionische toonaard van. Ziehier dan in elk van de 
vier stemmen het begin van het motief van de herder: 
 

 
Het al of niet toevoegen van wijzigingstekens op de wijze van 
de musica ficta wordt overgelaten aan de uitvoerder en maakt 
zo het formuleren van de theorie bijzonder moeilijk. De 
luittabulatuur die geen twijfel laat over de plaatsing van de 
halve tonen geeft zekerheid over het gebruik van de musica 
ficta. Een drieledig homofoon gedeelte met een meer 
"akkoordisch" karakter, verwant aan het Parijse chanson, 
vormt het middenstuk van het lied. Dit tweede deel maakt, 
zeer kort, de verbinding tussen het eerste en derde deel. Het 
derde en laatste deel herhaalt zonder ophouden het laatste 
vers in een ingewikkelde polyfonie met korte herhalingen. Men 
meent de echo te horen van het verwijt van de herderin aan 
het adres van de herder, zoals het door diens hoofd spookt. 

Ziehier de basismelodie van het laatste deel: 
    
We stellen vast dat het eerste en het derde deel op bijna 
identieke wijze herhaald worden. Het zal interessant zijn om te 
zien of dat in de instrumentale bewerkingen op dezelfde 
manier gebeurt. Laten we eens kijken hoe dit lied, ontdaan 
van zijn tekst, in het instrumentale repertorium te zien is. 
 
De Leuvense uitgaven van Phalesius. 
De eerste versie uit 1545 blijft zeer dicht bij het vocale 
origineel, dat duidelijk model gestaan heeft voor de 
luitreductie. Men kan inderdaad van een reductie spreken in 
die zin dat de polyfonie toch wel vereenvoudigd is tegenover 
het origineel en zich meestal beperkt tot drie stemmen in 
plaats van vier. Phalesius wilde uit didactische overwegingen 
het grootst mogelijke publiek bereiken en dan speciaal jonge 
liefhebbers en studenten. Enkel vier maten zijn zeer braafjes 
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versierd, op traditionele wijze in de cadensen.Het lied is een 
toon lager getransponeerd, in fa, waardoor het in lagere 
posities, en dus gemakkelijker, gespeeld kan worden. Zeer 
opvallend is wel het beperkte gebruik van de musica ficta. De 
wijzigingstekens zijn weggelaten in de imitaties van het 
herdersmotief en behouden in de meeste cadensen. De 
musica ficta wordt dus op een niet erg samenhangende 
manier aangewend. In de versieringen vindt men een aantal 
modus-vreemde noten (zoals de si hersteld) die een meer 
melodische dan harmonische betrokkenheid verraden. 
Sommige gedeelten zijn dus puur modaal, terwijl andere meer 
naar een grote-tertstoonaardgevoel neigen.  
Pietro di Teghi geeft in 1547 een veel ingewikkelder versie. 
Men herkent meer dan waarschijnlijk de werkwijze van de 
beroepsluitist. De instrumentale techniek wordt hier gebruikt 
voor meer en beter geplaatste versieringen. Behalve in de 
cadensen vinden we versieringen op lange noten en in het 
drieledige gedeelte, alsook talrijke kleine melodische 

verbindingen tussen twee noten. Teghi zorgt ook voor een 
geleidelijke ontwikkeling van de versieringen in de cadensen: 
(t.= tactus) 
Verder maakt Teghi gebruik van harmonische versterking 
(bredere akkoorden) en van de finesses van het luitspel zoals 
de echte unisono’s tussen twee verschillende snaren. De 
toepassing van musica ficta is samenhangender behalve in de 
imitaties van het herdersmotief (een enkele fa#, t.15). Het 
resultaat is een meer tonale polyfonie, meer verticaal dan 
horizontaal. Misschien is dit een gevolg van de Italiaanse 
afkomst van de auteur, meer geneigd tot het gebruiken van de 
aantrekkingskracht van de leidtoon, 
De volgende Leuvense uitgaven zijn voor het merendeel 
herzieningen van deze eerste versies. De versieringen, hoe 
langer hoe virtuozer, en de polyfonie, hoe langer hoe 
ingewikkelder, zijn getuige van de ontwikkeling van de 
luittechniek, maar de tabulatuur laat soms te wensen ove:r 
dwarsstanden, twijfelachtige plaatsing van de letters, ritmische 
onjuistheden, eigenaardige afwijkingen van het vocale 
origineel. We kunnen hieruit afleiden dat de redenen van 
Phalesius om "Ung gay bergier" op te nemen in een nieuw 
boek soms meer van commerciële (zoveel mogelijk stukken 
drukken) dan van artistieke aard waren. Enkel de allerlaatste 
versie uit 1571 in de toonaard van sol past de musica ficta toe 
op doorgedreven wijze. Het gebruik van de fa# geeft de 
toehoorder het gevoel van een stuk in sol groot. In 
het drieledige gedeelte wordt ook de Picardische 
terts gebruikt zodat het tonale gevoel het modale 
overheerst in deze Leuvense uitgaven. 
 
Valentin Bakfark, Lyon, 1553. 
Bakfark, gedurende zestien jaren luitist van koning Sigismund 
Augustus II van Polen, onderscheidde zich in zijn werk van 

zijn tijdgenoten door een meer afwisselend gebruik van geijkte 
vormen en een verzorgde stijl. Hij voegde aan "Ung gay 
bergier" ritmisch-melodische elementen toe die het 

instrumentale aspect van het lied benadrukken zonder daarom 
de originele compositie te verloochenen. Een opvallend 
voorbeeld van zijn tussenkomst is de opmaat in het 

herdersthema (t.3 en 16).  
De versieringen zijn tamelijk conventioneel geplaatst, 
maar winnen aan virtuositeit tegenover eerdere versies 

door de verkleining van de notenwaarden tot 32ste noten. 
Bakfark gebruikt de musica ficta in de imitaties in het 
herdersmotief op een samenhangende manier, maar enkel in 
de contratenor, terwijl de bassus gelinkt blijft aan de optijd 
(zodat een octaaf vermeden wordt). Daarbuiten wordt de 
musica ficta enkel gebruikt in de cadensen. Geen enkele 
toonaardvreemde noot wordt aangewend. In het geheel toont 
deze zeer verzorgde uitgave Bakfark als een uitmuntend luitist 
op zoek naar een briljante speelwijze, en als een meester in 
het intavoleren van vocale polyfone  voorbeelden. 
 
Antonio di Becchi, Venetië, 1568.        
Dit is het eerste voorbeeld waarin de musica ficta gebruikt 
wordt in de imitaties in het herdersmotief. Eigenaardig genoeg 
gebruikt Antonio di Becchi de musica ficta niet in de 
gewoonlijk wél verhoogde cadensen. Zo zien we dat Becchi 
de gewone regels en het leidtoonprincipe, meestal toegepast 
in de zuiderse streken, op zijn eigen manier  verwerkt. Hij is 
misschien de uitzondering die de regel van de tonale 
uitstappen in de modale wereld bevestigt. De versieringen zijn 
zeer conventioneel geplaatst bij de cadensen. De trekjes zijn 
minder virtuoos dan bij Bakfark en de intavolering minder 
samenhangend.  
 
Matthäus Waissel, Frankfurt, 1573. 

De bewerking van Waissel brengt een nog meer uitgesproken 
virtuositeit met lange trekken tot acht opeenvolgende 32ste 
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noten en veranderende ritmes binnen één en dezelfde 
versiering. 
Het instrumentale wint in deze versie aan onafhankelijkheid 
tegenover het vocale model. Technische hoogstandjes en de 
waarde van de uitvoerder krijgen meer belang. We zijn ver 
verwijderd van de didactische, eenvoudige en getrouwe 
Leuvense weergaves uit het midden van de eeuw. Hoewel het 
grondvlak en de ideeën reeds aanwezig waren bij Pietro di 
Teghi, zit het verschil hoofdzakelijk in de snelheid. Anders dan 
Teghi ontwikkelt Waissel het herdersmotief in de herhalingen 
en speelt een vraag-antwoordspelletje in de luitregisters. Het 
drieledige deel wordt tweemaal versierd. Waissel gaat ook 
veel verder dan Teghi of enige eerdere versie in de herhaling 
van het derde deel. De ingewikkelde polyfonie daarvan werd 
tot dan toe telkens eender behandeld door de luitisten die 
klaarblijkelijk dachten dat versieringen of toevoegingen daarin 
onmogelijk waren. Waissel probeert,nog ietwat timide, de 
herhaling te ontwikkelen door de toevoeging van een klein 
motief van twee opeenvolgende 16de noten. Hij past de 
musica ficta toe in de cadensen, maar niet in de imitaties in 
het herdersmotief; hij gebruikt daarbij enkel de leidtoon en 
verder geen andere toonaardvreemde noten.  
 
Melchior Neusidler. 
Melchior, zoon van de beroemde luitist Hans Neusidler, vormt 
"Ung gay bergier" om tot een schitterend stuk dat de 
verregaande technische mogelijkheden van de uitvoerder in 
de kijker zet. In plaats van de lange trekken in 32ste noten bij 
Waissel speelt Neusidler met versieringen in een groter aantal 
zinsnedes. De herhalingen worden omspeeld met lang 
uitgesponnen versieringen, zelfs in het derde deel, waar 
Waissel ook al een poging in die richting waagde. Het puur 
contrapuntische komt door de noden van de versieringen 

ietwat in het gedrang, maar men blijft toch, van de componist 
uit, de bekommernis om de polyfonie voelen. Dit vraagt 
duidelijk een groot meesterschap en een volledige beheersing 
van het instrument door de auteur. Het "tonale gevoel" is in 
het hele lied sterk aanwezig.  
Giulio Cesare Barbetta, Straatsburg, 1582.  
Barbetta geeft in zijn bewerking blijk van een doorgedreven 
artistiek talent, vooral wat het ritme betreft. Hij voorziet het lied 

van een grotere instrumentale onafhankelijkheid door een 

meer ontwikkeld en verfijnd gebruik van tegentijden 
(synkopen); bij de herhaling is het motief van de lans hiervan 
een uitstekend voorbeeld. De toehoorder krijgt nu echt wel zin 
om te dansen. 
Ditzelfde idee wordt verder ontwikkeld in de cadensen, waar 
16de en 32ste noten elkaar afwisselen. De herhalingen 
worden opgesmukt met lange, regelmatige reeksen van vijf 
opeenvolgende 32ste noten die een grote virtuositeit vergen. 
Wat de musica ficta betreft: Barbetta gebruikt in zijn 
versieringen veel meer de fa hersteld dan Neusidler. 
Daarentegen zijn de cadensen en imitaties altijd verhoogd. 
 
Simone Molinaro, Venetië, 1599. 
Bij Molinaro bereikt de virtuositeit zijn hoogtepunt. Het is de 
meest bewerkelijke versie tot hiertoe: de melodische trekken 
gaan tot zes opeenvolgende 32ste noten. Dit geeft een 
algemene tendens weer op het einde van de eeuw. We staan 
aan het begin van de barok; individualisme is daarvan één van 
de steunpunten. Men voelt dit reeds duidelijk bij Molinaro in de 
kronkelende en weelderige ontwikkeling van de melodie. Eén 
blik op de transcriptie volstaat om de indrukwekkende 
schittering te herkennen van zodanig met elkaar verweven 
melodieën dat het origineel soms onherkenbaar wordt. "Ung 
gay bergier" wordt in alle richtingen ontwikkeld en behoudt 
soms enkel de oorspronkelijke vocale baslijn als steunpunt. 
En zelfs die blijft niet gespaard van versieringen. Molinaro 

gebruikt het soort imitaties die in het polyfone chanson van 
Crecquillon voorkomen en verkleint, verandert en 
verveelvoudigt ze in zijn bewerking. Laten we 
eens kijken naar de eigenaardige herhaling, 
krachtig en karaktervol, van het tweeledige deel 
(vlak na het drieledige stuk): 
Wat opvalt, naast deze uitzonderlijke virtuositeit, 
is het minimalistische gebruik van toevallige 
wijzigingstekens. Molinaro gebruikt de musica 

ficta enkel in de cadensen; de andere versieringen zijn puur in 
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de modus van fa mixo-lydisch. De imitaties in het 
herdersmotief hebben alle een mi-mol.Toch kunnen we niet 
spreken van een terugkeer naar de "modaliteit" omdat het 
tonale gevoel het best tot uiting komt in de cadensen. Eén van 
de hoofdkenmerken van de modale cadens is de vertraging 

van de leidtoon. Hier wordt ze in twee gevallen (t.6 en 42) 
dadelijk op het akkoord geplaatst. In tactus 6 voelt het 
gelijktijdig spelen van de fa en de sol aan als het 
omverwerpen van het gevestigde systeem.  
 
Het gebruik van een zevende en achtste koor verraadt de 
ontwikkeling van het instrument, parallel met die van de 
interpretatie.  
 
Besluit. 
De verschillende intavoleringen van "Ung gay bergier" volgen 
de rol van de instrumentale muziek en de musici in de 16de 
eeuw op de voet. De versieringstechniek wint aan belang, 
eerst braafjes op de cadensen, daarna op de lange noten uit 
het origineel tot de polyfonie erdoor verdrongen en het ganse 
chanson erdoor overwoekerd wordt: de overwinning van de 
melodie op het contrapunt. De versieringstechniek wordt het 
basiscriterium voor het instrument dat meer koren krijgt in het 
lage register om tegemoet te komen aan een 

allesoverheersende virtuositeit. Versieringen worden op een 
verschillende wijze behandeld naargelang de streek en de tijd. 
Luitisten als Teghi en Bakfark zullen hun spel liever ritmisch 
opsmukken met syncopes dan het ganse lied doorlopend te 
versieren met gebruikmaking van het geheel van de toets. Dit 
laatste gebeurt veel meer bij musici uit het derde deel van de 
eeuw zoals Waissel en Neusidler. De versieringstechniek 
bereikt een hoogtepunt op het einde van de eeuw met de 
"barokke" versie van Simone Molinaro.  
In de eerste uitgaven van Phalesius wordt de luit gebruikt als 
een ideaal gereedschap, gemakkelijk mee te nemen, om de 
verfijnde polyfonie van het lied van Crecquillon te kunnen 
weergeven. Hoewel deze bewerkingen eenvoudig en trouw 
aan het origineel willen zijn geven ze ons reeds waardevolle 
aanwijzigingen over de toevallige wijzigingstekens die de 
renaissance-musicus in zijn muziek gebruikt. We zien dat 
akkoordvreemde noten, die een lineaire esthetiek in de 
stemvoering beogen, nog dikwijls aangewend worden, zonder 
rekening te houden met het verticale van de harmonie. 
Daarentegen is het merendeel van de cadensen gewijzigd, 
terwijl het gebruik van musica ficta in de imitaties veel 
twijfelachtiger is. Moeten we hieruit afleiden dat er in 
oorsprong geen wijzigingstekens werden toegevoegd aan de 
vocale polyfonie van Crecquillon?  Dat schijnt ons niet zo 
duidelijk. In ieder geval is het zo dat, indien de grote Vlaamse 
meesters van het contrapunt elke ombuiging ver hielden van 
hun muziek, dat niet het geval was voor de meer volkse 
gebruikers. Dat lijkt ons zeer begrijpelijk, omdat de 
wijzigingstekens aan de muziek een groter gevoel van 
"cadans" of "dans" verlenen, wat niet gebeurt bij de 
gestrengheid van de pure modale muziek. We moeten vooral 
voor ogen houden dat de musica ficta door iedere muzikant 
veschillend werd toegepast. In de laatste drie decennia van de 
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