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Notre journée ensoleillée du 14 octobre nous a permis d’entendre le luth
renaissance de Bart Roose et le luth baroque de Mauricio Buraglia. En
groupe, nous nous sommes essayés à l’improvisation de passamezzo et
le podium libre a été l’occasion d’entendre d’autres instruments comme
la harpe, la flûte et la gambe. Le tout sous l’œil débonnaire de nos
luthiers exposants habituels. Une belle journée ! Mais nous sommes
déjà en pourparlers pour la rencontre européenne de février 2009, qui
se tiendra probablement à Anvers, là où nous sommes allés écouter
Paul O’Dette (voir compte-rendu dans ce numéro) et nous entamons
également la programmation de Renesse pour mars prochain. Vous le
voyez, nous ne chômons pas ! Bonne lecture et déjà bonnes fêtes à
tous.

V

an de redactie
Greet Schamp, Vice voorzitster

Wie erbij kon zijn, heeft genoten van de (nu al elfde!) luitdag in het
mooie kader van de academie van St Lambrechts Woluwe. Een grote
delegatie Franse en Nederlandse luitspelers vond de weg ernaartoe,
ondanks de nabije Brusselse marathon, die voor sommigen wel wat
roet in ’t eten strooide. Mauricio Buraglia bleef bij het begin van zijn
recital glimlachend wachten tot de helikoptergeluiden uitstierven. Bart
Roose had zijn lezing en concert over Newsidler uiterst grondig
voorbereid, zijn cd is inmiddels ook verkrijgbaar, meer info in
betreffende rubriek. In dit tijdschrift vervolgt hij zijn artikel over de Duitse
tabulatuur en Godelieve Spiessens brengt ons een bijdrage over
Michiel Vredeman. Wij kijken al uit naar het volgende luitfestival in het
kasteel van Renesse, Oostmalle. Raadpleeg regelmatig de website om
op de hoogte te blijven! Veel leesgenot en speelplezier!
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genda

02/12/07 15:00 AMUZ Antwerpen “Twee Jacobs uit de
Gouden Eeuw”: muziek van Jacob Cats en Jacob van Eyck
door de Camerata Trajectina: Hieke Meppelink – zang; Nico
van der Meel – zang; Saskia Coolen – blokfluit; Erik Beijer viola da gamba; Louis Grijp - luit & muzikale leiding
09/12/07 11:00 Oud Gasthuis Asse Rans kerstprogramma
“Mit desen nyeuwen iare” met o.a. P. Malfeyt, luit
13/12/07 20:00 Stadsschouwburg Tienen - Zefiro Torna: Les
Tisserands
15/12/07 15:00 MIM Brussel Luthomania met P. Malfeyt
16/12/07 16:00 De Centrale Gent: M. Gillain met P. Malfeyt
19/12/07 20:00 Romaanse kerk Bierbeek: Rans kerstprogr.
20/12/07 20:30 OLV kerk Herent Zefiro Torna De Fragilitate
016/211.431
20/12/07 20:00 St Katharinakerk Duisburg Tervuren Zefiro
Torna De Fragilitate 02/769.20.16
21/12/07 20:30 Vilvoorde CC Bolwerk Rans kerstprogramma
22/12/07 20:30 Bornem Kerk van Marienkerke, Zefiro Torna
De Fragilitate CC Ter Dilft 03/890.69.30
23/12/07 20:15 CC Leopoldsburg Rans kerstprogramma
12/01/08 21:00 Amuz Antwerpen “Rebel” door 'B’Rock' Alexis
Kossenko – dirigent Jean-Féry. Rebel: Les Elémens & Les
Caractères de la Danse- G. P. Telemann: Wassermusik
20/01/08 15:00 Edegem, Antoniuskerk “Sieclo d’Oro”: vroeg
16e eeuwse Spaanse muziek ensemble o.l.v. J. Van Elsacker
met zangers, blokfluit, gamba, cornetto N. Duymelinck vihuela
en ren. gitaar en de luitklassen van Lier, Edegem, Mortsel.
Toegang gratis. Info 03/2890119
25/01/08 21:00 Amuz La Roza Enflorese, sefardische muziek
met J. Van Outryve, luit. Prijzen €10 -€12 p.p. (zie p. 20)
12/02/08 19:00 Zwartzusterskapel Lier Sieclo d’Oro: zelfde
programma als op 20/01/07 in Edegem. Toegang gratis.
15/02/08 20:15 Salonconcert – Burgemeestershuis tegenover
Cultuurcentrum De Adelberg, 3920 Lommel Amorroma,
Traces & Zefiro Torna – Les Tisserands Muzikale trektocht
door de wereld van de Katharen.
16/02/08, 21:00 Antwerpen AMUZ: Seicento i.s.m.: Koninklijk
Conservatorium Den Haag; Christina Pluhar - muzikale leiding
& enscenering:Jacopo Peri’s Euridice: de eerste
overgeleverde opera.
Tarieven: cat. 1: € 12 / € 10 cat. 2: € 10 / € 8
22/02/08 21:00 Amuz Paul O’Dette, luit met Mezzaluna:
P. Van Heyghen - blokfluit & artistieke leiding
S. Borsch - R. Danksagmüller - T. List - blokfluiten
Ottaviano Petrucci’s instrumentale muziek
Tickets 10-15€ (voor ledenkorting zie p. 20)
23/02/07 Amuz workshop Paul O’Dette zie p. 3
23/02/08 20:30 Bozar & Kaaiteater Zefiro Torna: Puzzled
02/03/08 11:00 Kasteel d’Ursel Hingene: Ensemble
Cannamella (met o.a. N. Franssen luit, theorbe en blokfluit)
The vision of delight (Farnaby, H. Purcell, Hume, Brade,
Warner) CcTer Dilft 03/2291880 www.terdilft.be

06/03/08, 21:00 Amuz 'The Rare Fruits Council'
Adriana Fernández - sopraan Manfredo Kraemer - viool &
muzikale leiding Pablo Valetti - viool Balázs Máté - cello
Eduardo Egüez - theorbe & gitaar Francisco Gato - gitaar &
percussie Leonardo García Alarcón - klavecimbel
14 tot en met 16/03/08 Internationaal Luitfestival Renesse
Oostmalle. Met El Sadig,ud - Floris De Rycker - Ellen
Delahanty - Nadine Duymelinck - Greet Schamp - Aline
Hopchet Zie ook p. 18. Meer info binnenkort op de website.

M

ichel Caprace

Merci Michel !
Après plus de 10 années de
trésorerie, Michel Caprace
cède le flambeau à
Emmanuelle Baudour. Michel
a été l’un des membres
fondateurs de notre Académie
et nous a aidé énormément,
de manière discrète et
efficace, pour nous mener où
nous sommes aujourd’hui.
Pour tout cela, une grand merci, Michel
Bedankt Michel!
Na meer dan 10 jaren trouwe dienst als penningmeester
geeft Michel Caprace de fakkel door aan Emanuelle
Baudour. Michel stond bij de wieg van de Belgische
Luitacademie en heeft ons al die jaren als stille kracht
enorm geholpen om te komen waar we nu staan. Daarvoor
onze hartelijke dank!

Z

oekertjes / Petites Annonces

8 korige renaissance luit van Renzo Salvador, anno 2002.
Diapason 59,5 cm en 11 ribben.
Mooie evenwichtig sound en makkelijk bespeelbaar.
2500 € koffer incluis. Contact: nathalie_fransen@yahoo.com
Nathalie Fransen, Antwerpen, +32475/948.960

A vendre Luth renaissance 7 choeurs (de ma production
Millésime 2006 ) D.PIERARD. Caisse en Cerisier, manche et
cheviller en poirier, table en engelmanspruce aaa , touche
palissandre , huilé et ciré. 1000 Euros. Contacts
:
d.pierard@yahoo.fr où tél. 0477. 645.495. au 02.771.92.26.
L'instrument à une housse.
Prachtige 13 korige barokluit te koop, met koffer en boeken,
Fedchenko, Sint Petersburg, heel mooie klank: 3000 €
lebbeke oost-vlaanderen. saskia.visser@telenet.be
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aul O’Dette à Anvers
C. Ballman

Le 30 août dernier, une petite délégation de l’Académie
belge du Luth se retrouvait à Anvers pour un récital de luth
Renaissance dans le cadre du festival Laus Polyphoniae.
Dans le paisible îlot ancien de l’Elzenveld, en plein cœur
d’Anvers, la chapelle de l’ancien couvent incitait au
recueillement et formait un écrin parfait au récital de Paul
O’Dette, consacré à la musique de luth publiée à Paris et
Lyon.
Au 16e siècle, Lyon étant la plaque tournante entre la
France et l’Italie, des compositeurs des deux pays se
retrouvaient au programme.
Après la « petite fantaisie dessus l’accord du leut », Paul
O’Dette fit entendre d’autres pièces d’Adrian Le Roy : une
transposition d’une chanson de Lassus, extraite de sa
méthode de mise en tablature, et quelques danses. Le récital
continuait sur ce modèle, alternant fantaisies, transcriptions
d’œuvres vocales (Janequin, Festa, Sermisy et Arcadelt) et
danses d’Albert de Rippe, Guillaume Morlaye et Jean-Paul
Paladin.
Paul O’Dette m’a séduite par son jeu à la fois sobre,
intelligent, tonique et sensible. Il sait conduire les voix avec

P

Paul O’Dette & Christine Ballman
clarté, qualité primordiale pour faire comprendre la
polyphonie, et mener le discours d’une traite, avec beaucoup
de cohérence. Quelques dissonances firent l’objet d’un
expressif élargissement du tempo soulignant la rigueur du
reste du discours.
Le public ne s’y trompa point et applaudit le luthiste avec
enthousiasme, ce qui nous valut la très belle fantaisie V
d’Albert de Rippe en bis.
Une belle manière de terminer un été maussade !

aul O’Dette workshop

Naar aanleiding van zijn komend concert op 22 februari 08
in Amuz (zie agenda), vroegen we aan Paul of hij de
volgende voormiddag een workshop wil geven. Dit zou in
samenwerking zijn met de Nederlandse Luitvereniging. Er
worden actieve en passieve deelnemers toegelaten en die
zouden respectievelijk 20 of 10 Euro betalen voor een halve
dag. Om de haalbaarheid van dit project te meten hebben
we dringend uw antwoord nodig, dus mail, schrijf of bel naar
het secretariaat voor 15 december. Daarna zullen we u
verder contacteren om details te geven. Geef dit bericht ook
door aan andere belangstellenden!

Le 22 février 2008, Paul O'Dette donnera un concert
organisé par Amuz (voir l'agenda). A cette occasion, nous lui
avons demandé s'il accepterait de donner un workshop le
lendemain matin. Cela, en collaboration avec la société
néerlandaise de luth. Pourraient y assister des participants
actifs ainsi que des auditeurs qui payeraient respectivement
20 ou 10 Euros pour la demi journée. Nous avons besoin de
votre réponse au plus vite afin de mesurer la faisabilité de ce
projet. Ecrivez ou téléphonez au secrétariat avant le 15
décembre. Ensuite, nous vous contacterons pour vous
donner de plus amples détails. Faites circuler cette
information à toutes les personnes intéressées!

Lezers laat ons a.u.b. jullie e-mailadressen weten!
Wij beloven uiteraard alle vereiste privacy en geven u in ruil de allernieuwste informatie over wat er reilt en zeilt in het
luitwereldje. Surf naar onze webstek: www.lute-academy.be of stuur een mailtje naar contact@lute-academy.be
Chers lecteurs, veuillez également nous faire parvenir votre adresse d’email !
Nous promettons naturellement de respecter votre vie privée. Nous vous communiquerons en échange les informations
de dernière minute concernant le monde du luth. Surfez sur notre site web : www.lute-academy.be ou envoyez-nous un
mail à contact@lute-academy.be.
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ditions
G. Schamp & C. Ballman

Bij de Lute & Early Guitar Society Japan verscheen een
nieuwe uitgave in handschrift van Toyohiko Satoh voor 11korige barokluit: Weichenberger a “Galant master”
(1676-1740) Selected Lute Music
Deze 4 Suites en een chaconne worden door T. Satoh ook
gespeeld op de gelijknamige cd Weichenberger a “Galant
Master” (Nostalgia 0401, 2004).
De eerste twee suites (re kl. en Fa gr.) en de chaconne in la
kl. komen uit een Praags manuscript (Ms.II L. b. 27). De derde
suite in Sol gr uit de zgn. Harrach Collectie (NY)is aangevuld
met een prelude uit het Tjechische Podebrady Ms. Er zijn
partijen voor viool en cello gevonden bij dit werk, maar het is
zeker ook een volwaardig solostuk. De laatste suite in la klein
komt uit het Berlijnse Ms. 40633.Satoh vermeldt in zijn
voorwoord dat een van de typische kenmerken van
Weichenberg is, dat hij overvloedig
gebruik maakt van positiewisselingen,
wie dus graag veel op en neer gaat op
dezelfde snaar heeft hier een kluif aan
en het is bovendien heel charmante
muziek!
Mooi
uitgegeven,
speelvriendelijk in een ringkaft.
Prijs: Euro 20 port inbegrepen.
Www.davidvanooijen.nl

De Gigue van onze muziekbijlage p. 15 komt uit Ronn
McFarlane's nieuwste album "Indigo Road" ook te horen op
Dorian, DSL-90701 Ronn’s heel eigen idiomatische stijl van
componeren voor luit doet mij wat denken aan de muziek van
Andrew York van het Los Angeles Guitar Quartet. Het werk
heeft een Amerikaanse charme, en brengt wellicht de luit bij
mensen die haar anders nooit zouden leren kennen.
Mignarda Editions verkoopt naast de tabulatuuruitgave van
deze werken van Ronn McFarlane ook zijn cd. Contact
informatie via de website www.mignarda.com of per gewone
post: Mignarda Editions, 365 Tupper Road, Spencer, NY
14883, USA.
Laatst verschenen in de reeks Les Petites Muses: vol.D
bevat een introductie tot luitbegeleiding met het aanleren van
akkoorden. Uit verschillende stijl en tijdsperiodes 56 stukjes in
noten (sol- en fa-sleutel) en in tabulatuur. Ideaal voor jonge
spelers als voorbereiding op akkoordspel en continuo. Een
mooie uitgave voor slechts 10€ bij de SFL.
Miguel Serdoura schreef een barokluit methode, zie franse
tekst hieronder.
G.S.

Méthode de luth baroque, Miguel SERDOURA, chez
l’auteur, www.miguelserdoura.com, 2007, 346 p.
La méthode de Serdoura porte comme sous-titre « Guide
pratique pour le luthiste débutant et avancé ». Il commence
par l’histoire du luth baroque et du répertoire. Une partie
théorique qui détaille les caractéristiques du style brisé
français à la musique allemande et jusqu’à la disparition de
l’instrument. Cette courte étude s’appuye de manière
heureuse sur des textes d’époque.
Un chapitre, peut-être un peu long, explique les éléments
essentiels du solfège, des tablatures (y compris les tablatures
espagnoles et allemandes qui ne sont plus en usage à
l’époque baroque). Doigtés, ornements, styles de jeu,
accords de l’instrument et même gammes complètent l’aspect
théorique, auxquels s’adjoignent d’utiles notices sur les
compositeurs et sur le caractère des différentes pièces.
On entre ensuite dans le vif du sujet, mais cela reste encore
assez descriptif : luths, luthiers, choix des cordes, chevilles,
nettoyage… pour le côté pratique. Une source cumulée de
renseignements précieux pour ceux qui débutent ou n’ont pas
de professeur.
La vraie méthode commence à la page 70 et se déroule de
manière assez pédagogique jusqu’à la page 132. Tout est
abordé systématiquement, de l’attaque des cordes à vide, des
doigts, du pouce, du deux sons, des liaisons, des sauts

d’octave, de l’étouffement des basses, des barrés… en 21
exercices illustrés par de courtes pièces en rapport avec la
matière développée.
La méthode est alors complétée par une anthologie de pièces
de difficulté progressive.
La méthode apporte une bonne approche technique et
stylistique, mais même photos à l’appui, comme le souligne
très justement l’auteur, le discours ne remplace pas la
présence physique d’un professeur qui seul sait faire passer
toutes les finesses et la grâce de ce bel instrument.
À mettre dans toutes les mains débutantes. C.B.
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ichiel Vredeman: een Utrechtse cistercomponist en -bouwer
van Mechelse komaf (ca. 1558-1629)

Godelieve Spiessens

Onlangs publiceerde Rudi Rasch een nieuwe
voortreffelijke bijdrage over de familie Vredeman, waarin
vooral op de familierelaties gefocust werd.(1) Naar
aanleiding daarvan willen wij hier een kleine rechtzetting
doen omtrent het geboortejaar van Michiel Vredeman en
enkele nieuwe gegevens toevoegen aan diens biografie.
De viool- en cisterbouwer Michiel Vredeman was een zoon
van Sebastiaen Vredeman en werd in Mechelen geboren (zie
infra). Evenals zijn vader werd hij componist en bouwer en
zelfs de vermoedelijke uitvinder van een nieuwsoortig
instrument, nl. de vijfsnarige cisterviool.(2) Voor zover bekend,
bleven er geen instrumenten van zijn hand bewaard, maar in
de boedelinventaris van Pibo Gualtheri, die in 1618 in
Leeuwarden opgemaakt werd, staan enkele zessnarige cisters
van hem vermeld.(3)
Michiel emigreerde naar de Noordelijke Nederlanden, waar hij
op 27 december 1583 burger van Utrecht werd. Bij deze
gelegenheid werd vermeld dat hij instrumentenmaker was en
uit Mechelen kwam.(4) Blijkbaar ging hij dus rechtstreeks
vanuit Mechelen naar Utrecht maar hij kan ook eerst met zijn
vader Sebastiaen in 1579 mee naar Leiden gekomen zijn.(5)
Op 5 april 1586 trouwde Michiel in Leiden met Tanneken Pietersdr. uit Antwerpen, waarbij zijn vader Sebastiaen, die in
Leiden woonde, als getuige optrad.(6) Bij deze gelegenheid
werd gezegd dat Michiel in Mechelen geboren was en in
Utrecht woonde. Zijn vrouw is misschien te identificeren als
Tanneken Peeters die in Antwerpen een voorkind had gehad
met de cisterbouwer Hans Meulevoets (+1612).(7) Tijdens
het Ancien Régime was een man bij zijn huwelijk in principe
minstens 25 jaar oud, d.w.z. meerderjarig, en verwierf hij het
poorterschap vermoedelijk evenmin vóór die leeftijd. Dus zou
Michiel Vredeman reeds ca. 1558 kunnen geboren zijn. Dat
geboortejaar zou kaderen met dat van zijn vermoedelijke broer
Jacob Vredeman de Vries (+Leeuwarden, 1621), een
componist en luitist die stadsmuziekmeester van Leeuwarden
werd. Immers Jacob zou ca. 1558-1559 geboren zijn want in
een Leeuwarder akte van 1616 wordt gezegd dat hij toen 57
jaar was.(8)
Op 24 mei 1592 kocht Michiel in Leiden een huis aan de
Nieuwe Gracht bij de Schalckwycxbrug en op 7 november
1595 nam hij daarop een hypotheek.(9)
Hij zette als getuige zijn handteken onder een Utrechtse

notarisakte van 20 januari 1601 (zie afb. 1).(10) Op 29
december 1603 verwierf hij een octrooi om te testeren(11) en
samen met zijn vrouw Tanneken Pietersdr. liet hij door een
Utrechtse notaris een testament opstellen, dat echter niet
bewaard bleef. Daarin werd hij nog eens instrumentenmaker
genoemd.(12)

In 1612 verscheen in Arnhem bij Jan Janssen, zijn boek Der
violen cyther, waarin hij een nieuw uitgevonden instrument,
half viool en half cister, voorstelde met een handleiding en een
aantal repertoirestukken in tabulatuur: Der violen cyther mit vyf
snaren, een nieuwe soorte melodieuse inventie, twee naturen
hebbende, vier parthyen spelende, licht te leeren, half violens,
half cijther, zynen naem met brengende, om alderley
musiecke te speelen sonder een note van de music te
verstaen, so wel vor die violens of vor de cyther, ettelicken
musickstucken opgeset ende in tabulatuer ghebracht, tot
Arnheim, by Ian Ianssen, 1612, in-4°.(13) Van dit werk bleef
geen enkel exemplaar bewaard, alhoewel het een zekere
verspreiding moet gekend hebben want specimens staan
vermeld in de ver-koopscatalogi van de Antwerpse drukker
Plantin van na 1612 (tegen 18 stuiver) en van de
Amsterdamse boekhandelaar Hendrik Laurentius in 1647
(tegen 10 stuiver), evenals in de bibliotheek van de Portugese
koning Jan IV.(14) Michiel moet achteraf nog een bundel
cistermuziek uitgegeven hebben, nl. Der Cytheren Lusthoff/Le
Jardinet de Cythère. die in de hierboven vermelde Leeuwarder
inventaris van 1618 vermeld staat.(15)
Begin april 1620 verscheen Michiel Vredeman voor een
Utrechtse notaris en verklaarde dat zijn neef en knecht Jan
Cornelisz. zijn handwerk van instrumentenmaker van "soo
fiolen als cithaers" sinds ongeveer 28 jaar bij hem had
uitgeoefend. Deze neef was daags voordien, zonder
erfgenamen overleden en had een aantal onbetaalde
schulden achtergelaten. Vredeman wenste zich helemaal niet
als erfgenaam op te werpen maar wou wel de begrafenis van
zijn neef bekostigen, louter uit affectie en vriendschap. En hij
verzocht om een akte van deze verklaring want die zou hij
misschien nog nodig hebben (zie bijlage). Deze archivalische
aantekening werd destijds door Gregoir foutief meegedeeld,
nl. met verkeerde datum (17 november 1592) en
onnauwkeurige Utrechtse bron.(16) Vermoedelijk naar Gregoir
heeft Van Doorslaer terecht afgeleid dat Michiel violen en
cisters bouwde maar ten onrechte dat hij toen 28 jaar was en
dus in 1564 geboren werd.(17) Dit geboortejaar werd
sindsdien klakkeloos door latere auteurs, tot en met Rasch,
overgenomen.(18)
Jan Cornelisz. is dus in 1592 in dienst gekomen bij Michiel
Vredeman en als diens neef kan hij dus een kind van een
oudere zuster van Michiel en dus van een dochter van
Sebastiaen geweest zijn. Cornelisz. kan toen een jongen van
ongeveer tien jaar geweest zijn.
Bij zijn overlijden op 12 januari 1629 woonde Michiel bij de
Schalckwycxbrug aan de Nieuwe Gracht in Utrecht, dus
vermoedelijk in het huis dat hij in 1592 gekocht had. Hij liet
een weduwe en alleen collaterale erfgenamen achter. Hij werd
begraven in de Sint-Nicolaaskerk, waar ook zijn weduwe
Tanneken Pietersdr (+8 januari 1638) achteraf zou begraven
worden.(19)
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Indien Michiel Vredeman zich als cisterbouwer in Utrecht
vestigde, was dat wellicht omdat zijn vader hetzelfde beroep
reeds in Leiden uitoefende. In Amsterdam was dan weer de
Antwerpse cisterbouwer Aert Borlon neergestreken en die
zou daar met zijn zonen en schoonzonen school maken.(20)
De Zuidnederlandse cisterbouwers die naar de Noordelijke
Nederlanden
uitzwermden, hebben zich blijkbaar over
verschillende steden verspreid, ongetwijfeld om onderlinge
concurrentie te vermijden.

schuldich is. Ende dat nijemandt anders van zijne Jan
Cornelisz vrienden erschijnen** ende desselfs sterfhuijs
onderwijnde. *** Soo was 't dat hij comparant van meijninge is
den voorn(oemde) Jan Cornelisz te doen begraven, onder
protestatie nochtans dat hij comparant sich nijet van meijninge
en is als erfgenaem van den voorn(oemde) Jan Cornelisz te
dragen, maer dat hij alle 'tselve uuijt affectie ende
vrientschappe is doende. Van allen 'twelcke hij comparant
versocht acte omme hem te dienen, soo hij te rade bevijnden
zal. Ende is dese gedaen ende gepasseert ten comptoire

BIJLAGE
Op huijden den twaelfden dach aprilis des jaers xvi ende
twijntich, ouden stijls°, compareerde voor mij, Wil lem van
Galen, openbaer notaris bij den E. Hove provinciael van
Utrecht geadmitteert, in 't bijwesen der naebenoemde
getuijgen, Michiel Vredeman, deser stadts burger, mij notaris
bekent. Ende verclaerende dat Jan Cornelisz geweest zijnde
zijns comparants knecht ende neeff, den tijt van ontrent acht
ende twijntich jaren, bij hem comparant zijn handtwerck van
instrumentmaecken, soo fiolen als cithaers, geëxerceert heeft.
Ende dat den voorn(oemde) Jan Cornelisz op gisteren,
wesende den elfden aprilis deser werelt is overleden,
achterlatende verscheijden crediteuren, aen dewelcken
denselven Jan Cornelisz eenige sommen van penningen

mijns notaris, staende in de Westmestege ****. t' Utrecht, ter
presentiën van Anthonis van Nijkercken ende Jan Woutersz,
glaesmaecker, beijde borgers deser stede, als getuigen
hiertoe versocht. [get.:] w.g. Michiel Vredeman; Antho(nis) van
Nijkercken; Jan Wouterssen; W. van Galen, not(ariu)s.

K

Het Utrechts Archief (HUA), Archief, 34-4 (Notarieel Archief
Stad Utrecht), inv. U012a002 (Notaris Willem van Galen), f°
145-146 .
*
Verschil van een tiental dagen met de nieuwe stijl
**
Verschijnen
***

****

Erfenis opeisen, aanspraak maken op
Samentrekking van Westelijke Smedensteeg,
nu Lange Smeestraat.

iliaan herdacht
G. Spiessens

Op 15 april 2007 was het 400 jaar geleden dat Cornelis
Kiliaan (Korneel van Kiel, Cornelius Kilianus), de eerste
Nederlandse lexicograaf, overleed. Hij werd geboren in Duffel
ca. 1530 en na zijn studies klassieke filologie in Leuven, werd
hij proeflezer in de beroemde officina van Christoffel Plantin in
Antwerpen. In 1599 verscheen daar zijn Etymologicum
Teutonicae linguae, het eerste verklarende woordenboek van
de Nederlandse taal. Daarin verzamelde hij alle toen
bestaande Nederlandse woorden met een verklarende tekst in
het Latijn, de geleerdentaal van zijn tijd. Hij gaf ook allerlei
woordsamenstellingen en bij de hoofdwoorden voegde hij de
Duitse, Franse, Italiaanse, Spaanse en Engelse vertaling.
Onder het woord "luyte" vonden we volgende aantekeningen
en die kunnen bijdragen tot onze terminologische kennis van
het luitbedrijf in de 16de-eeuwse Nederlanden.
luyte/ luydte = chelis, testudo, lyra, fides, cithara, cithara
halieutica (1); vulgo: luta, à laut Duits: Laut; Frans: luc; Italiaans: liuto; Spaans: laud; Engels: lute
luyten-bruggesken = magas, magadium(2), sulcrum, ponticulus,
hemispherium, tabulatum(3)citharae testudunisve
chordas sustinens, sonumque repraesentans;
luyten-hout = acer(4)
luyten-kraeghe = kraeghe, iugum;
luyten-maecker = plectopaeus: qui plectra et citharas parat;
luyten-roose/luyten-solder = chelys, magas, magadium;
luyt-slaegher/luyten-speler = fidicen, citharoedus, citharistes;

luyt-slotel, zie slotel (5)= verticulus;
luyt-snaere = fides;
luyt-speelder = fidicen, citharoedus;
1) in de vorm van een (vissers)bootje
2) µαǳας (Grieks) = kam van een snaarinstrument;
µαǳαδǹον = plek waar het plectrum met de rechterhand
de snaren aanslaat.
3) tabulatum = houten bord
4) ahorn, esdoorn
5) sleutel, schroef

Orig. fragment dat hiernaast verduidelijkt wordt:
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ichiel Vredeman: un luthier et compositeur pour le cistre originaire de
Malines (c. 1558-1629)

Godelieve Spiessens trad. C. Ballman

Rudolph Rasch a publié récemment une excellente
nouvelle contribution sur la famille Vredeman, centrée
principalement sur les relations familiales(1). Nous
aimerions y ajouter un petit rectificatif concernant l’année
de naissance de Michiel Vredeman et ajouter quelques
données biographiques supplémentaires.
Le constructeur de violes et de cistres, Michiel Vredeman est
le fils de Sebastiaen Vredeman. Il naît à Malines (voir infra).
Tout comme son père, il devient luthier et compositeur et est
même l’inventeur probable d’un nouvel instrument, le cistreviole à cinq cordes(2). Aucun de ses instruments ne semble
avoir survécu, mais l’inventaire des biens de Pibo Gualtheri,
réalisé en 1618 à Leeuwarden, mentionne quelques cistres à
six chœurs de sa main(3).
Michiel émigre vers les Pays-Bas du Nord où il devient
bourgeois d’Utrecht le 27 décembre 1583. À cette occasion,
on mentionne sa profession de luthier et son origine malinoise
(4). Il est donc probable qu’il soit venu directement de
Malines, mais il peut aussi avoir fait le détour par Leiden avec
son père Sebastiaen(5).
Michiel se marie à Leiden, le 5 avril 1586, avec l’anversoise
Tanneken Pietersdr. Son père, habitant à Leiden, lui sert de
témoin(6). À cette occasion, on dit qu’il est originaire de
Malines et qu’il habite Utrecht. Sa femme est peut être
Tanneken Peeters, qui avait déjà un enfant du constructeur
de cistres Hans Meulevoets (+1612)(7). Pendant l’Ancien
Régime, l’homme devait avoir au minimum 25 ans, soit être
majeur, pour se marier et devenir bourgeois n’était
certainement pas possible non plus avant cet âge. Donc,
Michiel Vredeman pourrait être né vers 1558. Cette date de
naissance cadrerait avec celle de son frère supposé, Jacob
Vredeman de Vries (+ à Leeuwarden en 1621), un
compositeur et luthiste qui devient maître-musicien de la ville
de Leeuwarden. De toute manière, Jacob doit être né vers
1558-59, car un document de Leeuwarden déclare en 1616
qu’il est âgé de 57 ans(8).
Michiel achète une maison située au ‘Nieuwe Gracht’, près du
‘Schalckwycxbrug’, le 24 mai 1592, maison sur laquelle il
prend une hypothèque le 7 novembre 1595(9). En tant que
témoin, il appose sa signature sous un acte
notarial
d’Utrecht, en date du 20 janvier 1601 (10).

Le 29 décembre 1603, il obtient une licence pour faire un
testament(11) et, avec sa femmen Tanneken Pietersdr., il fait
dresser un testament par un notaire d’Utrecht, testament qui
n’a pas été conservé(12).
En 1612, son livre Der violencyther paraît chez Jan Janssen à
Arnhem, livre dans lequel il présente son nouvel instrument,

mi-cistre, mi-viole, avec une introduction et des pièces de
répertoire en tablature : “Der violen cyther mit vyf snaren, een
nieuwe soorte melodieuse inventie, twee naturen hebbende,
vier parthyen spelende, licht te leeren, half violens, half
cijther, zynen naem met brengende, om alderley musiecke te
speelen sonder een note van de music te verstaen, so wel vor
die violens of vor de cyther, ettelicken musickstucken opgeset
ende in tabulatuer ghebracht, tot Arnheim, by Ian Ianssen,
1612, in-4°”(13). Aucun exemplaire de ce livre n’est conservé
bien qu'il ait dû connaître une certaine diffusion, puisqu’on en
trouve mention dans les catalogues de vente d’après 1612 de
l’imprimeur anversois Plantin (au prix de 18 stuivers) et du
libraire amstelodamois Hendrik Laurentius en 1647 (10
stuivers). On fait mention aussi dans la bibliothèque de Jean
IV du Portugal(14). Michiel doit encore avoir publié un recueil
de cistre, “Der Cytheren Lusthoff/Le Jardinet de Cythère”,
mentionné dans l’inventaire sus-mentionné de Leeuwarden
(15). Début 1620 Michiel Vredeman paraît devant un notaire
d’Utrecht et déclare que son neveu et apprenti, Jan Cornelisz.
a exercé chez lui son métier de constructeur de violes et de
cistres depuis environ 28 ans. Ce neveu était décédé sans
héritier, le jour précédent et laissait des dettes impayées.
Vredeman ne souhaitait pas devenir le testamentaire de son
neveu, mais voulait bien, par affection et amitié, payer pour
son enterrement..Il sollicita une copie de cette déclaration,
pensant qu’il pourrait en avoir besoin (voir supplément dans la
version néerlandaise). Gregoir mentionne cette note
d’archives avec la date incorrecte du 17 novembre 1592 et
une imprécise source utrechtoise(16). Probablement d’après
Gregoir, Van Doorslaer déduit que Michiel construisait des
violes et des cistres, mais se trompe en affirmant qu’il était
alors âgé de 28 ans et donc né en 1564(17). Cette année de
naissance a été reprise depuis par d’autres auteurs et même
encore par Rudolph Rasch(18). Jan Cornelisz. est donc entré
au service de Michiel Vredeman en 1592 et en tant que
neveu, il est sans doute l’enfant d’une sœur aînée de Michiel
et donc d’une fille de Sebastiaen. Il devait avoir à l’époque
une dizaine d’années
À sa mort, le 12 janvier 1629, Michiel habitait près du
‘Schalckwycxbrug’ au ‘Nieuwe Gracht’, donc probablement
dans la maison qu’il avait achetée en 1592. Il laisse une
veuve et des héritiers collatéraux. Il est enterré à l’église
Saint-Nicolas où sa femme Tanneken Pietersdr. qui décède le
8 janvier 1638, sera également enterrée(19).
Si Michiel Vredeman se fixe comme constructeur de cistres à
Utrecht, c’est probablement parce que son père exerçait déjà
le même métier à Leiden. À Amserdam, se trouvait le
constructeur de cistres anversois, Aert Borlon, qui fonde une
école avec ses fils et beaux-fils(20). Les constructeurs de
cistres des Pays-Bas du Sud qui émigrent vers le Nord se
sont apparemment fixés dans différentes villes, pour éviter
l’inévitable concurrence mutuelle.
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voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, 2, Amsterdam, 1872-1874,
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gesammten musikalischen Wissenschaft. Für Gebildete aller Stände,
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kol. 36-37; N. MEEùS, in: M. HAINE & N. MEEùS, Les
instruments de musique à Bruxelles et en Wallo-nie, Luik, 1986. p.
447, die hem zonder enige bewijsgrond in Brussel liet resideren; T.
DRESCHER, W.L. von Lütgendorff: Die Geigen- und
Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart: Ergänzungsband,
Tutzing, 1990, p. 664, die Mechelen verkeerdelijk in Nederland
situeerde; H. MAYER BROWN & K. FORNEY, in: New Grove's
Dictionary of Music, 26 (Londen, 2/2001), p. 906. R. RASCH, in:
Musik in Geschichte und Gegenwart, 17 (Kassel, 2/2007), kol. 242.
3) R. VISSCHER, Iets over het muziekleven te Leeuwarden in het
begin der 17de eeuw, in: De Vrije Friesch, XXVIII, 1925, p. 20. Vgl.
R. RASCH, De familie, o.c., p. 137.
4) Deze volledige inlichting uit het Burgerspraekboeck werd ons
welwillend doorgespeeld door drs. Luijt.
5) Volgens een Leidse volkstelling van 1581 woonde Sebastiaan
toen reeds twee jaar in Leiden, zoals J. SCHOLTEN ons welwillend
meedeelde.
6) R. VANNES, Dictionnaire des musiciens, o.c., p. 427: IDEM,
Dictionnaire universel des luthiers, Brussel, 3/1975, p. 385, die haar
verkeerdelijk "la fille de Pieter Tanneken" noemde, dan wanneer
"Tanneken" als vrouwelijke voornaam een verkleinwoord was voor
"Anneken"!
7) Zie G. SPIESSENS, De Antwerpse citerbouwer Hans Meulevoets
(*Antwerpen, ca. 1541-+ibidem, 1612), in: Musica An-tiqua, 15
(1998), p. 52-54.
8) R. VISSCHER, Iets over het muziekleven, o.c., p. 17.

9) Deze inlichting uit de registers Transporten en plechten werd ons
welwillend doorgespeeld door drs. Luijt uit Utrecht.
Protocol van notaris Jacob Van Herwaarden. Zie G. VAN
DOORSLAER, De toonkunstenaars, o.c., p. 10.
11) Deze inlichting werd ons welwillend doorgespeeld door drs.
Luijt uit Utrecht.
12) welwillend doorgespeeld door drs. Luijt.
13) Zie A. GOOVAERTS, Histoire et bibliographie de la typographie musicale dans les Pays-Bas, Antwerpen, 1880, p. 310, 314;
E.G.J. GREGOIR, Essai historique sur la musique et les musiciens
dans le Pays-Bas, Brussel, 1861, p. 45; R. EITNER, BiographischBibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten, Leipzig, 10 (1904; Reprint 1950), p. 141.
14) G. DRAUDIUS, Biblioteca exotica, o.c., p. 290; J. A.
STELLFELD, Het muziekhistorisch belang der catalogi en
inventarissen van het Plantinsch archief, in: Vlaamsch Jaarboek voor
Muziekgeschiedenis, 2-3, Antwerpen, 1940-1941, p. 44; D.F.
SCHEURLEER, Een catalogus van den Amsterdamschen
boekhandelaar Hendrik Laurentius van 1647, in: Tijdschrift der
Vereeniging voor Nederlandsche Muzielgeschiedenis, VI (1900), p.
140; E. VAN DER STRAETEN, La musique aux Pays-Bas avant le
XIXme siècle, 8, Brussel, 1888, p. 512: "Obras de Cithara. Miguel
Vredeman".
15) R. VISSCHER, Iets over het muziekleven, o.c., p. 21. Vgl. R.
RASCH, De familie, o.c., p. 137; A. KOMTER-KUIPERS, De
muziekhistorische betekenis van Valerius' Gedenck-Clanck, in:
Adriaen Valerius: Nederlandtsche Gedenck-Clanck, 1967, p. LXIV.
16) "1592, 17 No(vember) Jan Cornelisz., knecht en neef, den tijd
van omtrent 28 jaren bij hem comparant Michel Vredeman, deser
stadt borger, zijn handwerk van instrumentmaker, so fiolen als
cithars, geëxerceert heeft." Zie E.G.J. GREGOIR, Schetsen van
Nederlandsche Toonkunstenaars, meest allen tot hiertoe weinig of
niet gekend, in: De Vlaamsche School, 1868, p. 103, die als
verkeerdelijke bron het Register van transporten in het Gemeentearchief van Utrecht opgeeft.
17) G. VAN DOORSLAER, De toonkunstenaars, o.c., p. 9. die
verwijst naar Bouwsteenen, 2, zonder meer. Bij A. KOMTERKUIPERS, o.c., p. LXIV, heet het dan weer dat Michiel in Utrecht
ingeschreven werd als "burger en instrumentmaker so fiolen als
cythers, oud sijnde 28 jaren", maar haar bron was vermoedelijk Van
Doorslaer.
18) In zijn bijdrage in: Musik in Geschichte und Gegenwart, o.c.,
heeft deze laatste het geboortejaar van Michiel reeds tot ca. 1560
teruggebracht, evenwel zonder bewijsvoering.
19) G. VAN DOORSLAER, De toonkunstenaars, o.c., p. 10.
20) G. SPIESSENS, De Antwerpse citer- en luitbouwers Aert, Hans en
Thomas Borlon (16de-17de eeuw), in: Celesta, 8 (1994), p. 8-13.

Een grote Kiliaantentoonstelling « Portret van een woordenaar » in
de Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28 te Antwerpen tot en met 6
januari 2008 kunnen de bezoekers hier uitgebreid kennismaken met
het leven en werk van Kiliaan. "De Grote van Kiel" belooft een veelzijdige overzichtstentoonstelling te zijn. Met het leven en werk van Kiliaan als vertrekpunt, volgt een overzicht van de geschiedenis van het
woordenboek in de Nederlanden, tot en met de hedendaagse vertaa-

linstrumenten. Andere boeiende onderwerpen die aan bod komen,
zijn de humanistische tijdsgeest waarin Kiliaan werkte, het taalonderwijs in de zestiende eeuw, leven en werken in de drukkerij van Christoffel Plantin, de literaire erfenis van Kiliaan en de receptie van zijn
werk doorheen de eeuwen.
Info:tel.: 03 240 63 05 of www.corneliskiliaan.be
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uitse tabulatuur op luit: een praktische inleiding. Deel 2
Bart Roose

Omdat dit schema niet consequent door alle componisten toegepast wordt, volgt hier een overzicht van de belangrijkste
kenmerken: 6e koor:

notatie hogere posities:
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Doordat in de Duitse tabulatuur geen gebruik gemaakt werd van lijnen was het ook moeilijker om een beeld te krijgen van de
polyfonie. De wijze waarop de meerstemmigheid genoteerd werd, was niet eenduidig. Zo waren er componisten die alles op 1
lijn noteerden en de akkoorden stapelden. Anderen poogden om een polyfoon beeld te creëren.
Alle symbolen worden op 1 lijn genoteerd en de akkoorden naar omhoog geschreven: Schlick, Judenkünig
Alle symbolen worden op 1 lijn genoteerd en de akkoorden naar omlaag geschreven: Gerle, Wyssenbach, Waissel
Polyfoon op 3 niveaus: H. Newsidler
Polyfoon op 4 niveaus: Ochsenkhun
Polyfoon met de melodie op 2e niveau: Jobin, M. Newsidler, Kargel
Variabel (soms op 3 niveaus, soms alles laag): Heckel
Voorbeelden:
H. Judenkünig: ”Ain schone kunstliche underweisung, 1523”

H. Gerle: “Ein Newes sehr Künstlichs Lautenbuch, 1552”

H. Newsidler: “ Ein Newgeordent Künstlich Lautenbuch, 1536”

B. Jobin: “Newerleβner kunstlicher Lautenstück, 1573”
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Met het voorgaande overzicht kan je de meeste partituren lezen. De lijst is echter niet volledig. Vooral de sterk variërende wijze
waarop de letters geschreven werd, zal wat gewenning vragen. Soms gebruikte men latijnse letters. Anderen verkozen
gotische letters. Een enkeling mengde ze door elkaar. Regelmatig gebruikten ze andere symbolen voor z, & en 9. Ook hier
vraagt het wat studie van de bron om zeker te zijn wat er bedoeld werd.
Laat je daardoor echter niet afschrikken. De Duitse tabulatuur is helemaal niet zo moeilijk als algemeen wordt aangenomen.
Herinner je nog de eerste maal dat je de Franse tabulatuur zag en realiseerde dat je niet van noten ging spelen, of de wanhoop
waarmee je voor het eerst de Italiaanse tabulaturen doorworstelde? Toen heb je het toch ook gestructureerd en met
gemakkelijke stukken aangepakt? Er zijn twee mogelijkheden om de Duitse tabulatuur te leren spelen:
1) Je begint vanaf nul met de eenvoudigste stukjes van Judenkünig (Ain schone kunstliche underweisung, 1523), Gerle
(Musica Teusch…., 1532,1537 of revisie en uitbreiding 1546) of bij voorkeur van H. Newsidler (Ein Newgeordent Künstlich
Lautenbuch, 1536 deel 1). Deze zijn 1-of 2-stemmig en gebruiken een relatief klein aantal symbolen. Door de voortdurende
herhaling van dezelfde symbolen zal je die heel snel onthouden. De boeken van deze 3 componisten zijn opgebouwd in
stijgende moeilijkheidsgraad en tips voor de uitvoering worden verstrekt.
2) Je schrijft de partituren over in Franse tabulatuur. Door het steeds terugkomen van dezelfde symbolen associeer je die heel
snel met de Franse tabulatuur. Hier is het echt raadzaam om enkel de partituren van 1 componist over te schrijven totdat je die
grondig kent. Niet alleen verschilt de notatie van de bassen, maar vooral de specifieke schrijfwijze(alfabet, polyfonie, speciale
tekens…) per componist vraagt heel wat studie.
Deze laatste methode is eerder geschikt voor de gevorderde luitspeler die zijn nieuwsgierigheid naar de moeilijkere stukken
niet kan bedwingen. Toch raad ik hem ook aan om op de eerste wijze te oefenen.
Als afsluiting volgt een lijstje met wat uitleg over enkele boeken en hun belangrijkste kenmerken.
S.Virdung: “Musica getutscht und auβgezogen…, 1511”
Dit is het eerste gedrukte boek met Duitse tabulatuur. Het is volgens Virdung een korte inleiding op een nog later te verschijnen
groot werk ( niet teruggevonden of nooit gedrukt). Hierin wordt in dialoogvorm de verschillende instrumentenfamilies
besproken, waaronder de luit. Hij geeft echter enkel aan hoe je eenstemmig moet spelen en noteren. Belangrijk is dat hij het
bestaan van verschillende luiten behandelt: 5-, 6- en 7-korige luiten. Hij geeft de stemming in A als uitgangspunt.
Ook de “Abzug” wordt uitgelegd: dit is het verstemmen van de 6e snaar naar 1 toon lager. Nodig om de laagste tonen van
vocale werken of de diepe bassen in dansen te kunnen spelen .
Later in het Frans herdrukt als”Livre Plaisant, 1529” en in het Nederlands als “Dit is een seer Schoon Boecxke, 1568”
A.Schlick:” Tabulaturen etlicher Lobgesang, 1512”
Hierin vinden we partituren voor zang en orgel (zie voorbeeld in deel 1, blz 10 Geluit nr 39), zang en luit en 3 solostukken voor
luit. Jammer genoeg geeft hij bij de zangstukken er de teksten niet bij. Zeer interessant zijn de brief van zijn zoon aan hem en
het antwoord aan zijn zoon. Daarin wordt Virdung met de grond gelijk gemaakt, blijkbaar was er een vete tussen beide na een
geschil rond een open betrekking als organist. We vernemen ook dat Schlick eveneens blind was (zoals zovele organisten in
die tijd).
Opvallend is dat hij nog geen maatstrepen zet in de tabulaturen.
H. Judenkünig: “Ain schone kunstliche underweisung, 1523”
Dit is de eerste echte “methode” met Duitse tabulatuur. Hij geeft veel uitleg over de tabulatuur, vingerzetting, stemming… het
boek is in stijgende moeilijkheidsgraad opgebouwd. Ook veel aandacht wordt besteed aan het spelen in verschillende posities.
Elk preambel wordt in een andere positie gecomponeerd. Hij geeft dit aan met een handje waarop per vinger de te spelen
symbolen staan. Hij is de enige componist in de eerste helft van de 16e eeuw die dit nastreeft. De anderen houden het liever
eenvoudig en spelen meestal enkel op de hoogste snaren in hogere posities en keren zo snel mogelijk terug naar de lagere
posities.
Voorbeeld op volgende blz: Das drit Priamel in derde positie
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In de gemakkelijke stukjes voor beginners duidt hij met een kruisje boven de noot aan dat je die moet laten staan.

.
In de eenstemmige passages schrijft hij bij de aanslag met de vinger een opwaarts streepje aan de ritmetekens.
Hij is helemaal geen voorstander van de Abzug (zie boven). Als alternatief stelt hij voor om het stuk een toon hoger te spelen.
Dit is natuurlijk goed mogelijk met behulp van de handjes!
H. Gerle: “Musica Teusch…., 1532”
Het boek begint met muziek voor viola da gamba (Geygen) en voor gambaconsort. Het 2e deel is gewijd aan de luit. Het is een
methode waarin verschillende aspecten uitgelegd worden. Belangrijk is vooral de vermelding van de posities van de fretten (de
stemming). In de Duitse literatuur is er nog slechts 1 andere bron met vermelding van de fretplaatsing ( Agricola, 1545 zie
verder). De stemming die we de Gerlestemming noemen, is een gemodificeerde Pythagorese stemming. Volgens sommigen is
het een benadering van de 6e middentoon. Anderen zien hierin een poging tot gelijkzwevende stemming. Deze Gerlestemming
is echter in de hedendaagse context niet te gebruiken: het is onmogelijk om de oktaven rein te stemmen. Stemt men
bijvoorbeeld de grepen in sol juist dan kan men niet in fa spelen. Jammer genoeg worden deze grepen veel binnen 1 stuk
gebruikt. Deze problemen komen doordat hij reine (Pythagorese) intervallen (kwart, kwint, octaaf) wil combineren met
getemperde tertsen. Dit is echter onmogelijk op de luit waar de fretten voor alle snaren de stemming vastleggen. Eigenaardig
genoeg gebruikt J. Dowland deze stemming nog als basis voor de stemming die hij voorstelt in het boek van zijn zoon Robert in
1610 (“A Variety of Lute-lesson”). Daarin sleutelt hij aan de positie voor de 3e en 4e fret. Ook hij slaagt er niet in om het
Pythagorees uitgangspunt te verzoenen met getemperde tertsen. Het feit dat men zolang (Ganassi 1543, Agricola 1545,
Bermudo 1555, Dowland 1610) de luit stemde vanuit een Pythagorees perspectief en dat in tegenstelling tot de andere
instrumenten, waar men middentoonsytemen toepaste roept veel vragen op en noodzaakt tot verdere studie naar het
functioneren van de luit als consortinstrument.
In het laatste deel leert Gerle nog hoe je een vocaal stuk moet intavoleren.
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H. Newsidler: “ Ein Newgeordent Künstlich Lautenbuch, 1536”
Dit boek bestaat uit 2 delen: het eerste voor de beginneling, het tweede voor de gevorderde. In het 1e deel start Newsidler
eenstemmig en geeft per nieuwe moeilijkheid veel (beeldrijke) uitleg. Alle aspecten van techniek en esthetiek worden mooi
aangebracht. Het einde van het 1e deel bevat al zeer moeilijke werken. Het 2e deel is echt bedoeld voor de zeer ervaren
luitspeler. De allermoeilijkste luitstukken uit die periode vindt men hier. Het zijn voornamelijk preambels en vocale werken met
zeer moeilijke diminuties . De (frivole?) dansen kregen geen plaats in het deel gewijd aan de gemaniëreerde kunst van het
luitspelen.
Volgens mij is het 1e deel het perfecte boek om met de Duitse tabulatuur te beginnen. Ook voor de gevorderde luitspeler, die
meer geneigd zal zijn om uit het 2e deel te spelen, is het aangeraden om het eerste deel zeer grondig door te nemen. Hij zal de
vele tips en de onontbeerlijke uitleg nodig hebben om de stukken uit het 2e boekdeel goed te kunnen spelen.
Newsidler geeft een schema met de symbolen die hij gebruikt en vermeldt ook het gebruik van andere bassystemen.

Een kruisje (+) links boven de noot geeft aan dat je die moet laten staan.
Hij gebruikt de Abzug enkel in sommige dansen. In vocale werken speelt hij de lage noot een octaaf hoger op het 4e koor en
springt vervolgens weer een octaaf lager naar het 6e koor. Dit maakt het volgen van de stemvoering dikwijls zeer ingewikkeld.

M. Agricola: “Musica instrumentalis deudsch, 1545”
Dit is een uitgebreide herdruk van 1528/1529. Het is een theoretisch boek over alle instrumenten in gebruik in de Duitse
gebieden. In het hoofdstuk over de luit heeft hij het ook over de fretplaatsing. Hij geeft een berekening voor een zuiver
Pythagorese stemming.
Het systeem dat hij voorstelt voor de Duitse tabulatuur is zeer ingewikkeld en vind men nergens anders terug in een speelboek.
Zoals je in het schema (boven) kunt zien, gebruikt hij voor het 6e koor bovengestreepte letters. Op het 5e koor gebruikt hij voor
de twee eerste posities geen kleine letters maar hoofdletters (A en F) daardoor kan hij in de hogere positie de A en de F niet
voorzien van een bovenstreep ( dit is de notatie bij hem voor het 6e koor) en zet hij dus een bovenstreep en daarboven een
punt. Voor de hogere positie op het 6e koor zet hij dan op de A en de F twee bovenstreepjes.

R. Wyssenbach: “Tabulaturbüch uff die Lutten…, 1550”
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Dit is een gedeeltelijke herdruk van “Intabulatura di lauto del
divino Francesco da Milano et dell’eccellente Pietro Paulo
Borrono da Milano, 1546”.Hij herdrukt slechts de fol 2 – 26 en
41v tot het einde van het origineel. Alle stukken van F. da
Milano ontbreken alsook de Franse stukken die niet van
Janequin zijn.
Het is wel het eerste Duitse boek met aanduidingen van
versieringen: hij plaatst de te spelen versiering tussen haakjes
. Hij noemt ze “mortanten”.

H. Gerle: “Ein Newes sehr Künstlichs Lautenbuch, 1552”
Dit is een bundel met herdrukken van Preambels en dansen
van Italiaanse componisten (de Crema, Rosseto, Rotta, F. da
Milano, Borrono, dal’Aquila, de Rippe, Albutio) en Simon
Gintzler. Hij gebruikt hier een sterretje om een aangehouden
noot aan te duiden.

C
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d’s

Wie de lezing en het concert op
onze laatste luitdag gemist
heeft, kan toch nog lang
meegenieten:
Bart Roose, Newsidler cd:
bestelling per post: Stelito vzw,
Ardooisesteenweg 381,
8800 Roeselare of per mail: info@stelito.be. De Cd wordt in
gewatteerde omslag opgestuurd en moet slechts na
ontvangst betaald worden kostprijs: € 16,De Gigue op P. 15 komt uit Ronn McFarlane's nieuwste cd
"Indigo Road" op Dorian, DSL-90701.
We hebben de cd zelf nog niet zelf gehoord maar lazen wel
dit: “The recording quality is clear, and the musicianship is
first rate. As well, the graphics are also beautiful, with, of
course, use of the color indigo. This is a must for anyone
who enjoys modern music for the lute.” Edward Martin, Duluth, Minnesota.
"Suites & Correspondances": Marion Ferme - voice flute,
Anna Kowalska - baroque lute, baroque guitar Anton Birula - baroque lute, theorbo: J.S. Bach French Suite no 3 for
two Baroque lutes and a Teorbo + Baroque Guitar version of
the Robert de Visée Chaconne in G major.
Nog Bach http://www.youtube.com/watch?v=Zox3F_jBXkM

M. Newsidler: “Teütsch Lautenbüch, 1574”
Dit is het eerste Duits Luitboek met 7 koren.
Het 7e koor werd zo genoteerd:

Hij gebruikt veel gotische letters wat de nodige studie vraagt.

N.S. Von Lebendorf: “Lautten TabulaturBuech, 1613”
Dit is een van de laatste luitboeken in Duitse tabulatuur. Het is
een handschrift. Het laatste gedrukte Duits luitboek is van
Waissel,1592.
Het boek van Von Lebendorf is geschreven voor 9-korige luit.
Hoewel het volledig in het handschrift van Von Lebendorf
genoteerd is, is er weinig uniformiteit in de gebruikte
symbolen. Latijnse en Gotische letters worden door elkaar
gebruikt. De notatie van de bassen verschilt. Ook de
stemming van de bassen is niet overal dezelfde. Er staan zelfs
vergissingen in de benaming van de losse snaren ( herinner: 5
= 1e koor, in de volgorde vergist Von Lebendorf zich soms).
Men vermoedt dat de oorzaak hiervan ligt in de bronnen die hij
als basis gebruikte (Duitse, Franse of Italiaanse
tabulatuur).Voor de notatie van de bassen: zie blz 9 vooraan
in dit artikel.

Tim Burris heeft zijn vroegere cd uit 1990 “Lute Music in
Kursachsen” geremastered en heruitgebracht onder de titel
“Bach Meets Weiss”. Een mooie opname van de suite BWV
995 van JS Bach en de Sonate nr 50 in Bes van SL Weiss
gespeeld op een 14 korige barokluit van Brian Cohen. Je
kan deze cd bestellen bij Amazon voor $ 14,98 waar je ook
uittreksels kunt horen.
We kregen op het nippertje nog twee cd’s toegespeeld die
allebei gebruik maken van de combinatie muziek en poëzie:
“Sister Awake !” waar Jeni Melia, sopraan Kathryn HamiltonHall, recitante en balladsinger, Chris Goodwin, luit en
bariton en Alison Kinder, gamba bieden een bloemlezing uit
kunst- en volksliederen en gedichten van vrouwen uit het
begin van de 17e eeuw (JE003 en op Magnatune) 16€
De titel “Le secret des muses”, verwijst
naar het
gelijknamig werk van luitcomponist, Nicholas Vallet. Op deze
cd brengen uitvoerders Lena Norin, zang, Peter Söderberg,
10 korige luit en Maria Lindal, barokviool Vallets
psalmzettingen afgewisseld met variaties door viool op
dezelfde psalmen door de bekende blinde beiaard- en
blokfluitcomponist, Jacob Van Eyck. Als kers op de taart
bevat het mooi uitgegeven hardcover-boekje een
dichtbundel door Marie Lundquist, over en opgedragen aan
Vallet, in het zweeds, met franse en engelse vertalingen.
Een waar kleinood te bestellen bij www.alice-musik.se
ALCD027 in België: 03 828 4084.
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uziekbijlage / Supplément musical, Gigue Ronn Mc Farlane

Information : voici de la musique contemporaine pour luth
renaissance:
Les éditions Mignarda vendent des tablatures avec également
un cd. Cette gigue provient du nouveau cd de Ronn
McFarlane ("Indigo Road" , chez Dorian DSL90701) .Renseignements sur le site Web www.mignarda.com
ou simplement par la poste: Mignarda Editions, 365 Tupper
Road, Spencer, NY 14883, USA
Une video amateur du morceau Augusta de Ronn Mc Farlane
est visible sur Youtube: http://www.youtubecom/watch?
v=cWoye-fM_78
Ronn Mc Farlane considéré comme un maitre du luth
renaissance, joue également une pièce de Weiss sur
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=5BwyrDBI3qs

Toelichting: Hier eens wat nieuwe luitmuziek voor
renaissancestemming:
Mignarda Editions verkoopt naast de tabulatuuruitgave ook de
cd. Deze Gigue komt uit Ronn McFarlane's nieuwste cd
"Indigo Road" op Dorian, DSL-90701. Contact informatie via
de website www.mignarda.com of gewone post: Mignarda
Editions, 365 Tupper Road, Spencer, NY 14883, USA
Een amateuropname van het stuk Augusta van Ronn Mc
Farlane staat op
Youtube http://www.youtube.com/watch?v=cWoye-fM_78
Je kunt Ronn, vooral bekend als “Renaissance lute master”
toch ook eens Weiss horen spelen op
http://www.youtube.com/watch?v=5BwyrDBI3qs
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uziekbijlage Supplément Musical Chilesotti
Peter Stuer (Ms p. 47 BA/86v – BBc 15/18 (Capriccio)-Knu/7v-Ven)
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lip stroke study for baroque lute
Timothy Burris

Toelichting: Twee stukken voor barokluit: op de linkerblz
staat een herintabulering van het handschrift van Chilesotti
door Peter Steur. Hierboven een nieuw gekomponeerd stuk
opgedragen aan Rop Parisien om de zgn. “slip stroke” te
oefenen.
Tim Burris was in de jaren ‘90 leraar luit aan het Antwerpse
Conservatorium en woont nu in Maine, USA.

Information : sur la page de gauche, se trouve un morceau
pour luth baroque: il s’agit d’ une mise en tablature par Peter
Steur tirée du manuscrit de Chilesotti. Ci-dessus, un morceau
nouvellement composé dédié à Rop Parisien pour
perfectionner le dénommé "slip stroke". Tim Burris était, dans
les années 90, professeur au conservatoire d'Anvers. Il vit
actuellement dans le Maine, USA.
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uitfestival van Renesse
programma

Kasteel Renesse, Luitfestival 14 tot 16 maart 08: El Sadig
speelt ud samen met Floris De Rycker, luit tijdens het
openingsconcert op vrijdagavond. Zaterdag en zondag zijn er
naast activiteiten als initiatielessen luit, ook lezingen en
historische danslessen terwijl instrumentenbouwers
doorlopend tentoonstellen. Bouwers Dirk De Hertogh, Renzo
Salvador
en John van Gool zijn alvast op post.
Zaterdagavond om 20u brengen Ellen Delahanty, Nadine
Duymelinck en Greet Schamp het programma “Ghesanck
ende Gheclanck met de bekendste thema’s uit de 16e eeuw
in bewerkingen voor zang, blokfluit en luiten. Het
aperitiefconcert op zondag om 10.30 door Aline Hopchet, met
twee luiten, een gamba en zang in een Italiaans renaissance
repertoire, meer daarover in ons tijdschrift van maart, hou dit
weekend in maart alvast vrij!

N
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du Luth de Renesse
F estival
programme
Festival de luth du 14 au 16 mars au château de Renesse:
le concert d’ouverture du vendredi soir sera assuré par El
Sadig, ud ainsi que par Floris De Rycker, luth. Samedi et
dimanche, à côté de leçons d’initiation au luth, auront lieu
des conférences ainsi que des leçons pratiques de danses
historiques. En même temps, des luthiers exposeront leurs
instruments. Samedi soir à vingt heures, Ellen Delahanty,
Nadine Duymelinck et Greet Schamp présenteront leur
programme “Ghesanck ende Gheclanck” : il s’agit des
thèmes les plus célèbres de la renaissance dans des
arrangements pour chant, flûte à bec et luths. Aline Hopchet,
flûte à bec, jouera de la musique italienne de la renaissance
avec deux luths, viole de gambe et chant lors du concert
apéritif du dimanche à 10.30. Plus de renseignements à ce
sujet dans notre revue de mars mais bloquez dès
maintenant ce week-end de mars!

ieuws uit andere luitverenigingen
Greet Schamp

NLV
Inhoud van “De Tabulatuur” uit Nederland van october 07:
Rudolf Rasch vertaalde “300 Brieven over muziek van, aan en
rond Constantijn Huygens” uitgeverij Verloren, prijs is 95€ en
van onze landgenoot Jacques de St-Luc werd de “Collected
Lute Music” uitgegeven door Seicento. De muziekbijlage is
werk van St Luc en ook, zoals bij ons, een transcriptie van
Peter Stuer uit het Chilesotti handschrift.
Twee vertaalde artikels: “Lacrymae, John Dowland in
Europese contekst” door Tim Crawford en “Zilveren klanken
uit een gouden eeuw” door Hopkinson Smith (over Da Milano),
verder een verslag over Hopkinson Smith in het
concertgebouw en ” Luitverwante instrumenten: Bandura,
Kobza” en “De luit in de kunst: het werk van Terborch”, beide
door Ruurd De Graaf
LGS
“Nostalgia” van de “Lute and Early Guitar society” van Japan
brengt naast de gebruikelijke rubrieken met concerten, cd’s en
nieuwe uitgaven het 4e deel in de reeks Renaissanceluit voor
beginners door T. Satoh met dit keer polyfonie van Josquin in
een intavolatie van de Fuenllana (in franse tab én in noten).
DLG
Lauteninfo brengt uitgebreid verslag over de luitdagen in
Kassel in mei j.l., over een spelersbijeenkomst in Cottbus en
een in Berlijn en festivals in Regensburg en Wittenberg.
Rainer Luckhardt zet in de muziekbijlage het laatste deel van
het München manuscript uit 1512, in franse tabulatuur en voor
11 korige luit
zijn er 11 anonieme dansen uit de
Stiftsbibliotheek van Seitenstetten.

LSA
De Amerikaanse Quarterly brengt een interview met de
luitmakers Stephen Barber en Sandi Harris (GB), 8 Duitse
dansen door J. Robinson, een vergelijkende studie van twee
zettingen op de Shakespeare’s tekst Full Fathom Five door
Brian Wright, verder In te Domine speravi in verschillende
zettingen met begeleidend artikel door Wolfgang Wiehe, Ronn
McFarlane over “Quiet practise” en Pange Lingua, the
plainsong melody door Dick Hoban.
The Lute Society
De Britse Lute News van october heeft een schitterend,
geïllustreerd artikel over de restauratie van de originele
Rauwolf luit, waar Jacob Lindberg recent enkele cd’s mee
opnam zowel als 10 als als 11 korige. Een artikel van I.
Harwood over psalm 137 die verborgen zit in een van Morley’s
lute songs en David McConnell die de natuurlijke en
kunstmatige harmonieken (fluittonen) uitlegt op de luit. Deze
laatste publiceert ook een eigen compositie voor barokluit:
Fantaisie Melancolique. J. Robinson maakte een
muziekbijlage met muziek van Thomas Dallis, Edward
Herbert, John Lawrence, John Wilson, Christopher Lowther en
uit het Trinity College Ms O.16.2 Voor barokluit is er nog
L’Amant malheureux in een versie van Gallot (MsBarbe) en in
een van Weiss (GB-Lbl)

Het prachtige boek van Andreas Schlegel “The Lute
in Europe” is nog steeds bij ons verkrijgbaar aan 16€
plus verzendingskosten voor niet-leden. Misschien
een ideetje voor onder de kerstboom?
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- Constantyn Huyghens (1596-1687)

Luytslagers, bars van geslacht, die maer u selfs behaegt
En my en kundiger ons’ooren light en plaeght,
Wel hebt ghy Slagers naem verdient, en wel bekomen.
‘Ksie op mijn’ arme Luyt met schrick uw vuysten komen.
Maer, wilt gh’een less van mij verstaen,
Ick sal uw handen leren gaen,
Als handen die maer dunne darmen
Met Vingeren, en niet met armen,
Te roeren hebben, en ’t geluyd
Te locken uyt een stomme Luyt.
Luytslagers, sonder uw’ vernuften veel te slypen,
Ick weet ghy lichtelyck myn mening sult Begrypen
En handelen uw’ Luyt, rein-snaerigh opgestelt,
Alsof ’t een Joffer waer, met vriendschap, geen geweld.

@
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Gratis mooie luitmuziekfragmenten te beluisteren op:
http://www.elucevanlestelle.com/musicstore/website/it/
Lien pour visionner la pub. télévisée de la caisse d'épargne
enregistrée au luth par Kléber Besson:
http://www.youtube.com/watch?v=ptzVWYQ7_AE
Benjamin Stehr stelt zijn online string calculator ter
beschikking:http://calc.lauten.com/en/strcal_en.htm
the manual is at: http://www.resoldo-milare.de/calc.htm
Herculana (Domenico Bianchini and Hans Jacob Wecker):
http://www.bpmonline.org.uk/bpm7/simpson.html

Lidgeld 2008:

Cotisation 2008 :

Mogen wij u vriendelijk vragen nu uw lidmaatschap voor
het komende jaar te hernieuwen?

Voulez-vous bien dès à présent renouveler votre
affiliation .

- 20,00 EUR (België)
- 30,00 EUR (Buitenland)
- 30,00 EUR of meer (erelid)
- 10,00 EUR (student)
op rekening 310-1293656-53

- 20,00 EUR (Belgique)
- 30,00 EUR (étranger)
- 30,00 EUR ou plus (membre d’honneur)
- 10,00 EUR (étudiant)
sur le compte 310-1293656-53

De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,
Av. Dr. Decroly 17, B-1180 Bruxelles/ Brussel

Buitenland / étranger : IBAN BE53 3101 2936 5653
Korting! Alleen voor leden van onze Luitacademie:
AMUZ seizoen 07-08 Augustinuskerk, Kammenstraat
Antwerpen
-VR 25/01/08, 21u: La Roza Enflorese, sefardische muziek
met J. Van Outryve, luit kaarten aan €10 i.p.v. €12.
-VR 22/02/08, 21u: Mezzaluna & Paul O’Dette, kaarten aan
€12 i.p.v. €15.
Geef ons voor 15/12/07 een seintje (tel. of mail) en stort het
bedrag op bankrekeningnummer: 310-1293656-53
voor een uitvoeriger programma klik op
www.amuz.be

Bic: BBRU BEBB

Avantage pour les membres de l’Académie du Luth: Amuz,
Eglise des Augustins, Kammenstraat à Anvers.
vendredi 25/01/08, 21h : La Roza Enflorese, J. Van Outryve,
luth. Places à 10 euro au lieu de 12.
- vendredi 22/02/08, 21h : Mezzaluna et Paul O'Dette, places
à 12 euro au lieu de 15.
- Réservation au secrétariat avant le 15/12/07
par tél. ou mail merci d'effectuer votre virement sur le compte
310-1293656-53.
Programme complet sur www.amuz.be

De Belgische Luitacademie is een feitelijke
vereniging die als doel heeft contacten te leggen
tussen de luitliefhebbers in België.

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.

Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie :
Greet Schamp
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem
tel & fax : 03 289 01 19
E-mail : contact@lute-academy.be
Internet site : http://www.lute-academy.be

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs
auteurs .
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de
auteurs.
Uiterste inzenddatum copy voor het tijdschrift van maart
is 1 februari 08.
Avant le 1 Février 08 on doit recevoir vos annonces pour
Mars.

