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Notre dernière Journée du luth, dont vous trouverez l’écho dans cette newsletter fut bien
réussie et le public nombreux a pu profiter pleinement des diverses activités dans une
atmosphère particulièrement conviviale.
Cette ultime missive est aussi traditionnellement celle par laquelle nous vous demandons
de renouveler votre cotisation… et celle par laquelle nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année. L’année prochaine nous permettra de jouir de quelques heures de
plus pour jouer du luth et
éloigner ainsi quelque
peu les vicissitudes de la
vie moderne et de la politique. Soyez heureux!
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Greet Schamp
Vice voorzitster

Terugkijkend op een geslaagde luitdag - de vijftiende ondertussen
al!-wil ik alle leden bedanken die gekomen zijn en allen die graag
wilden maar er niet geraakten die dag. Het is slechts uw respons
die onze vereniging gaande kan houden, dus laat bij gelegenheid
ook eens weten wat u van ons bestuur verwacht. Nieuwe initiatieven, ideeën en ook werkkrachten zijn van harte welkom.
Verderop in dieze neiuwsbrief een reportagte en de spreekwoordelijke afwezigen hadden weer ongelijk, dus reeds afspraak voor
volgend jaar in november. Ik wens jullie nog een zalige kersttijd
en een 2012 vol mooie luitmuziek
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genda

01/12/2011 20:00 LUXEMBOURG (LUX) 28, rue Münster L-2160 Luxembourg-Grund: Pergolesi, Stabat Mater
- Scherzi Musicali avec Nicolas Achten Tél.: +352 / 26
20 52 – 1 (Accueil) Tél.: +352 / 26 20 52 937 (Service
commercial) Fax: +352 / 26 20 19 80 Abbaye de
Neumünster Luxemburg
07/12/11 19:30 Antoniuskerk Edegem Luitconcert door
studenten van de klas van Greet SchampLuitmuziek van
Francesco Canova da Milano (Il Divino), Diego Ortiz, H.
Newsidler, John Dowland, Philip Rosseter, Robert Ballard, Robert de Visée, Blohm. U hoort verschillende types luiten: de renaissance - en barokluit, de teorbe en de
barokgitaar en krijgt uitleg over de historie en de bouw
van al deze instrumenten. Gebracht door Dries Baumers, Jiri Callens, Goedele Anckaert, Noor Wouters,
Frank Schaffels, Renaat Van de Leest, Bea Vyvermans
Jo Van Herck en Greet Schamp. Toegang 5€/3€ voor
leden VAB Info:ernaboeykens@hotmail.com 03-449 48 55
15/12/11 19:00 Rubenshuis €30 vrije zit AMUZauMUSÉE AMUZ-Consort: Het oor van Rubens
Welke muziek kon Rubens door de ramen van zijn schildersatelier horen klinken? Wat hoorde hij op zijn wandelingen door de stad? En welk repertoire kan er hebben
weerklonken op concerten of officiële gelegenheden
waarop Rubens te gast was? AMUZ-getrouwen Peter
Van Heyghen, Jurgen De bruyn en Thomas Baeté nemen met plezier de kans te baat om deze vragen onder
de loep te nemen en met de antwoorden een echt
‘Rubensiaans’ concertprogramma uit te werken. Met het
vocaal-instrumentale consortium dat hen speciaal voor
dit concert bijtreedt, selecteren ze uit de enorme schat
aan meerstemmige muziek uit Rubens’ levensjaren, enkele geestelijke en wereldlijke werken voor diverse bezettingen. Dit concert start om 19.00 uur met een inleiding met als thema Rubens en Antwerpen. U krijgt op
vertoon van uw concertticket ook toegang tot de prestigieuze tentoonstelling Palazzo Rubens: de meester als
architect (vanaf 18.00 uur).I.s.m. Rubenshuis
Uitvoerders: sopraan, tenor, viool, altviool, Simen Van
Mechelen, trombone | Thomas Baeté, viola da gamba |
Jurgen De bruyn, luit | Kris Verhelst, virginaal & klavecimbel | Peter Van Heyghen, blokfluiten & artistieke leiding
16/12/2011 concert : BRUXELLES: Ars Antiqua Austria Biber and his contemporaries 20:00
inleiding door Waldo Geuns (19:30)
Gunar Letzbor viool - Ars Antiqua Austria
Heinrich Ignaz von Biber Sonata I, Rosenkranzsonata
XVI, Passacaglia, Sonata III, Johann Heinrich Schmelzer, Ciacona (Leopoldinische Handschriftenbibliothek)
Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, Sonata op. 4/3, "La
Monella Romanesca", Antonio Bertali, Chiacona, Johann
Joseph Vilsmayr, Partia I
€ 30,00: categorie I € 19,00: categorie II www.bozar.be
19/12/2011 14:00 CESENA Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Kardinaal Mercierzaal, Kardinaal Mercierplein 2,
3000 Leuven 30CC/Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven,Symposium rond dans, muziek
en filosofie met Anne Teresa De Keersmaeker (Rosas),

Björn Schmelzer (graindelavoix) en Rudi Laermans
(K.U.Leuven & P.A.R.T.S.) + CD-lancering. Op 19 december vindt om 14 uur in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte / Kardinaal Mercierzaal een symposium plaats
rond de relatie tussen filosofie, dans en muziek met Rudi
Laermans, Björn Schmelzer en Anne Teresa De Keersmaeker. Aanleiding hiervoor is de voorstelling Cesena,
waarvoor Anne Teresa De Keersmaeker (Rosas) samenwerkte met Björn Schmelzer (graindelavoix). Diezelfde avond vindt om 20 uur 30 in 30CC/Kapel Romaanse
Poort de CD-voorstelling plaats. De muziek van Cesena
wordt door zangers van graindelavoix en dansers van
Rosas gebracht in een concertante uitvoering.
Inschrijven voor het symposium via
stephane.symons@hiw.kuleuven.be Reserveren (gratis)
voor de cd-voorstelling Cesena van graindelavoix kan bij
via de ticketbalie van 30CC of telefonisch op 016 300
900 (max 2 p.p.) CESENA wordt uitgegeven bij GlossaMusic en verdeeld door Harmonia Mundi. De cd is een
project van graindelavoix i.s.m. Rosas. Met steun van de
Vlaamse Gemeenschap en C-mine Cultuurcentrum
Genk.
14/01/12 21:00 AMUZ 20:15: Lut Van der Eycken interviewt Jeroen D’hoe cat.1: €20 / €16 / €5 cat.2: €16 /
€14 / €5
Brody Neuenschwander & Zefiro Torna: Shadows
Zefiro Torna’s nieuwste muziektheaterproductie Shadows is geïnspireerd op de liturgische tenebraetraditie
voor de Goede Week. Dat ritueel vindt voor zonsopgang
plaats in een kapel die enkel wordt verlicht door dertien
kaarsen. Naarmate de dag nadert, worden de kaarsen
een voor een gedoofd. Ze staan symbool voor de apostelen die Christus verlieten vlak voor zijn dood. Bij dageraad neemt het ochtendlicht weer over en worden we
herinnerd aan de verrijzenis van Christus en de komst
van de lente. Shadows gaat op zoek naar het innerlijke,
emotionele aspect van het spel der schaduwen. Muziek
van Jeroen D’hoe (laureaat van de Koningin Elisabeth
Wedstrijd voor compositie in 2003) en een liveperformance van kalligraaf Brody Neuenschwander (bekend
om zijn samenwerking met filmregisseur Peter Greenaway) leiden tot een lyrische meditatie rond tijdelijkheid.
Een intrigerende voorstelling over licht, donker en alle
schakeringen daartussenin. I.s.m. 15 jaar Zefiro Torna
Uitvoerders: Brody Neuenschwander, live kalligrafie |
Griet De Geyter, sopraan & percussie | Els Van Laethem, sopraan, percussie & tromba marina | Liam
Fennelly, viola da gamba, vedel & percussie | Jurgen De
bruyn, luit, theorbe, zang & artistieke leiding
19/01/12 20:00 Leuven Predikherenkerk: Shadows Zefiro Torna, zie bij 14/1 voor meer uitleg. € 16/14
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http://www.30cc.be of 016 23 84 27
20/01/2012, 20:00 Koninklijk Conservatorium Brussel
BRUXELLES: Les Witches - Konge af Danmark (15501650) Odile Edouard violon - Claire Michon flûte à bec Sylvie Moquet viole de gambe - Pascale Boquet luth,
théorbe - Freddy Eichelberger orgue - Les Witches
John Dowland King of Denmark Galiard, Earl of Essex
Galiard, Samuel Scheidt, Pavan,Tobias Hume, Allmain
Mogens Pedersøn O che soave baccio, Vader vor udi
Himmerig,Johann Schop, Almand Mortiel et Ballet, Matthäus Maercker, Pavane, Melchior Borchgrevinck, Galliard, Thomas Robinson, A Toy - Spanish Pavan - A Playne Song, Thomas Simpson, Ricercar on Bonny sweet
Robin - Courant - Volte, Johann Lorentz, Vater unser im
Himmelreich, Nicolas Gistou, Paduana - Gaillard
Anonyme, Robin, Johann Vierdanck, Canzona
€ 30,00: cat. I € 19,00: cat. II http://www.bozar.be
21/01/12 20:15 Minderbroederskerk Mechelen Cc
Tears of Joy Zefiro Torna zie ook p. 8
Info: Minderbroedersgang 5, Mechelen 015/29.40.00
Kassa: € 17,00 RED: € 16,00 Abo: € 15,00
22/01/12 16:00 Belsele Muziekclub ‘t Ey www.tey.be
Koutermolenstraat 6b - 9111 Belsele tel & fax: 03 772 11 93
Tears of Joy Zefiro Torna zie ook p. 8
Inkom: 10 euro voor 't Ey-leden, 12 euro voor niet-leden.
2/2/2012 om 20:00 Amor e Pene Antoniuskerk Edegem
Jan Van Elsacker leidt het ensemble Lyra Antiqua een
ensemble met zangers en instrumenten. De luitklas van
Greet Schamp verleent haar medewerking, verder hoort
u ook nog blokfluit, clavecimbel keyboard en cello.
Er is oude muziek van de Vlaamse componisten A. Willaert" Vecchie Letrose" en" Mille Regretz" van Josquin
des Pres en een ondeugend lied " ’t Sou een Meysken
gaen om wyn" dan het wondermooie "Parce Mihi Domine" van de Spaanse Morales . Solistische ensembles
van de muziekacademie van Lier brengen a capella madrigalen van Monteverdi: "Si ch'io vorrei morire" en "Che
se tu se'l cor mio". Een duet "Lumi potete piangere" dat
zal gekoppeld worden aan “ Amsterdam” van Kris De
Bruyne. "La Llorona” een Mexicaans lied met solisten en
in een meerstemmige zettingen tenslotte een Portugees
wereldlijk werk: een enig mooie Fado "Por Minha Conta" (bekend door Ana Mauro). toegang €5
info: ernaboeykens@hotmail.com 03-449 48 55
5/2/2012 11:00 Amor e Pene zie 2/2 toegang €5 Jezuietenkerk via ingang B Gasthuisvest 50 Lier
13/02/2012 20:00 Koninklijk Conservatorium Brussel
BRUXELLES: Ricercar Consort - Purcell : Fantazies for
the Viols Philippe Pierlot direction - Ricercar Consort
Henry Purcell, Fantazias for the Viols in 3, 4, 5, 6, & 7
parts € 30,00: cat.I € 19,00: cat.II http://www.bozar.be
25/02/2012 13:00 workshop/stage : Amuz ANTWERPEN Engelse en Franse luitliederen - Open Masterclass
Paul Agnew De Schotse tenor Paul Agnew verdiende
zijn sporen bij gerenommeerde ensembles als The Consort of Musicke, The Tallis Scholars, The Sixteen en Les
Arts Florissants. Hij wordt ook veel gevraagd als solist en
concerteert wereldwijd in grote operahuizen. Agnew is
een van de grote sterren van het Franse barokrepertoire,
maar zijn veelzijdige stem kan ook andere muziek met
gemak aan. In de internationale pers wordt hij gelauwerd
om zijn opmerkelijke expressiviteit en spontane vertolkingen. In de aanloop naar zijn concert in AMUZ met luitliederen van Dowland en Le Camus, geeft Paul Agnew aan
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professionele zangers een masterclass rond datzelfde
repertoire. Het publiek kan de coaching gratis bijwonen.
17/02/2012 20:30 Theater De Wegwijzer, Molenweg 25 4339
AA, Nw.- en St. Joosland NL info@theaterdewegwijzer.nl
Zefiro Torna - '‘De tuin der Lusten’', modern folk Spaanse
mirakelgezangen, Fins/Boheemse ‘piae cantiones’, NoordFranse trouvèreliederen, Occitaanse troubadoursliederen en
oude Vlaamse liedekens maken het onderwerp van een exclusief programma gebracht door leden van het Vlaamse topensemble Zefiro Torna.
Vrome lofgezangen en hoofse lyriek staan naast ketterse teksten en sappige volksverhaaltjes. De trillende luitsnaren beroerd door Jurgen De Bruyn en de verleidelijke fluitklanken en
het doedelzakgekreun van Jowan Merckx begeleiden de kristalheldere stem van de middeleeuwse diva Els Van Laethem.
Programma:
Salve flos et decor - Piae Cantiones (11th - 16th century)
Natali regis glorie - Anon. (12th century)
Santa Maria, strela do dia - Alfonso X (13th century) - Cantigas de Santa Maria
O que en Santa Maria - Alfonso X - Cantigas de Santa Maria
El Noi de la Mare - Trad. Cataluña
Ons is gheboren een uutvercoren - Anon. (15th century)
Ai la bono fourtuno - Trad. Provençe
Fortune - Anon. (Buxheimer Orgelbuch)
Eylaas, ic arm ellendig wyf - Anon. (Antwerps Liedboek)
Entre dos volers/Scoone figure - Raimon de Mîraval (ca. 1190
– ca. 1220), Arr. E. Van Laethem/Jowan Merckx
No’m sai d’amor - Giraut Riquier, Arr. E. Van Laethem, J. De
bruyn
La Mora (instr.) - Alexander Agricola (1445 - 1506)/
Buxheimer Orgelbuch
Basiez moy - Josquin des Prez (ca. 1450 - 1521)
Petite camusette - Johannes Ockeghem (ca. 1420 - 1497)/
Chansonnier de M. d’Autriche
Pur Amor - Jowan Merckx, Arr. Rheidun Schlesinger
Tant ai mon còr - Els Van Laethem,Text Bernard de Ventadorn
(ca. 1145 – ca. 1180)
Quand nest flor blanche et vermeille - Anon. Trouvère song
(12th – 13th century)
Kaikki maailma riemuitkohon - Anon. Finnish trad.
26/02/12 15:00 AMUZ cat.1: €20 / €16 / €5 cat.2: €16 /
€14 / €5 Paul Agnew & Elizabeth Kenny: Dowland &
Le Camus De 17de-eeuwse, Franse componist Sébastien Le Camus werd in zijn tijd bewonderd voor de manier waarop hij de woorden van een hunkerende liefdestekst wist te verklanken in meeslepende airs. Bovendien
was hij een uitzonderlijk begenadigd musicus die belangrijke posities aan het koninklijke hof kreeg toegewezen.
Hetzelfde geldt voor zijn tijdgenoot John Dowland, op het
continent althans, want aan het Engelse hof bleef deze
naast een post grijpen. Toch is Dowland terecht de geschiedenis ingegaan als Engelands meest invloedrijke
componist van luitmuziek. AMUZ nodigde twee vooraanstaande Britse musici uit die helemaal thuis zijn in dit delicate repertoire. Paul Agnew en Elisabeth Kenny verdienden hun sporen bij Les Arts Florissants onder leiding
van William Christie en zijn beiden veelgevraagde solisten op de internationale concertpodia. Met grote kunde
voeren ze u door een selectie melancholische liederen
zoals Awake sweet love, In darkness let me dwell en
Amour cruel amour. Paul Agnew, tenor | E. Kenny, luit
04/03/12 15:00 AMUZ cat.1: €16 / €14 / €5 cat.2: €14 /
€12 / €5 Ensemble Movimento: Was ist doch besser als
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die Nacht? In de 17de eeuw droegen ze hem in het protestantse Noord-Europa op handen: we hebben het over
de Bohemer Andreas Hammerschmidt, een van de belangrijkste auteurs van Duitse kerkmuziek. Ter viering
van zijn 400ste geboortedag brengt Ensemble Movimento Hammerschmidts geestelijke concerten, madrigalen
en symfonieën voor twee solostemmen. Het geheel
wordt omlijst door instrumentale en vocale muziek van
tijdgenoten als Melchior Franck, Johann Rosenmüller en
Johann Schop. Movimento is een ensemble van formaat.
Dat bewijzen niet alleen de indrukwekkende cv’s van de
leden (afzonderlijk al meermaals te gast in AMUZ), maar
ook hun nauwgezette manier van spelen. De groep doet
haar naam alle eer aan: de musici zijn bewogen en dat
stralen ze uit. Ze bewegen je tot innig meeluisteren!
Nele Gramß, sopr.; Charles Daniels, tenor; Veronika
Skuplik, viool; Catherine Aglibut, viool; Frauke Hess, viola da gamba; ? theorbe;Christoph Lehmann, klavecimbel
31/03/2012 15:00 Amuz ANTWERPEN: Lamentaties
voor de Goede Week - María Cristina Kiehr & Concerto
Soave: María Cristina Kiehr, sopraan | Sylvia Moquet,
viola da gamba | Matthias Spaeter, aartsluit | Mara
Galassi, harp | Jean-Marc Aymes, artistieke leiding
Programma: Werken van Giacomo Carissimi, Girolamo
Frescobaldi, Michelangelo Rossi, Giovanni Pierluigi da
Palestrina, Giovanni Francesco Marcorelli, e.a.
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classes, tentoonstellingen en een beurs. Deze editie
staan luit, viool, gamba en klavecimbel centraal. Bij de
vorige Cordefactum, rond gitaar, werkten ze samen met
de conservatoria. Om alvast een idee te krijgen van hoe
Cordefactum er uit ziet, op onderstaande link vind je alles over de vorige editie:
http://www.cmbpuurs.be/04_1_cordefactum_nl.php
De luitacademie en het Cmb zien beide de sterke meerwaarde van een gezamenlijk project. De luitdag op kasteel de Renesse in Oostmalle, gewoonlijk in maart, wordt
voor 2012 dus niet ingericht, om zo gezamenlijk iets op
Cordefactum te kunnen organiseren.

Programmavoorstellen:
1. Concert: Rolf Lislevand (inmiddels bevestigd)
2. Bouwworkshops (Cmb) (2 à 3)
- Hasenfuss (zeer technisch)
- snaren (ook voor gamba)
3. Workshops voor muzikanten/bouwers (2)
- Lezing rond geschiedenis door Dirk De Hertogh en
soorten luiten
- afstelling van instrumenten: lezing
4. Samenspel:
- aparte sessie(s) voor luit (voormiddag), 1 uur à 1,5
uur, luitorkest (organisatie luitacademie)
- verschillende instrumentengroepen samen,
Cordefactum
5. Masterclass Lislevand, indiv.30' met toeschouwers,
Op 18-19-20 mei 2012 organiseert het Cmb (Centrum
met voorbereide werken, selectie door luitacademie op
voor Instrumentenbouw in Puurs dit ligt tussen Antwerpen, Boom en St Niklaas) zijn tweejaarlijks festival Cor- basis van CV
defactum in kasteel d'Ursel in Hingene. Cordefactum wil 6. Stand luitacademie op beurs met 'luitkliniek'
een ontmoetingsplaats voor bouwers en muzikanten zijn 7. middagconcertje door D. De Hertogh en C. Magnus
en bestaat uit workshops, lezingen, concerten, master-
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Nylgut?
Good point- I have been wanting to get feedback on the
New Nylgut; they have been out for over a year now & I
have had mostly good results with them and would like
other's opinions. On my tenor vihuela they have really
enhanced the overall sound, albeit not quite as purely
beautiful as gut. The New Nylgut works best on this vihuela (Chambure copy by Harris & Barber) down to the 4th
course; but it is inferior to the .95 KFG unison 5th course
and out of the question for the 6th, where like Martin
Shepherd I also prefer the KFG. On my Baroque lute
(an old Robert Lundberg model, needs all the help it can
get) I am not completely sold yet, but I will be keeping
them on for a while. New Nylgut is fine right down to &
including the 5th course, then the KFG starting at the
6th. My 6 course & 8 course completely gut except for
the 1st on the 8 course, and it transitions to the gut courses better than the other synthetics I have used in the
past. Dan Winheld
Lute list 11/11/11 As I told the list a while back, after making a stiffer new Nylgut, Mimmo (in his rare spare time)

is working on a more flexible (slightly elastic) version for
thicker strings. There is already excellent feedback for
some prototypes. These would be useable on 5 and 6
course and possibly 4th (presumably having characteristics close to a flexible Venice) but a slightly different
variant would be good for Theorbo. Mimmo is still working on a loaded version of this elastic NG, which could
mean that we may, hopefully, hear less wirewounds on
lutes in the near future. Unfortunately, meanwhile, I have
the impression that loaded gut strings have remained
unavailable. Benjamin Narvey's latest baroque lute concert here in Paris testified to the superb harmonicity of
these loaded Venices which, through their ultra low impedance, can allow a skillfull luthenist to achieve a rare
and wonderful singing cohesion between bass and mid
lines (in spite of Benjamin's fairly high bass string tension). A truly superb sound quality and performance
achieved again by Benjamin! Regards Anthony Hind
Gratis barokluit tabulatuur: Michel Cardin
http://jdf.luth.pagesperso-orange.fr/index.htm

Geluit—
Geluit
—Luthinerie

G

n° 56 12/2011

p. 5

eruchten Rumeurs @ Internet
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Romanillos

Ruim twee jaar geleden werd in Siguënza (Spanje) "El
Centro de la Vihuela de Mano y la Guitarra Española
“José Luis Romanillos” opgericht. Het centrum wil hiermee een bijdrage leveren omtrent de verspreiding van
de kennis van de Spaanse gitaarbouw. In het "casa del
Doncel" werd een museum geopend met een rijke verzameling Spaanse historische vihuelas en gitaren en
het atelier van Santos Hernández Rodríguez.
Tegelijk werd een vereniging gesticht "Asociación de
Violería y Organología Instrumental RomanillosHarris" (door José Romanillos en Marian Harris) Deze
vereniging richt allerlei activiteiten in zoals

concerten, lezingen en workshops en wordt gesteund
door de provincie van Guadalajara en de gemeente van
Siguënza. Financieel zijn zij verder volledig afhankelijk
van giften en de bijdragen van hun leden.
Met dit schrijven wil Els Jagenau dan ook graag de vereniging promoten. Je kan de vereniging steunen door
lid te worden.
Ga alvast eens kijken naar:
http://romanillos.org/?page_id=260
Op vakantie in Spanje? Passeer eens langs Siguënza,
in de noordelijke provincie Guadalajara - en breng bovenal een bezoek aan het "casa del Doncel"

Landelijke scène met twee luiten, harp en basgamba
Frans II Francken (Antwerp 1581 - 1641) & Abraham Govaerts (Antwerp 1589 - 1626)
Apollo and the Muses, oil on panel 51 x 72 cm, with
panel maker's mark 'LS'
http://www.kdart.be/default.asp
Frans Francken II Abraham Govaerts schilderij te
koop bij Wotrenge KDArt,Leopoldplaats 12 - 2000
Antwerp (Belgium) +32(0)32328656

Cuts on fingertips Wonden helen
On Nov 6, 2011, Herbert Ward wrote: Does anyone have
a way to cover cuts on the fingertips, so that one could
resume playing earlier in the healing process than would
otherwise be possible? I tried "New-Skin" liquid bandage, but it does not dry stiff enough to do much good.To
make superglue dry instantly, you can use a solution of
baking soda (not baking powder) in water. If you want a
smooth surface, be sure the baking soda is completely
dissolved in the water.
Certain adhesives used by surgeons, though similar to
superglue, are distinct, as discussed here
http://www.straightdope.com/columns/read/2187/wassuper-glue-invented-to-seal-battle-wounds-in-vietnam
Has anyone mentioned wound closure strips (I hope
that's the correct term for them) for covering cuts yet? I
mean the ones that surgeons sometimes use instead of
surturing. The worked wonders for me more than one
time. You just have to apply them with a lot of pressure
around the fingercap and mayby you have to use two of
them, to cover the whole area you use for playing. You
still want to use your finger for feeling the strings, so I
wouldn't recommend covering your fingertip with anything more than one or two of those strips. You can still
improve the durability of the strip, if you wrap some more
of them or an half width of cheaper normal medical tape
around your first fingerjoint. They still won't last a long

time and you will always have some difficulty in finding
out how much pressure you'll need for the wound to stay
close but still let enough blood into the finger. If you don't
mind investing some money you can always put on some new strips before playing and readjust them after
practice (readjusting them for less pressure usualy works
fine, just don't try it the other way. It wont work well, believe me). If you want to change the strips I recommend
you to get them thoroughly wet until they fall of by themselves. You don't want to open the wound again by pulling on a strip of adhesive tape that has enough power to
be used for surturing, do you? (well, you might happen to
reopen the wound when changing the strips anyways,
but at least you don't want to do it intentionally) Like already mentioned, I wouldn't recommend playing before
one or two days have passed, but that's still a faster return to practice than usual. I hope I could help you
(despite my bad English) Regards, Markus Lutz Some
elastic glue for rubber works not bad in some urgent cases but it's a little toxic. 2011/11/6 Ed Durbrow : For
what it's worth, I've found I've done some of my most
productive practicing when injured. For example, if you
cannot use a certain finger, it is a real test to see if you
can play a piece by memory entirely with one finger.
Touching the strings with the LH but not pressing them is
another amazing technique for practicing.
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Núria Sanromà Gabàs voor het fresco met de luitspeler in
de OLV Kathedraal Antwerpen (rechts)

Luitspelende engel op het
orgel van de Antwerpse
OLV Kathedraal

Links gitaar-, rechts een luitspelende engel
OLV Kathedraal Antwerpen

G ut strings in the EU
29/11/11
Dear lutenists,
Our petition to the EU and EU governments has had an intitial success in relation to the Italian government,
which has swiftly taken note of the petitions just demands, now allowing the import of raw gut from some European and non European countries, as well as allowing the use of some Italian beef gut. This happy result will of
course be applicable to both the Italian string makers, Aquila and Toro (who also supported the petition, and
who is the main supplier of several other gut string companies in the EU).
I am personally relieved to see that Aquila now does plan to restart gut string making, and so loaded gut may be
back (for which I personally thank all those who signed).
http://www.aquilacorde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=1471&lang=en
I believe it is still worth signing the petition, if you have not done so, as it seems that each EU country has to
shift its own interpretations of the EU rulings. Furthermore, the petition goes further and calls for a World Heritage status for gut string making.
Thanks to all
Anthony Hind
Ps see also p. 8 for more good news about gut strings
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Gilbert Isbin 10 Lute songs
Settings of poems by Marcus Cumberlege.
De dichter Marcus Cumberlege woont sinds 1972 in Brugge,
hij schrijft eenvoudig en gepassioneerd over zijn privéwereld
met flitsen van Britse humor en oosterse wijsheid. Gilbert Isbin
tracht met harmonische en melodische middelen in een hedendaagse toonspraak dit te ondersteunen met gebruik van renaissance luittechniek. Beide auteurs hopen dat hun werk zijn weg
zal vinden in het repertoire van het luitlied.
Just for today, Leafless branches, Your language, Gemini, time, One Rose, Four hands, The wind, A Weekend en Frieze.
Mooie en duidelijke typografie, metronoomaanduidingen,
Wat mij opvalt bij het doorspelen is dat men toch vaak een
bladzijde moet draaien midden in een lied. Dit wordt uiteraard
opgelost door een kopietje te maken, een dichter en componist
kunnen zich ook niet gaan beperken omwille van de beperkte
afmetingen van een uitgave.

Ongetwijfeld kent u al de bijzonder mooie opname van deze
eigen transcriptie, die Yisrael maakte op het label Briljant; Hij
is zo vriendelijk dit met ons te willen delen, want wie wil er
niet ooit dit beroemde clavecimbelwerk van Couperin eens
spelen op barokluit? De originele toonaard Sib van diens Pièces de clavecin (1716-17, Ordre 6) werd op barokluit behouden, de “Mysterieuze” titel zou volgens Yisrael wijzen op de
wimpers van een mooie dame. De Rondeauvorm met drie coupletten vraagt heel wat aandacht door al de herhalingstekens en
men zal sowieso een kopietje moeten maken om de drie bladzijden naast elkaar te kunnen zetten om te spelen; Zoals zijn
voorganger Robert de Visée heeft Yisrael dit stuk mooi getranscribeerd, het was al geschreven in de zgn. “style luthé”,
zo geliefd bij de clavecinisten uit die tijd.
SDS 10 La Rhétorique des Dieux
S.L. Weiss: sonata nr 11 in A major (S-C 16) & sonata nr 15 in
F minor (S-C) for baroque lute Michel Cardin 16,95€
SDS 11 La Rhétorique des Dieux

The Lute Society Music Editions
Matthew Holmes Manuscript, uitgave van de Lute Society, ren
lute + instr in G & F sleutel
Dit manuscript uit Cambridge Ms Dd 2.11 ren lute is reeds
lang bekend en bevat een onschatbaar rijke schat aan voornamelijk Engelse luitmuziek. Deze facsimile, al de 7e in de rij, is
dan ook een standaarduitgave die iedereen graag in zijn bibliotheek zou wensen. Daarbij komt nog een introductie, een inhoudstafel, concordantielijst en bibliografie door John Robinson en Ian Harwood. Het prijskaartje is nog heel redelijk, ik
kon het boek kopen op het luitfestival in Gijon voor 50€.
Uiteraard spaarde ik zo verzendkosten die anders het plaatje
wel doen oplopen. Zie ook het artikel p. 17.

G.A. Kalivoda: Partita in F major from the Buenos Aires Ms
for baroque lute Michael Treder 11,95€
Dit werk voor 11 korige barokluit bevat achtereenvolgend een
Air, Menuet, Gavotte, Sarabande en Gigue. De moeilijkheidsgraad ziet er gemiddeld uit, enkele hoge posities, maar ook
veel open snaren. De delen zijn ook redelijk kort gaande van
15 maten voor de Gavotte tot 39 voor de Gigue. In een uitgebreid voorwoord geeft Michael Treder de nodige historische
situering, bibliografie en de weinige biografische informatie
die er is over Kalivoda zelf: hij leefde in Praag als hoornspeler
en luitist. Er is nog één andere bron met werk van hem voor
luit en mandora, doch dit manuscript is in privaat bezit en niet
toegankelijk. De partita in F uit het manuscript bewaard in
Buenos Aires is opgedragen aan LCJ wat zou kunnen betekenen Logy Compte Johann, de “vader (of prins) van de luit” in
Die Laute in Europa, The Lute in Europe is weer bij ons verkrijgbaar, de prijs is lichtjes gestegen omwille van koersschom- Praag.
SDS 12 La Rhétorique des Dieux
meling van de Euro met de Zwitserse Frank. 35,45€ plus verzendkosten.
www.utorpheus.com info@utorpheus.com editions@utorpheus.com

Ut Orpheus: 3 uitgaven voor barokluit
F. Couperin : Les Baricades Mistérieuses transcr for baroque
lute door Miguel Yisrael 10,95€

Albert Reyerman

TREE Edition newsletter October & listing of lute music:
http://www.tree-edition.com/index_htm_files/Newsletter&Sample%20October%202011.pdf
http://www.tree-edition.com/index_htm_files/Listing&Catalogue%20Oct_2011.pdf
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uitenlandse tijdschriften
Greet Schamp

NLV De Tabulatuur nummer 102 november 2011
Luitdag in Gronau
Verslag luitdag 14 mei 2011
Verslag internationaal luitfestival in gijon
Luitweekeinde 12 & 13 mei 2012 in Leiden
In memoriam Ian Harwood
De grootste collectie luitmanuscripten in Engeland
Cursussen huismuziek
Muziekbijlage en toelichting
Masterclass Joanette Zomer en Fred Jacobs
Betoverde wereld
Een nieuwe standaard
Een nieuwe blog
Concertaganda

The Lute News nr 99 October 2011
In memoriam Ian Harwood MBE 1931-2011
obituary by Thea Abbott
Six several instruments, the consort and me by Ian Harwood
The greatest English lute manuscript collection: Matthew Holmes by Ian Harwood

C
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Recollections of Ian Harwood from friends and colleagues
-Beginner’s lesson:
29 Trenchmore by Linda Sayce
Music Supplement:
- Lute music ascribed to Pierre or Luc Despont - John Robinson
- Francesco da Milano Fantasia’s 66 reprinted, Milano/
Matelart duet 67 ed.- Martin Shepherd
- 4 pieces Marco dall’Aquila – Dennis Stephens
- Bach’s lute music in instalments BWV 1006a – Wilfred Foxe
LSA Quarterly volume XLVI nr 4 2011
-Fuenllana’s Crucifixus a tres: The Mystery Unraveled - Michael Fink
-In praise of the facsimile-Sean Smith
-Creating duets for renaissance guitar and diatonic cittern Andrew Hartig
-Two Passacalles by Gaspar Sanz - Michael Fink
-More sources for renaissance guitar music - Sean Smith
-El cancionero del Palacio - Philip Rosoff-Horne

d Tears of Joy

Een heerlijke muzikale 'blend' uit het 17de-eeuwse Engeland
In het vroege 17de-eeuwse Engeland van Elisabeth I en de
Stuarts hield men erg van 'a good song' en van dansmuziek.
Een traditionele 'ground', allemandes, pavanes en gaillardes,
country dances, jigs en catches weerklonken er naast een folksong, een melancholisch luitlied, een Italiaanse madrigaal of
driestemmige 'canzonette'. Het was een periode waarin de
muziek doorspekt was met referenties aan exuberante hofspelen of masques en aan de tragedies of komedies van het Shakespeariaanse theater. Vele componisten waren trouwens verbonden aan het befaamde toneelgezelschap The Kings's Men.
Grootmeester John 'semper dolans' Dowland en tijdgenoot
Robert Johnson zetten de eeuw in met hun exquise liederen en
superbe luitmuziek. Vocaal-instrumentale consortmuziek vinden we o.a. bij Thomas Morley, Philip Rosseter en Richard
Allison. Ze worden opgevolgd door componisten als Henry
Lawes en William Webb die vooral bekend zijn voor hun
kwalitatieve songbooks. Tot slot belanden we rond 1650 bij de
succesvolle uitgever van het handboek voor Engelse dansmu-

X

mas@ Internet

ziek, getiteld "The Dancing Master", John Playford.
Het ensemble Zefiro Torna brengt het crème van de Belgische
historische en traditionele muziekscène samen en zorgt voor
een heerlijk muzikale 'blend' waarbij de glasheldere stem van
sopraan Cécile Kempenaers zich vermengt met de snarenweelde van luiten, cister, gitaar, theorbe en de nyckelharpa.
Tears of Joy balanceert fijnzinnig tussen pure schoonheid,
tragedie, verinnerlijking en joligheid, pikanterieën en een
'groovy feel'.
Als bonus krijgt u bij deze nieuwste Tears of Joy nog een
compilatiecd extra erbij met stukken uit de vorige producties.,
een aanrader!
Uitvoerders zijn Cécile Kempenaers, sopraan | Didier François, nyckelharpa | Philippe Malfeyt, renaissanceluit, cister,
theorbe & barokgitaar | Jurgen De bruyn, renaissanceluit,
aartsluit, barokgitaar, zang & artistieke leiding
CD 15€ te bestellen bij info@zefirotorna.be
Www.zefirotorna.be

Good News for gut players:
I have found out throught the french lutenet, that gut
strings are still being made in Morocco:
http://www.pure-corde.com/en
http://www.youtube.com/watch?v=KyHE3BbNyEI&feature=related
Bruno Cognyl-Fournier
Greet Schamp

http://www.youtube.com/watch?v=3YvmkXfVcjE&feature=related
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rançois Richard : Airs de Cour
Timothy Burris

Upcoming recording project
Timothy Neill Johnson—tenor -- Timothy Burris—Lute
First-ever recording of the complete solo airs de cour
of François Richard.
François Richard (~1580 - 1650) produced only one
book of airs de cour, but they are pieces of
considerable sophistication and beauty, both in terms
of the music and the poetry. The work appeared
in two forms:
• version for four voices and basso continuo, dedicated to Louis XIII (1)
• version for solo voice (along with one dialogue) and
written-out lute accompaniment, dedicated
à la Reyne, Anne d'Autriche
The latter book is the subject of this project, namely to
create a recording of the eighteen airs, (2) five
récits, and the dialogue “Cloris attends un peu,” including a booklet analyzing the poetry.
Musicological significance of the project
François Richard was an accomplished lutenist and
composer, as reflected in the quality of the
book's vocal writing and lute accompaniments. Unfortunately, documentary evidence of his work is
in short supply, as reflected by the paucity of published research.
Georgie Durosoir is one of the few scholars to unearth
details about Richard's life and work:
Among the petits maîtres of the airs de cour, François
Richard distinguished himself by the quality
of his musical personality, although he only produced
two volumes of [the same] music. Lutenist at
the court of France like his son of the same name, from
1629 he bore the title of musicien et vallet
de chamber ordinaire du Roy. (3)
Catherine Gordon-Seifert's recently published book (4)
on 17th-century French airs does not mention
Richard at all (she concentrates on the period from the
1640's through the 1660's).
Jeanice Brooks' fine book on airs de cour is devoted to
the late 16th century, (5) long before Richard
came to prominence as a player and composer.
David Ledbetter's online article adds some useful observations about Richard's activities. He describes
“Cloris attends un peu” “as a very early example of the
dramatic dialogue, later to be an important
genre for Michel Lambert and Jean-Baptiste Lully.” (6)
Taken together, however, all available written research
totals a handful of pages.
Existing recordings
Recordings of Richard's airs de cour are even scarcer

than documentary research on the composer.
Indeed, we have located only two recordings including a
solo song by Richard, in both cases of the
air “Ruisseau qui cours apres toy-mesme.” (7)
Airs de cour in general are underrepresented in the recorded catalog; recordings devoted to the
works of a single composer are extremely rare. This
fact is remarkable in itself, since airs de cour:
· began to be composed a generation before English
lute songs, and over a span at least
twice as long as the English repertoire; (8)
· outnumber English ayres by more than two to one;
· strongly influenced the development of the English
repertoire.
This two-CD recording project of François Richard's
complete book of solo airs de cour will, at a
stroke, bring his delightful music to a wider audience,
make available a recording of his complete
works for solo voice, and enrich the recorded catalog of
airs de cour significantly.
Richard's texts
Only one poem in the book can be attributed at this time: “Ruisseau qui cours apres toy-mesme” is
set to the text of Saint-Amant’s “Plainte Sur La Mort De
Sylvie". The poem consists of three irregular
sixains: lines 1-4 and 6 are octosyllabic and employ a
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variety of meters; an alexandrine is inserted
as the fifth line of each stanza.
Most of the texts in the book are sixains of octosyllabic
verse, and employ several different rhyme
schemes. Meters often vary within verses, in keeping
with the flow of the text. Four songs, including
“Ha! que de tes conseils,” are composed of quatrains in
alexandrines.
These and other details will be discussed in detail in the
CD booklet.
Conclusion
Decades of research by several scholars have turned
up little documentary evidence relating to the
life and work of François Richard. But one extremely
important document—which has come down
to us intact—has languished on library shelves: the
complete facsimile of his book of solo airs. (9)
We believe that making available a sound recording of
all Richard’s solo songs will foster appreciation
for his position as not just one of the last, but also one
of the finest composers of airs de cour
with written out lute accompaniment.

p. 10

Timothy Burris
www.baroquelute.com
Footnotes:
1 One of the earliest examples of basso continuo practice in
France. See David Ledbetter's article on François Richard in
Grove Music Online.
2 Two of which have accompanying Sarabandes.
3 L’air de cour en France: 1571-1655 (Liège: Mardaga, 1991),
294.
4 Music and the Language of Love: Seventeenth-Century
French Airs (Bloomington: University of Indiana Press, 2011).
5 Courtly Song in Late Sixteenth-Century France (Chicago:
University of Chicago Press, 2000).
6 Op. cit.
7 Airs De Cour: 17th Century French Court Music, Sony; Jean
-Paul Fouchecourt - Airs de Cour, Glissando.
8 These references are limited to solo songs with accompaniment in lute tablature, not songs that were often performed
with lute/theorbo continuo, such as the works of Michel Lambert or Henry Purcell.
9 Mark A. Meadow (in an undated MUSICA, MUSICA edition)
published AIRS DE COUR AVEC LA TABLATURE DE LUTH,
DE FRANÇOIS RICHARD “ with the kind permission of the
Gemeente Museum s' Gravenhage.”
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Y outube Brian Wright
Dear Friends
A very fine German guitarist has just put my second sonata for solo guitar on youtube,there are 4 movements.If you are interested to hear it you can find the 4 movements by going to www.youtube.com and search for
Oliver Eidam guitar OR www.youtube.com and search for brian wright sonata no2 OR this address will take you to
the 4 movements www.youtube.com/watch?v=PjFwB6OMtSE
I would be very interested in any comments that you would like to make,you can put them on youtube.
best wishes brian wright

G

eruchten Rumeurs @ Internet
Greet Schamp

Lute end pin
I wonder if anyone could advise on installing an end
pin on a lute without one. One of my 8 c instruments
came missing the end pin, but with a hole where one
obviously was. Using wood from the handle of a small
oil painting brush, I was able to fashion an end pin that
has worked very well being held in by friction only. A
second 8 c instrument was built without an end pin, and
I would like to install one. I will have to drill a hole. My
concern is that this instrument is of extremely light construction and I don't know if the thickness at the bottom
of the bowl will hold a pin either by friction, or if there's
thickness enough to hold a glue joint.
Any suggestions would be appreciated.
Ned
Hi Ned,
Yes - End pins are good.
Normally a lute bowl is built with an end cap on the outside - so the end cap plus rib behind it is probably the
best part of 3mm thick. In addition, though, there usually a similar piece of wood glued INSIDE the ribs, so assuming that's of the same thickness as the rib material,
you should have 4 or 5 mm of thickness. The good
thing is that the rib grain and that of the end cap and
liner are at right angles to each other - like plywood - so
there's not much likelihood of splitting it by accident. Have you any way of contacting the maker? If so - ask him
or her.I normally drill an undersized hole for the pin and
then ream it out gradually until I get a good friction fit for
it.
Hope that helps.
Bill Samson

It would normally have an end cap. For my own lute, I
drilled a hole and inserted an acousticA guitar pin ( the
ones that hold the strings onto
the bridge )
Bruno Fournier
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d Espris d’Amour

Espris d’amours: Miniatures flamandes
Binchois, Busnois, Dufay, Fontaine, Frye, Grenon,
Malbecque, Morton, Pullois
Capilla Flamenca
Marnix De Cat, contreténor et direction artistique
Tore Denys, ténor
Lieven Termont, baryton
Dirk Snellings, basse
Jan Van Outryve, luth
Liam Fennely, viole de gambe et vielle
Thomas Baeté, viole de gambe et vielle
Piet Stryckers, viole de gambe
Patrick Denecker, flûtes à bec
MEW1157
(Musique en Wallonie)
Collection inedits
Septembre 2011
Prix : 18 €
À l’occasion de l’exposition Miniatures flamandes
qui se tiendra à la Bibliothèque royale de Belgique
jusqu’au 31 Décembre ’11
et à Bibliothèque nationale de France dès le 27 Mars
jusqu’à la fin de Juin 2012, Musique en Wallonie publiera
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË, Keizerslaan

2
Hoyouxgalerij en Nassaukapel,BRUSSEL tot 30.12.11
open ma, di, do, vrij en zat van 9 tot 17 u woe van 9 tot 20 u.
U kent de 15de eeuw, ook wel de Bourgondische Eeuw
genoemd, wellicht als de eeuw van de gotische kerken,
de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven, de wandtapijten of de prachtige Vlaamse polyfone muziek, maar
wist u dat het ook de Gouden Eeuw van de Vlaamse
miniatuurkunst was? Het aanbrengen van afbeeldingen
of verluchtingen in handschriften was een echte kunst
op zich en had nooit eerder zo’n hoog niveau bereikt.
Vanaf het aantreden van Jan zonder Vrees (1404) tot de
dood van Maria van Bourgondië (1482) waren rijke steden als Brugge, Gent, Brussel, Valenciennes, Rijsel of
Doornik echte kweekvijvers van ambachts lieden, kopiisten, boekbinders en miniaturisten.
De Bourgondische vorsten waren bijzonder geïnteresseerd in kwalitatief hoogstaande kunstvormen en vroegen de meest getalenteerde verluchters om opdrachten
voor hen uit te voeren. Miniaturisten als Lieven Van
Lathem, Simon Marmion, Willem Vrelant, Jehan de Tavernier of de Meester van Wavrin waren in de 15de
eeuw even vertrouwde namen als Rogier Van der Weyden, Hans Memling, Josquin Desprez of Guillaume
Dufay. Het waren stuk voor stuk gerenommeerde kunstenaars die onvermoeibaar werkten aan het illustreren
van kronieken, devotietraktaten, ridderromans of traktaten over de jacht. In het spoor van de Bourgondische
vorsten plaatsten ook hertogelijke families, ridders,
geestelijken en de stedelijke bourgeoisie bestellingen bij

E
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xpo KBR

un recueil de pièces issues des Pays-Bas bourguignons
du XVe siècle. Ces pièces seront interprétées par le célèbre ensemble polyphonique Capilla Flamenca.
Pour plus d’informations sur l’exposition, rendez-vous
sur le site de la KBR (http://www.kbr.be/actualites/expos/
dossiers/miniaturesFlamandes/fr.html).
1. Mon cuer pleure, Pierre Fontaine
2. Les larmes, Johannes Pullois
3. Kyrie / Missa L’homme armé, Guillaume Du Fay
4. L’ome armé / Il sera pour vous, Robert Morton
5. Pour une fois et pour toute ma vie, Richard de Bellengues dit Cardot
6. Espris d’amours, Gilles Binchois
7. Or sus amans, Anonyme (Bruxelles, CMM370)
8. Quant de la belle me parti, Guillaume Malbecque
9. Victimæ paschali laudes, Antoine Busnois
10. De plus en plus, Gilles Binchois
11. Ave Regina, Walter Frye
12. O florens rosa, Walter Frye
13. Ave Regina cælorum III, Guillaume Du Fay
14. Se la face ay pale, Guillaume Du Fay
15. La plus jolie et la plus belle, Nicolas Grenon
16. Se je souspire, plains et pleure, Gilles Binchois
17. Lamento sanctæ matris ecclesiæ Constantinopolitanæ, Guillaume Du Fay
18. Op eenen tijd in minen zyn, Johannes Pullois

de beste miniaturisten.
De Koninklijke Bibliotheek van België nog tot eind december en de Bibliothèque nationale de France vanaf 31
maart tot eind juni 2012 organiseren voor het eerst in
hun geschiedenis samen een tentoonstelling die u de
kans biedt om in totaal meer dan 140 unieke en uiterst
kostbare verluchte handschriften van dichtbij te bewonderen. Sommige van deze documenten zijn al meer dan
50 jaar niet meer tentoongesteld, andere werden zelfs
nog nooit aan het publiek getoond… De originele scenografie van de tentoonstelling heeft niet alleen oog voor
de stukken zelf, maar belicht ook uitgebreid de context
waarin de handschriften tot stand zijn gekomen. U zult
gaandeweg dieper doordringen in een prachtige middeleeuwse fantasiewereld die bevolkt wordt door helden en
legenden en waar Alexander de Grote, Lancelot, Karel
de Grote of de fee Melusine zij aan zij staan afgebeeld
met gevleugelde draken, Reinaart de Vos en schitterende eenhoorns.
De Koninklijke Bibliotheek van België en de Bibliothèque
nationale de France geven een catalogus uit in het
Frans, Nederlands en Engels. De catalogus telt meer
dan 450 pagina’s en 230 kleurenillustraties. Er werkten
20 specialisten uit de hele wereld aan mee.
Naast de tentoonstelling worden nog heel wat randactiviteiten voorzien, zoals concerten, een internationaal colloquium, voordrachten, rondleidingen, educatieve projecten en nocturnes. Bovendien wordt er een cd met
middeleeuwse muziek uitgegeven i.s.m. Capilla Flamenca. (zie hierboven) www.kbr.be www.bnf.fr
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erslag luitdag 20 november 2011
Jo Van Herck

Er is meer nodig dan een onderbroken metrolijn
(met gelukkig heel efficiënte vervangingsbussen)
om ons tegen te houden als wij naar de Luitdag in
Sint-Lambrechts Woluwe willen. Stipt om tien uur
stonden we dan ook op de drempel van de mooie
muziekacademie van deze Brusselse gemeente,
waar onze Luitvereniging al zoveel jaar welkom is
voor haar “Luitdag / journée du luth”.

tige trom en tamboerijn bij, en je krijgt misschien
een idee van hoe mooi het klonk. De sfeer zat er
meteen in.

Volgde dan een interessant recital door de bariton
Ian Degen en “onze” Christine die luit en vihuela
speelde, en op haar gekende manier de achtergrond toelichtte van de mooie muziek van ondermeer Fuenllana en Luis Milan. “Luth de Renzo SalNet op tijd om te kunnen deelnemen aan het eer- vador” stond op het programma, en dat was te
ste samenspelmoment: de schitterende recercada’s merken. Een prachtig instrument, zowel om te hovan Diego Ortiz werden enthousiast vertolkt. De ren als te zien.
lastige melodielijnen door wie ze had ingestudeerd,
de begeleiding door wie daar geen gelegenheid Een drinklied sloot dit optreden af. Heel toepassevoor had gehad. Een aantal luitisten had ze in een lijk, want in de krochten van de academie stonden
andere toonaard geoefend, maar dat hinderde niet. koffie, thee en wijn al klaar. Samen met heerlijke
Dan spelen we ze toch gewoon twee keer? Met cakes, brownies, enzovoorts. Want ook dàt is een
Greet aan het roer moet het al lelijk mislopen voor- traditie waar wij luitisten veel belang aan hechten.
aleer er niet gespeeld kan worden. “Bespelers van Net zoals het unieke aspect van deze vereniging:
teorbes, gamba’s en blokfluiten zijn natuurlijk ook de twee- drie- en soms viertaligheid die spontane
van harte welkom” stond in het tijdschrift, en die gesprekken niet belemmert maar integendeel de
ontbraken dan ook niet. Voeg daar nog een prach- sfeer nog leuker maakt.

V.l.n.r. Yvan, René, Andrée,Goedele, Dries, Christine, Ariane,Greet Jiri en Gustaaf
Niet zichtbaar: de rest van de luitklas van Jurgen De bruyn, Yvan, Noor, Jo, Thomas Früh
in de workshop Ortiz o.l.v. Greet
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Christine Ballman vihuela en luit en Ian Degen, bariton
brengen Bottegari, Cavalcanti en Spaanse vihuelisten

Françoyse, NN, Jurgen Hess gamba

Nicolas Achten bespeelt de Zwanenhalsmodel barokluit
en de teorbe en zingt daarbij Airs de cour uit de 17e
eeuw, een klein chineesje is wat moe geworden, de
rest van het publiek bleef echt wakker hoor!
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Na de lunch volgde dan het recital van Nicolas Achten. Ik herinner mij van vorige luitdagen een aantal steengoede concerten, maar wat wij nu mochten meemaken was wel heel uitzonderlijk. Franse
vocale barokmuziek zal nooit mijn favoriete genre
worden, maar de manier waarop Nicolas die bracht
was buitengewoon mooi : een soepele, expressieve
en heel aangename stem die de lastigste versieringen schijnbaar moeiteloos aankan. Schitterend teorbe- en luitspel. En vooral: die twee samen!
“Waanzin” noemde Jurgen de bruyn het, en dat
was duidelijk als zeer groot compliment bedoeld.
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teraf (waar Esther – alweer – haar doorzettingsvermogen toonde en beloond werd met enkele goede
tips in verband met begeleidingstechniek). Nicolas
Achten is duidelijk ook een heel goede leraar.

Over het free podium schrijf ik niet, want de eerste
stukjes speelde ik zelf, samen met mijn muziekpartner Noor. En daarna moesten we ons reppen, opnieuw naar bus – metro – trein – nog een trein.
Maar dat hebben we er graag voor over, ik kijk alvast uit naar de volgende luitdag. Een dikke merci
voor al de harde werkers die dit mogelijk maakten,
voor de exposanten en andere medewerkers.
Bovendien is Nicolas iemand die duidelijk geniet, Jo
van zijn optreden maar ook van de workshop achMag ik jou Greet en Christine hartelijk
bedanken voor deze mooie luitdag?
Ik heb genoten van de concerten en ook
het samenspelen van Ortiz samen met
andere instrumenten was interessant.
Je ontmoet ook andere liefhebbers van
oude muziek, en dat uit heel het land.
En dit allemaal dankzij jullie inzet!
Nogmaals bedankt en tot ziens.
Andrée

Jo & Noor spelen een Bicinium van notennotatie!

Masterclass N. Achten
V.l.n.r. Noor, Jo, Greet, NN Christine, Nicolas en Ester
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Thomas Früh, venu de Paris!
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Ian Harwood vert. Jack Scholten
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Afb. 1

De grootste collectie luitmanuscripten in Engeland
Mathew Holmes en zijn werk in Oxford en Westminster
In de universiteitsbibliotheek van Cambridge bevindt zich een
groep manuscripten, daterend uit de periode van ca. 1580 tot
1620, en wel eens omschreven als ‘de rijkste voorraad Engelse
luitmuziek ter wereld’. Er zijn er in totaal tien, waarvan negen
vrijwel geheel van de hand van één kopiist. Daarvan zijn er
vier voor sololuit of bandora, een voor citer, en verder boeken
met blokfluit-, basgamba-, luit- en citerpartijen, vier van de zes
instrumenten die samen in heel Europa bekend werden als het
‘English consort’. Het tiende manuscript, ook een boek met
solopartijen, dateert uit ongeveer het eind van genoemde periode, maar aangezien het in een ander handschrift is geschreven, hebben eerdere onderzoekers er weinig aandacht aan geschonken.
In de jaren ’60 woonde ik niet ver van Cambridge, in een stadje genaamd Ely, waar ik luiten bouwde en zong in het koor
van de kathedraal. Meestal ging ik dan op dinsdag, als het koor
een dagje vrij had, naar de universiteitsbibliotheek om deze
fascinerende collectie manuscripten te bestuderen. Ik ontdekte
al gauw dat ze voor het eerst vermeld stonden in een handgeschreven catalogus van de bibliotheek uit 1758. Die was opgemaakt omdat Cambridge in 1715 een enorm aantal boeken,
zo’n 30.000 bij elkaar, gekregen had van koning George I. Hij
had de complete bibliotheek gekocht van een bisschop genaamd John Moore en die aan de universiteit geschonken.
Moore, die het jaar daarvoor overleden was, had de meeste
re boeken die er niets mee te maken hadden, omdat het tegen
boeken verzameld in de graafschappen Norfolk, Suffolk en
die tijd niet meer mogelijk was te zeggen wat er wel of niet bij
Cambridgeshire, in de streek die bekend staat als ‘East Anhoorde. Slechts een van onze tien manuscripten draagt het ex
glia’.
libris, namelijk de consortpartij voor basgamba Dd.5.20
(d.w.z. kast Dd, plank 5, nummer 20). Aangezien negen van de
De donatie van de koning verdrievoudigde ineens het aantal
manuscripten vrijwel geheel in hetzelfde handschrift geschreboeken in de universiteitsbibliotheek, die toen vrij klein was
ven zijn, veronderstelden onderzoekers natuurlijk dat als een
en de bovenverdieping van de zuid- en oostzijde van de Old
daarvan tot de schenking behoorde, de andere dat dan ook deSchools in beslag nam. Deze toename kon dan ook niet verwerkt worden zonder op zijn minst een enorme uitbreiding van den, en dat de bisschop ze allemaal ergens in East Anglia verde plankruimte. In 1719 waren de eerste nieuwe boekenplanworven had. Ter ondersteuning van deze theorie werd wel
ken gereed, maar toen de koninklijke boeken waren uitgepakt, verwezen naar een boek over de geschiedenis van Hengrave
werd duidelijk dat er nog meer ruimte nodig was. Bij de nood- Hall in Suffolk, het kasteel van de familie Kytson, die in de
zakelijke verbouwingen ontstonden allerlei vertragingen en
16e eeuw bekend stonden als begunstigers van de muziek. Dit
problemen, zowel praktisch als politiek van aard, en het duur- boek was gepubliceerd in 1822 en bevatte transcripties van de
de dan ook wel tot ongeveer 1758 voordat uiteindelijk alles in huishoudelijke rekeningen waarop naar verluid verscheidene
orde was. In die tussentijd slingerden er stapels boeken meer
betalingen stonden aan ‘John Johnson de musicus in Hengradan een halve eeuw in kasten, op de vloer of op tafels en stoe- ve’ en een aan ‘Richard Read, een van de stadsspeellieden van
len. Onze muziekmanuscripten kunnen dus op elk tijdstip tus- Cambridge’. Gelukkig voor mij waren de originele rekeningen
uit Hengrave al in bewaring gegeven aan de universiteitsbiblisen 1715 en 1758 in Cambridge terechtgekomen zijn.
otheek (later zijn ze permanent in de collectie opgenomen),
De nieuwe boekenkasten werden aangeduid met letters, maar dus ik heb de geciteerde passages nagekeken, maar vond toen
een heel alfabet was niet genoeg, dus na de kasten A tot Z be- dat de speelman uit Cambridge Henry Read heette, en niet
gonnen ze opnieuw met Aa. Gedrukte boeken liepen van A tot Richard, en de Johnson in Hengrave heette Edward, en niet
John. Zo betrouwbaar zijn nou secundaire bronnen bij historCc, en manuscripten van Dd tot Mm. Uiteindelijk bezette de
bibliotheek de gehele bovenverdieping van het gebouw. Zo
isch onderzoek!
zag het er uit voor de verhuizing naar het huidige gebouw in
Het enige dat de muziekmanuscripten nog leek te relateren aan
1934 (Afb. 1)
Ter herinnering aan de koninklijke schenking liet de universi- bisschop Moore en East Anglia was het ex libris in het gambateit in 1737 een speciaal ex libris graveren, dat in elk van die
boek. Maar nog niet eens zo lang geleden merkte ik plotseling
30.000 boekdelen geplakt zou moeten worden. Maar jammer
op dat het laatste cijfer van het catalogusnummer, opgetekend
genoeg werd het ex libris soms weggelaten in boeken die wel door een 18e-eeuwse bibliothecaris, van een zes in een nul
tot de collectie van Moore behoorden, en aangebracht in ande- veranderd was. (Afb. 2)
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William James daar inderdaad decaan tussen 1584 en 1596,
zoals ik ontdekte in een van de standaard naslagwerken in de
bibliotheek van Cambridge. Ik ontdekte ook dat iemand genaamd Richard Read op 7 juli 1592 in Oxford de graad van
‘Bachelor of Music’ behaalde, en dat hij behoorde tot Christ
Church. Van hem werd verteld: ‘Hij heeft 22 jaar muziek gestudeerd, en heeft kerkelijke muziek gecomponeerd, en andere
instrumentale stukken, die verspreid in verscheidene boeken
zijn opgenomen.’ Dat klonk allemaal veelbelovend, dus besloot ik een bezoek te brengen aan Oxford om te zien wat ik
kon vinden.
Dit speelde zich af in 1963, maar toen ik in Christ Church
kwam, ontdekte ik dat alle oude rekeningboeken, die teruggaan tot de 16e eeuw, daar nog steeds op de plank stonden,
inclusief een aantal in leer gebonden boeken getiteld
‘Uitbetalingen’, waarin leden van het College elke drie maanden hun handtekening moesten zetten voor hun loon. In het
deel over 1588 vond ik al gauw de handtekening van Richard
Read, die in dat jaar lid van het koor geworden was als een
van de twaalf zangers. Dat was op zich al opwindend, maar
nog spannender om te zien, was de handtekening van ene
Mathew Holmes, wiens handschrift ik onmiddellijk herkende
als dat van de negen bij elkaar horende manuscripten in Cambridge. In 1594 tekende Read na Holmes, dus kunnen we de
stijl van hun handschrift vergelijken. (Afb. 4)
Afb. 4
Afb. 2

De handtekening van
Holmes is geschreDit is duidelijk een van de plaatjes die per ongeluk in het ver- ven in een destijds
keerde boek zijn geplakt. Als de lijm gedroogd was, kon men modern vloeiend en
het moeilijk meer verwijderen, dus de enige oplossing was om cursief handschrift,
het maar te laten zitten en het catalogusnummer te verbeteren. maar die van Read
De echte Dd.5.26 kwam wel degelijk uit de bibliotheek van
ziet er veel ouderwetser uit.
Moore. Hij was bijzonder geïnteresseerd in medicijnen, en het
boek met dat nummer is een van de vele aantekenboeken van Ik had nu Mathew Holmes geïdentificeerd als de kopiist van
Sir Théodore de Mayerne, een Zwitserse dokter uit Genève die alle negen manuscripten in Cambridge, maar wie was hij, en
de lijfarts werd van koning James I en zijn vrouw, koningin
wat deed hij in Christ Church in Oxford? Behalve dat hij net
Anna van Denemarken. Van de bibliotheek van Moore bestaat als Read een van de zangers was, was hij ook ‘precentor’, een
een gedrukte catalogus met handgeschreven toevoegingen van functie die in de Oxford English Dictionary omschreven wordt
acquisities tot aan zijn dood in 1714. Het aantekeningenboek
als ‘een geestelijke die in een kathedraal verantwoordelijk is
van Mayerne staat er inderdaad in, maar onze manuscripten
voor de gezongen missen’. Normaal behoorde tot de taken van
worden niet genoemd, net zo min trouwens als andere boeken de precentor ook de keuze van de muziek, in samenwerking
met seculiere muziek.
met de Informator Choristarum (koorleider), die zelf de koorknapen zangles gaf en hen Latijnse grammatica onderwees.
Als het ex libris niets opleverde, zou dan de inhoud van de
boeken zelf aanwijzingen kunnen verschaffen over de tijd
en plaats van samenstelling, zo vroeg ik me af. Met name
de aanwezigheid van stukken van de verder onbekende
Richard Read in de boeken met consortmuziek, bracht me
op een spoor. In Dd.3.18, het manuscript dat de luitpartijen
bevat, komen de namen John Johnson en Richard Read
dikwijls voor, en gelukkig heeft een van Reads stukken een
tamelijk bijzondere titel: ‘Master Doctor James, Dean of
Christ Church’s Pauen, made by Master R Read’. (Afb. 3)
Afb. 3:
In Cambridge bestaat geen Christ Church, maar wel in Oxford, waar het zowel een ‘College’ is, als een kathedraal
van de Church of England. Bovendien was een zekere dr.
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Maar de tijden waren toen in Engeland verre van normaal:
veel geestelijken wilden alle muziek uit de kerkdienst schrappen, behalve het in de maat zingen van psalmen door de gemeente, waarvoor verder helemaal geen koor nodig was, en
verscheidene kapellen (o.a. die van St. John’s College in Oxford) hadden hun koor al ontbonden. Zoals iemand destijds
schreef:
‘But what saie I, Musicke? One of the seaven Liberall sciences? It is almost banished
this Realme. If it were not the Queenes maiestie did fauor that
excellente Science,
Singinge men, and Choristers might goe a begging, together
with their Maister the
player on the Organes.’
Gelukkig voor het koor in Christ Church was de decaan William James, net als koningin Elizabeth, een sterk voorstander
van de koortraditie, en hij schijnt zijn nieuwe precentor een
aantal belangrijke extra taken te hebben gegeven om de belangen van de koorzangers te beschermen. De statuten van de
kathedraal, die teruggaan tot de tijd van Hendrik VIII, zijn
bewaard gebleven, en daarin staat duidelijk dat niemand tot
het koor wordt toegelaten‘nisi modulandi competentes habeat
Instrumentorum et Cantus scientiam competentem’, dat wil
zeggen ‘tenzij hij in staat is instrumenten te bespelen en bedreven is in zang’. Ik denk dat het ook tot de extra taken van Holmes als precentor behoorde om de jongens individuele lessen
te geven op muziekinstrumenten, om het samenspel te oefenen
en om onderricht te geven in het arrangeren van muziek voor
de diverse instrumenten binnen de groep. Hij werd hierbij vrijwel zeker geassisteerd door Richard Read, en waarschijnlijk
ook door de koorleider.
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meeste organisten en koorleiders in Oxford hadden wel een
paar virginalen, maar een van de organisten van Christ Church
bezat bij zijn dood in 1602 niet minder dan elf luiten en een
stel gamba’s. Tien jaar later had een van de instrumentbouwers ‘vier orpharions, vijf citers waarvan een in een koffer,
twee onafgemaakte citers, een platte luit met koffer, twee kisten, gereedschap en planken’. Alleen al het aantal van de genoemde instrumenten doet sterk vermoeden dat ze gebruikt
werden voor de praktische muzieklessen van de koorknapen,
en die luit met platte achterkant was misschien een soort goedkoop oefenmodel.
Het was niet alleen op Christ Church dat deze muzikale aktiviteit plaatsvond: er was ook een uitstekend koor van jongens en
mannen in Magdalen College (zo noemen ze St. Mary
‘Magdalen’ nog steeds in Oxford en Cambridge) en het hoofd,
dr. Nicholas Bond, bezat bij zijn dood in 1608 twee bandora’s
en een citer. ‘Master Doctor Bond’s Galliard’, voor hem geschreven door Anthony Holborne, werd door Holmes gekopieerd in een van zijn boeken met luitsolo’s, en zijn boeken met
consortmuziek bevatten stukken van de organist van Magdalen, Richard Nicholson. Hoogstwaarschijnlijk kregen de
jongens van Christ Church gezelschap van de koorknapen van
Magdalen, en hielp Nicholson, hun koorleider, Holmes en
Read met het onderwijs aan de gecombineerde groep. Het
hoogtepunt van de activiteiten van Mathew Holmes kwam
waarschijnlijk in september 1592, toen koningin Elizabeth
haar tweede bezoek bracht aan de universiteit. Een onderdeel
van het programma voor de zevende dag wordt omschreven
als ‘een lezing over muziek, en de instrumentale uitvoering
daarvan, in de Common Schooles’. Holmes had toen zo’n jaar
of vier met de jongens uit Oxford geoefend, dus ze moeten
aardig bedreven zijn geweest, en het lijkt heel aannemelijk dat
hun consort uitgekozen werd om op te treden voor de
Koninklijke bezoekster.

Mathew Holmes verliet Oxford in 1597, maar Read bleef daar
tot zijn dood in 1616. Hij liet een basgamba na aan de vrouw
van de bibliotheekbeheerder van Christ Church, en tot de ge- Als dit allemaal klopt, (en ik kan het natuurlijk helemaal mis
tuigen en taxateurs van zijn testament en inventaris behoorden hebben), dan verklaart dat het doel van de verschillende instrumentale partijen voor consortmuziek van Mathew Holmes,
twee instrumentbouwers en hun leerlingen uit Oxford. De
maar niet waarom hij
zo veel solomuziek
voor luit kopieerde,
een project waar hij
schijnbaar de rest van
zijn leven mee bezig is
geweest. Het oudste
van zijn manuscripten,
Dd.2.11, verschaft
mogelijk het antwoord.
Het is verreweg het
omvangrijkste van
allemaal, 101 folio’s,
en bevat 324 stukken,
waaronder varianten en
een paar min of meer
dezelfde versies. Als je
naar de eerste pagina
kijkt, is het duidelijk
dat Holmes van het
begin af aan zeer zorgvuldig te werk ging.
(Afb. 5)
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Bovenaan trok hij een dubbele horizontale lijn, en daaronder
schreef hij de titel ‘Musica’ in zijn mooiste handschrift, gevolgd door een vierregelig Latijns epigram, waarin Vrouwe
Musica de zegeningen opsomt die ze de mensheid te bieden
heeft. Er zijn een aantal betekenislagen in het Latijn, maar de
meest letterlijke vertaling is:

logie van luitmuziek samen te stellen, om uiteindelijk aan
zijn weldoener te schenken. Of Case nu de auteur was van het
‘Musica’ epigram of niet, Holmes dacht vermoedelijk van
wel, en daarom gaf hij het zo’n prominente plaats op de eerste
pagina van zijn manuscript. Zoals het echter vaak gaat met
zulke langdurige projecten, werd ook dit opgegeven voordat
het was voltooid. In 1597 verhuisde Mathew Holmes van OxIk overwin, vermurw, beheers, met zang, met zoetheid, met
ford naar een soortgelijke post in Westminster Abbey, en nam
het plectrum,
kennelijk het bijna voltooide manuscript met zich mee. Case
De wrede, bloeddorstige, woeste, helse monsters en mannen. overleed drie jaar later, en Holmes vergat zijn oorspronkelijke
De zieken troost ik, de stervenden laat ik herleven, de treuren- bedoeling en behandelde het als een gewoon muziekboek van
zichzelf, voegde kleine stukjes toe op lege regels en besteedde
den
Bemoedig ik, de zwakken versterk ik, ik overwin de goden.
over het algemeen veel minder aandacht aan het uiterlijk.
Precies hetzelfde gedicht staat in een boek getiteld Sphaera
Civitatis, gedrukt in Oxford in mei 1588, hetzelfde jaar waarin
Holmes benoemd werd op zijn post in Christ Church. Dit
boek, een commentaar op de Politika van Aristoteles, is geschreven door Dr. John Case van St. John’s College, een van
de prominente intellectuelen in het Oxford van de 16e eeuw.

Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat Holmes de koorzangers
in Oxford verlaten zou hebben zonder iets te regelen voor hun
verdere lessen, en ik vermoed dat die gegeven werden door
Richard Read en Richard Nicholson. Tussen Westminster
School en Christ Church bestonden nauwe banden, en het is
mogelijk (hoewel ik daar nog geen bewijs voor heb) dat Holmes naar Westminster ontboden werd om daar op dezelfde
manier met de koorzangers te werken als in Christ Church. De
taken van Holmes in Westminster Abbey waren vrijwel gelijk
aan die in Oxford, en brachten duidelijk nog meer papierwerk
met zich mee, dus zijn er talloze voorbeelden van zijn handschrift en handtekening. Daarin is duidelijk te zien dat in de
loop der tijd zijn rechterhand af en toe begon te trillen. Ook
interessant is dat in manuscript Dd.5.78 John Dowland zijn
handtekening en de titel heeft toegevoegd aan Holmes’ kopie
van de chromatische ‘Farewell’ Fantasy. En een van de weinige voorbeelden van de hand van een andere kopiist vinden we
in manuscript Dd.9.33. Het laatste sololuitboek van Mathew
Holmes heeft het catalogusnummer Nn.6.36. Dit is op zich al
een beetje raadselachtig, aangezien de kast Nn pas in de 19e
eeuw in gebruik werd genomen. Dit deel raakt kennelijk gescheiden van de andere en bleef een eeuw in de bibliotheek
liggen voor het een plaats kreeg. Holmes begon aan dit manuscript zo rond 1610 en duidde componisten vaak aan met hun
initialen i.p.v. hun volledige naam. In dit geval staat ‘Master
DB’ voor Daniel Bacheler. Holmes schrijft hier heel vloeiend,
zonder tekenen van een trilling in zijn hand, en met gebruik
van de toen in de mode geraakte tekens in de vorm van muzieknoten om de notenwaarden aan te geven. Maar hij had
ook zijn slechte dagen. Op folio 35v bijvoorbeeld, valt hij
weer terug op het oudere systeem met vlaggen, en een aantal
maatstrepen op de derde balk zijn opvallend bibberig.

Het tiende manuscript, zoals gezegd niet door Holmes geschreven, dateert van vrijwel dezelfde tijd als Nn.6.36, of misschien iets later. Hoewel aangenomen wordt dat het een andeAfb. 6
re herkomst heeft, toont het nummer Dd.4.22 aan dat het van
Case was een vooraanstaand filosoof en geloofde ook in de
het begin af aan gestaan heeft naast Dd.4.23, het citerboek van
heilzame kracht van muziek op de menselijke geest, en in
Holmes zelf. Sterker nog, de tweede van de twee schrijvers
november van hetzelfde jaar publiceerde hij nog een boek,
van Dd.4.22 is dezelfde persoon met wie Holmes het stuk in
Apologia Musices (Apologie van de Muziek). Hij wijdt een
Dd.9.33. gekopieerd heeft. Een van de stukken in dit boek is
heel hoofdstuk aan het verheffend effect van goed gecompo- een versie van de Quadren Pavan (een Engelse naam voor de
neerde kerkmuziek met zowel zang als instrumenten. Dat is
Passamezzo Moderno) door Richard Allison, die ik noem omdus exact het soort muziek dat vlak daarvoor uit zijn eigen
dat hij best eens de onbekende schrijver zou kunnen zijn. Wie
College verbannen was, terwijl Holmes juist op Christ Church de kopiist ook was, hij kende Mathew Holmes en werkte sabenoemd was om die muziek te bevorderen.
men met hem in Westminster, en ik denk dat ook dit manuscript in het bezit was van Holmes toen hij in 1621 overleed.
Mijn vermoeden (onbewijsbaar natuurlijk) is dat Case een rol
heeft gespeeld in de aanstelling van Holmes, die besloot zijn Het originele testament van Mathew Holmes is bewaard gedankbaarheid uit te drukken door een handgeschreven antho- bleven, en het is verrassend genoeg in zijn eigen handschrift.
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Holmes noemt zichzelf hier ‘Clerk Chanter of the Collegiate
Church of St Peter in Westminster’. Het is gedateerd 22 juli
1621, en als authentiek bevestigd door zijn vrouw Susan op
15 augustus, dus hij moet tussen die data overleden zijn. Jammer genoeg is het enige muzikale item dat hij aan elk van zijn
koorgenoten twee shillings nalaat. Zijn manuscripten worden
helemaal niet genoemd en niets is zeker over wat daarmee na
zijn dood gebeurd is, of hoe ze uiteindelijk in de universiteitsbibliotheek van Cambridge terecht zijn gekomen. Een kleine
aanwijzing wordt verschaft door een enkel blad met luittabulatuur dat tevoorschijn kwam uit een doos in de bibliotheek
van Westminster Abbey in 1998.
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de school en aangewezen plaats.
Deze bepalingen lijken wel een soort regulering van het soort
werk waarmee Holmes veertig jaar eerder onofficieel in Oxford begonnen was. Heathers aanstelling van Richard Nicholson als de eerste ‘Master of the Musicke’ is veelbetekenend.
Hij was het die samenwerkte met Holmes in diens laatste jaren in Oxford, en die waarschijnlijk het werk heeft voortgezet
nadat Holmes vertrokken was. Er bestaat helaas geen portret
van Mathew Holmes, maar wel van William Heather, die hem
zeker in zijn laatste jaren goed gekend heeft. (Afb. 7)

De muziek is in zijn geheel geschreven in het handschrift dat
mogelijk van Richard Allison is, en dat, zoals we weten, ook
voorkomt in het manuscript Dd.9.33 van Holmes en in
Dd.4.22, dat niet van hem is. Niemand weet waar en wanneer
dit blad oorspronkelijk gevonden werd, maar ik denk dat dit
ene blad, net als de tien manuscripten die zich nu in Cambridge bevinden, in het bezit was van Mathew Holmes toen hij
stierf in Westminster in 1621. Misschien zat het in een andere
stapel papieren en is het daarom niet bij de rest van de muziek
gevoegd en uiteindelijk in die doos in de bibliotheek van
Westminster Abbey beland. Gelukkig voor ons, anders zouden we niet het minste bewijs gehad hebben dat onze manuscripten vanuit Westminster Abbey naar Cambridge verzonden zijn in de eerste helft van de 18e eeuw.
Dat zou het eind van het verhaal geweest kunnen zijn, maar ik
zou willen besluiten met een kleine coda. Richard Reads
graad in muziek was er een van een opmerkelijk aantal dat in
Oxford werd toegekend vanaf 1583. Daarvoor was er nooit
zoiets geweest, en er bestond ook geen equivalent in Cambridge. Het lijkt alsof er in Oxford bewust moeite werd gedaan om uitvoerende musici aan te moedigen hun bachelortitel in muziek te halen, hoewel er destijds nog niets van een
muziekfaculteit bestond. Die werd opgericht in 1627 dankzij
een schenking van een van Holmes’ koorgenoten in de Westminster Abbey, William Heather, die daar als koorknaap gezongen had. Een eerdere ‘William Hether’ had in het koor van
Christ Church gezongen in 1547, en had enige jaren later geld
ontvangen voor het kopiëren van muziek in Magdalen College, dus de Heather uit Westminster kan banden met Oxford
gehad hebben. Holmes moet Heather vast verteld hebben over
zijn activiteiten met het koor van Christ Church, en de twee
zullen het zeker gehad hebben over het werk dat hij op dat
moment deed in Westminster. Bij de stichting van de faculteit
schrijft Heather in de statuten:
Ten eerste, dat de beoefening van de muziek elke week gehouden wordt op donderdag in de namiddag, met uitzondering van de vastentijd.
Ten tweede, benoem ik Master Nicholson, de huidige organist
van Magdalen College tot ‘Master of the Musicke’, en belast
hem met de zorg voor de instrumenten.
Ten derde bepaal ik dat genoemde Master Nicholson wekelijks op bovengenoemde dag en tijd twee jongens meebrengt
en het gezelschap ontvangt dat muziek komt oefenen, en om
stukken voor drie instrumenten te spelen als er verder geen
anderen komen.
Tenslotte bepaal ik dat eenmaal per jaar de instrumenten en
boeken moeten worden nagekeken, en dat die op geen enkele
voorwaarde uitgeleend mogen worden, noch verwijderd van

Afb. 7
Er is nog steeds een Heather-leerstoel in muziek in Oxford, en
dit portret hangt in de kamer van de hoogleraar.
Ian Harwood

Nawoord van de vertaler
Dit artikel is oorspronkelijk geschreven als een lezing voor
publiek. Het taalgebruik is daarom hier en daar aangepast.
Ook in de grote hoeveelheid illustraties moest gesnoeid worden, omdat veel daarvan alleen tot zijn recht komt bij projectie op groot formaat. Waar mogelijk heb ik dat in de tekst
ondervangen met extra uitleg.
Jack Scholten
Het volledige artikel is verschenen in nr 99 van The Lute
News van de Engelse Lute society, Wij danken hen en de
NLV en met name Jack Scholten voor het mogen publiceren
van dit interessante artikel.
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oekbespreking en commentaar bij Luigi Sisto,
I liutai tedeschi a Napoli tra Cinque e Seicento

Mia Awouters
geeft hierbij zelf aan zijn onderzoeksgebied te behandelen vanuit een musicologische, geschiedkundige, demografische en economische benadering. Deze multidisciplinaire aanpak heeft sedert meerdere decennia ingang
gevonden in het organologische onderzoek, met name
de muziekinstrumentenkunde: dat hij dit in een belangrijke deelstudie met originele documenten en op een systematische manier heeft gedaan is geen geringe verDit is een welgekomen publicatie over een haast onbe- dienste. Zoals verder zal blijken opent dit studiewerk
perspectieven voor een realistischer beeld van de
kend onderwerp, zowel wat de kennis van luitbouw en
‘lutherie’ (zowel luit- en gitaarbouw als de strijkers), een
de lutherie in het algemeen in Napels betreft, als over
ambacht dat in eerste instantie generaties mensen een
de opmerkelijk grote migratiegolven vanuit de regio
Augsburg naar deze Zuidelijke Italiaanse stad in de late inkomen bezorgde en in het beste geval uitgroeide tot
16de en de 17de eeuw. Het werk is uitstekend gedocu- een kunst.
*
menteerd: de auteur heeft de meeste relevante literatuur
*
*
in verband met het onderwerp en aanverwante publicaties zorgvuldig doorgenomen en verwerkt. Hij heeft ook
een aanzienlijk aantal archiefdocumenten doorploegd
en dat op zich is al geen geringe verdienste. Het werk is De verschillende hoofdstukken belichten een aantal belangrijke facetten van de migraties en van het specifieke
bovendien geen droge opsomming geworden van namen van bouwers, hun levensdata, verwanten, professi- bouwambacht. We geven hier een toelichting over de
meest relevante.
onele contacten en nog bewaarde instrumenten. Het
reikt tevens een breed kader aan waarin zowel opleiding
en professionele ontwikkeling van deze liutai worden
verteld, als de maatschappelijke context die aanleiding
Omstandigheden die geleid hebben naar miwas tot de veelvuldige migratie en de opgelegde organisatie waarbinnen de nieuwe bewoners van Napels zich gratie
Vermits nawijsbaar is dat de meeste migranten uit de
dienden te integreren.
In de voorstelling van deze studie brengt Renato Meucci streek van Füssen in Zuid-Duitsland komen, behandelt
hulde aan het pionierswerk van Luisa Cervelli die reeds de auteur in eerste instantie de toestand in deze regio.
Het oudst bekende statuut van de gilde van luitbouwers
in 1968 aandacht vroeg voor het verschijnsel van de
massale migraties in ‘Brevi note sui liutai tedeschi attivi in Füssen dateert uit 1562. Het opmerkelijke is dat deze
in Italia dal secolo XVI al XVIII’. Sedertdien zijn partiële verordening zich uitsluitend richt tot deze beroepsgroep,
studies verschenen over verschillende steden: Padova, hetgeen duidt op hun belangrijke positie in het economiVenezia, Roma, Bologna, Firenze. Voor Napels schreef sche weefsel van de stad. Gildeverordeningen zijn niet
Michael Toll reeds in 1909 een belangwekkende bijdra- ongewoon in die periode, de exclusiviteit voor instrumentenbouwers is dit wel. Ter vergelijking: in hetzelfde
ge over Die Deutsche Nationalkirche S. Maria dell’Anijaar 1562 wordt in Brussel een regeling uitgewerkt voor
ma in Neapel, de kerkgemeenschap waarbinnen de
het gilde van de houtdraaiers, waar ook luitbouwers
Duitstalige migranten zich sedert 1586 organiseerden.
Het is interessant te vermelden dat dit op een identieke kunnen bij aansluiten. Dit document is verloren, maar
wordt geciteerd in 1643 bij een aanvraag voor vernieumanier gebeurde in Rome. Bijna 100 jaar na Toll bewing van de statuten. In de 16de eeuw kent Antwerpen
spreken twee artikels van Francesco Nocerino (2001)
een aantal notariële akten over de activiteiten van meer- een bloeiende Sint-Lukasgilde voor de beeldende kundere liutai in het Napels van de Spaanse periode (1503- stenaars en om het belang van hun eigen beroepsgroep
te onderstrepen vragen een 10-tal klavecimbelbouwers
1707); van zijn kant behandelt Dinko Fabris in 2007 de
in 1557 aan om tot dit prestigieuze gilde te mogen toemuzikale activiteit in deze stad tijdens de 17de eeuw
treden, hetgeen hen wordt toegestaan.
aan de hand van een monografie over de componist
Een tweede in het oog springend feit is het strenge kaFrancesco Provenzale.
rakter van de tien verordeningen in Füssen. Zo dienen
Op zijn beurt onderlijnt Sisto in de inleiding het belang
jongeren 5 jaar in de leer te gaan bij een meester en
van enkele studies van Meucci, o.m. deze van 1994
over muziekinstrumentenbouw in Rome in dezelfde peri- hebben ze daarna nog 3 jaar geen recht om zelf jongeren op te leiden; zonen van meesters mogen dit al na 2
ode. Meucci verdedigt er de stelling dat instrumentenbouw in eerste instantie een activiteit was die afhing van jaar. De leertijd in Brussel in 1643 bedraagt 4 jaar. In
Füssen was de strikte regeling bedoeld om binnen het
economische wetmatigheden, meer bepaald van hangilde overproductie tegen te gaan, maar deze verordedelsfactoren dan wel van artistieke of esthetische norning veroorzaakte in de stad zelf een overcapaciteit aan
men, idee die een aantal musicografen (gli storici della
arbeidskrachten die aanleiding gaf tot het opleggen van
musica) allicht niet direct genegen waren. De auteur
Luigi SISTO, I liutai tedeschi a Napoli tra Cinque e
Seicento. Storia di una migrazione in senso contrario.
Istituto Italiano per la Storia della Musica, 2010, 221 p.
(tekst, illustraties, bijlagen, bibliografie en index) + CDrom met transcripties en een aantal originele archiefteksten, 140 p.
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verdere beperkingen voor mensen die niet tot de eigen
‘borgo’ behoorden. Dit veroorzaakte een massale uittocht in de tweede helft van de 16de eeuw, die nog een
groot deel van de 17de eeuw aanhield. Deze elementen waren bekend, o.m. door de publicaties van Layer
en Bletschacher, nieuw is het blootleggen van een systeem dat zeer lang en tot ver in het mediterrane gebied
van Italië fundamentele sporen heeft nagelaten.
Ongetwijfeld hebben opgelegde beperkingen in Noorden Midden-Italiaanse steden deze migratiestroom telkens verder verlegd en werd Napels voor velen een
uiteindelijke bestemming. De zoektocht naar een meer
stabiel bestaan blijkt hier voor een aantal bouwers gerealiseerd te zijn. De opvallende gelijkenissen in het
afgelegde parcours van individuele bouwers via een
aantal bekende centra worden duidelijk aan de hand
van de biografische notities opgenomen in Annex I A.

Sterke invloed van de Kerk

Het oprichten in 1586 van de Confraternita di Santa
Maria dell’Anima voor de comunità tedesca del Regno
di Napoli bewijst een bewuste keuze van de kerkelijke
overheid, hierin expliciet gesteund door de Spaanse
vice-koning van Napels, om via een stevige structuur te
kunnen ingrijpen in het economische, sociale en persoonlijke leven van ingeweken tedeschi. Deze bevolkingsgroep is blijkbaar onderverdeeld in de tedeschi
della Germania ‘alta’ (Beieren en Oostenrijk) en degenen die afkomstig zijn uit de Germania ‘bassa’, toen
fiamminghi genoemd. Verder in de tekst zal blijken dat
dit onderscheid niet altijd duidelijk is. De statuten die in
1586 werden opgesteld waren conform de verordeningen van de Contrareformatie, uitgevaardigd door het
Concilie van Trente in 1563. In de feiten komt het er op
neer dat de maatschappelijke integratie van deze inwijkelingen enkel kan gebeuren via deze strakke organisatie, met controle op handelsactiviteiten, op het sluiten
van huwelijken en zo meer. Aan de leden wordt bovendien een consistente geldelijke bijdrage gevraagd aan
het functioneren van de organisatie, die op haar beurt
steun aan de armen toezegt. Dat dit al eens voor spanningen kan zorgen bewijst het in gebreke blijven van
betaling in 1595 door enkele bouwers met hun medewerkers, aangevoerd door Michael Rauscher, ambachtslieden als uurwerkmakers en goudsmeden, Leonard Sax trombettiere en zelfs leden van de koninklijke
wacht. Zij worden voor de rechtbank van het vicariaat
gedaagd en aangemaand tot betaling, zo niet wacht
hen de opsluiting. De afloop is niet zo duidelijk, maar
de tussenkomst van Don Ferdinandus Gonsaga als
vertegenwoordiger van het gezag blijkt de gemoederen
bedaard te hebben. In elk geval wordt Leonard Sax één van de ondertekenaars- in 1596 benoemd tot Kirchenmeister, een begeerde post die groot maatschappelijk aanzien binnen de gemeenschap waarborgde.

De organisatie van een bouwatelier en andere
samenwerkingsverbanden
De strenge voorschriften voor werkorganisatie, opge-
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legd door de statuten in Füssen (1562), hebben geleid
tot het vormen van heuse ateliers. Men vindt dezelfde
geest en structuren terug in Napels: de leertijd in de
bottega van een meester duurt er ook gemakkelijk 5
jaar. Verschillende notariële akten bevestigen bovendien dat deze leerjongens later nog een samenwerkingsverband hebben met hun leermeester of met een
andere gevestigde bouwer. Het oudst bekende voorbeeld van een ‘società liutaria’ in Napels dateert van
1545: dan gaat Jacobo Antonio Cuccurullo, die reeds
met verschillende leerjongens werkt en dus waarschijnlijk een bloeiende praktijk heeft, een 3-jaarlijks samenwerkingsverband aan met ‘il violaro’ Tommaso dAcampora. Nog in 1601 getuigen Georg Kayser en
Hans Stehele II dat zij zowel in Rome als in Napels
hebben samengewerkt en nu nog kosten en winsten
met elkaar delen. In de meeste gevallen echter zijn er
helpers in een atelier dat geleid wordt door bekwame
bouwers als Magno Longo I, Jacob Stadler en ook de
genoemde Georg Kayser: deze medewerkers hebben
dan een taak in de productie van instrumenten die het
‘merkteken’ dragen van hun meester. Al deze elementen wijzen op een totaal verschillende realiteit dan het
romantische beeld van de solitaire instrumentenbouwer
die zijn kunst op een geniale manier beoefent.
Een aantal Napolitaanse documenten kunnen dus toegevoegd worden aan bekende feiten uit andere Italiaanse steden waaruit blijkt dat ook dikwijls externe personen in het bouwproces tussenkomen, waaronder een
aantal intagliatori. In 1616 getuigt David Pax bij het huwelijk van de liutaio Giovanni Scafiter dat hij voor deze
laatste ivoren onderdelen voor de muziekinstrumenten
heeft bewerkt. In 1688 wordt Costantino Mancino betaald voor de levering van een groot aantal klankbladen
van chitarre e colascioni. Was hijzelf de maker van deze belangrijke onderdelen of de tussenpersoon in het
verhandelen ervan?
Buiten het professionele aspect is er ook in het persoonlijke leven van deze beroepsgroep een grote verwevenheid: bouwers trouwen dikwijls met dochters van
hun leermeester of van een andere bouwer, zij zijn geregeld getuige bij het huwelijk van een collega en hun
vrouwen worden meermaals peettante van het kind van
bevriende collega’s. Er zijn talrijke gelijkaardige bewijzen van een hechte en tegelijk gesloten gemeenschap
bij Antwerpse en Brusselse bouwers uit dezelfde periode.

Wederwaardigheden over de instrumenten

De archieven onthullen ook interessante details over de
productie van de instrumenten, hun gebruik en hun
soms ongewone lotgevallen. Zo is een contract tussen
de bouwer Giovanni D’Aponte en de kapelmeester van
San Giacomo degli Spagnoli, Giovanni Domenico Viola, een relevant getuigenis uit 1573 over de muziekpraktijk. Het stipuleert dat D’Aponte een goeie drie
maanden later dient te leveren: ‘uno conserto de violuni
ad arco, violarum sex ben fatti de lignami stagionati de
spacho a due soprani…’ voor de prijs van 26 dukaten,
te betalen in meerdere schijven. De levering betreft een
zesdelige set viola’s waarvan twee instrumenten in so-
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praantessituur en waarvoor het gebruikte hout correct
moet gedroogd zijn. Men mag aannemen dat deze bestelling wijst op een praktijk van 6-stemmige uitvoeringen, zoals die ook in Noord-Italië in dezelfde periode
courant gedocumenteerd zijn. (1) De occasionele bestelling en restauratie van instrumenten ten behoeve van de
wezen in het Conservatorio della Pietà de’ Turchini doen
dan weer denken aan gelijkaardige gebruiken in Venetië
in de 17de en 18de eeuw.
Sisto vermeldt ook een getuigenis van 1606 betreffende
het ontvreemden van twee gitaren (chitarre) en twee
violen (violini) door een zekere Francesco Puzola uit
Rome, ten nadele van de bouwer Hermann Köpf. De
instrumenten worden samen geschat op een waarde
van ongeveer 60 dukaten, waarvan 25 dukaten voor de
twee gitaren. Vier personen, waaronder de bouwer Jacob Stadler, komen hierover getuigen. Men kan zich
afvragen of het hier gaat om hetzelfde document dat
reeds door Bertolotti in 1880 werd beschreven en o.m.
geciteerd is in La Musique aux Pays-Bas, weliswaar met
significante verschillen. (2) Hierin heeft Edmond Vander
Straeten het over een document van 1608, waarin een
zekere Giovanni di Enrico getuigt dat hij in Napels vennoot was van Armand Coppo (Hermann Köpf?), die hij
als “Flamand” bestempelt. Men zou dit kunnen betwijfelen aan de hand van de transcriptie van het getuigenis
door Sisto (p. 99). Daarin lezen we o.m.: ‘francesco
puzola romano ha rubato de la casa de Hermano copp.
alemano leutaro …’. In hetzelfde hoofdstuk noemt Vander Straeten “André di Alberto” eveneens “luthier
flamand”, waar Sisto er van uitgaat dat ‘Andreas Albert’
een tedesco was (p. 90). De exacte identificatie blijft
onduidelijk. In Annex I A (p. 148) behandelt Sisto onder
de hoofding ‘ALBERT, Thomas’ een aantal realia over
deze tot hiertoe onbekende luthier, die in Füssen geboren is rond 1593. Zijn mogelijke verwantschap met de
meer bekende naamgenoten ‘Andreas’ en ‘Peter’ Albert
(Alberti) is nog niet uitgemaakt, alhoewel Thomas de
zoon zou zijn van een zekere Peter. Vander Straeten
situeert de werkplaats van “Pierre de Albertis, luthier
flamand” in de Romeinse wijk in Parione in 1578.
Het samen leggen en in detail bestuderen van alle bekende documenten over bouwers die in Rome èn in Napels actief zijn geweest, kan de afkomst en verwantschapsbetrekkingen waarschijnlijk verduidelijken. Het is
bekend dat de Confraternita di Santa Maria dell’Anima in
Rome zowel fiamminghi als tedeschi opnam. Over hun
activiteiten in de ‘eeuwige stad’ is reeds meer gedetailleerd onderzoek gedaan. Zo weet men dat de meeste
instrumentenbouwers er in de Via dei Liutari gevestigd
waren.
Uit wat voorafgaat blijkt niet direct dat de praktijk van
luitmuziek in Napels toonaangevend was, ondanks het
courante gebruik van de term liutai. Voor wat de tokkelinstrumenten betreft is er veel meer sprake van gitaarbouw. Het belang van strijkinstrumentenbouw neemt in
de loop van de tijd ook gestadig toe.

Eigen Napolitaanse traditie

Het voorgaande betekent niet dat in Napels geen enkele
bouwactiviteit zou bestaan hebben naast die van de talrijke ingeweken tedeschi. In Annex I B worden veelal
nieuwe feiten beschreven over 35 luthiers en/of musici
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uit Napels of uit het Zuid-Italiaanse vice-koninkrijk, afhangend van Spanje. Deze gegevens handelen vooral
over contracten met leerjongens, transacties van instrumenten en een ernstig conflict over de overdreven prijs
van snaren. Zij geven wel aan dat in de behandelde periode lokale instrumentenbouw niet op grote schaal ontwikkeld was.
Meest relevant lijkt ons de familie De Aponte of D’Aponte met drie actieve leden uit de tweede helft van de 16de
en het begin van de 17de eeuw. De laatste, Vincenzo,
wordt ‘maestro de viole et leuti’ genoemd en enkele instrumenten, geciteerd in een inventaris van de Florentijnse Guardaroba medicea van 1700, kunnen meer dan
waarschijnlijk aan hem of één van de verwanten worden
toegeschreven. Interessant is ook het document van
1687, waarin een aantal chitarrari e sonatori een zekere
Filippo d’Onofrio aanstellen als hun vertegenwoordiger
voor het oplossen van een conflict over te hoog gestegen prijzen voor snaren, gevolg van een monopolie voor
productie en verkoop toegekend aan de Napolitaanse
cordari. Donato Antonio Filano (p. 125 + 179-180) is één
van de klagers. Hij zou wel eens de stamvader kunnen
zijn van de latere gelijknamige dynastie van bouwers.
Uit de tweede helft van de 18de eeuw zijn inderdaad
enkele Napolitaanse mandolines bewaard met een etiket van Donato Filano. Het Brusselse MIM bezit een
mooi exemplaar uit 1772. (3) Donato en zijn broer Antonio waren naar alle waarschijnlijkheid kleinzonen van
eerstgenoemde, en zonen van Giuseppe I, af te leiden
uit de benaming van een zoon van Donato als Giuseppe
II.

Inhoud CD-rom

De eerste reeks teksten zijn transcripties van een aantal
documenten over liutai tedeschi, in totaal 42 instrumentenbouwers, waaronder ook enkele houtbewerkers. Ze
worden in alfabetische orde behandeld. Dan volgen nog
5 musici, enkele zonder bepaling van hun instrument,
één trombettiero, en een maestro di cembalo. Er is geen
verantwoording voor de keuze: vermoedelijk heeft de
auteur alle documenten getranscribeerd die relevant
waren voor zijn onderwerp. Na deze reeks volgen de
transcripties in verband met enkele Napolitaanse liutai,
waaronder de tot hiertoe onbekende gitaarbouwer Giulio
Cesare Camardella , drie leden van de familie D’Aponte
en een zekere Francesco Milano.
De daarop volgende originele archiefteksten behelzen
documenten over de families van de zes bouwers Georg
Branner, Matthaus Dayser, Georg Kayser, Georg
Schiessler, Jacob Stadler en Jacobus Temeter. De inhoud van deze transcripties en originele teksten is in het
boek verwerkt in Annex I A (de tedeschi) en I B (de Napolitanen) met de biografie van een aantal individuele
bouwers.
Een inleidende tekst op de CD-rom met keuzeverantwoording van de teksten en een inhoudstafel zou de
consultatie door de lezer vergemakkelijkt hebben. Er is
wel een zoeksysteem op naam van de bouwers.
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gratie over taalgrenzen heen nogal afwijkende schrijfwijzen oplevert, zelfs in officiële documenten. Al deze varianten illustreren tegelijk het relatieve karakter van een
naamgeving, maar ook zijn mogelijke relevantie.
Nu is de opmaak van de index zowat het laatste werk
dat nog dient te gebeuren, na de definitieve zetting van
de tekst. De manuele opmaak ervan is tijdrovend, geeft
weinig voldoening en hierbij kan vermoeidheid al eens
toeslaan: het is een mogelijke verklaring, maar geen excuus. Misschien is deze index via een zoekprogramma
tot stand gekomen, waardoor een aantal lacunes begrijpelijk worden.

CONCLUSIE

De index

Het zwakke element in deze studie is de index. In een
wetenschappelijke publicatie die in essentie over personen gaat, in dit geval hoofdzakelijk ingeweken liutai in
Napels, is de index een belangrijk werkinstrument. Voor
wie dieper wil ingaan op individuele namen, familieverbanden of tot hiertoe onbekende bouwers, blijkt hij niet
altijd erg zorgvuldig en ook niet exhaustief. Dit is erg
spijtig, omdat deze studie de eerste is met veel bronnenmateriaal over in Napels actieve snaarinstrumentenbouwers en dus veel als referentiewerk zal geconsulteerd
worden.
Een aantal in de tekst opgenomen namen komen gewoon niet voor in deze index: onder vele citeer ik ALBERT
Andreas (vermeld op p. 30), CHIEFFER Gaspar (76), DI
LATTANTIO Francesco (125), LOTH Melchior (73, 166),
SMIT Giovanni (119), W EISS Nikolaus (22), … Het ontbreekt ook aan duidelijkheid bij de vele varianten die in
meerdere documenten opduiken: DEMETER Jacob (69,
70) staat wel vermeld als TEMETER Jacob, maar elke
verwijzing naar de eerste naam ontbreekt in de index.
De vele, in de tekst voorkomende varianten van de opgenomen ‘Kayser Georg, liutaio’, worden niet geduid
(Kaiser, Cayser, Keisser Jerg, …), evenmin voor ‘Railich
Christoph, liutaio’ (Rellich, Reiling). Het lijkt mij belangrijk
dit toch te doen om de identificatie van personen en hun
werk te vergemakkelijken, zeker in een geval waarin mi-

Deze studie biedt een wezenlijke bijdrage tot de kennis
van de veelvuldige migraties van muziekinstrumentenbouwers naar en binnen Italië in de loop van de 16de en
17de eeuw. De beschrijving van de haast identieke omzwervingen (cf. de veelvuldig gebruikte naam peregrini)
van deze ingeweken tedeschi met tijdelijke verblijven in
Venetië, steden in Midden-Italië, Rome en uiteindelijk
Napels, biedt een ruimere kijk op dit fenomeen. De oorspronkelijke documenten uit deze gespecialiseerde studie laten toe nieuwe verbanden te leggen tussen bouwers met een verwante naam en collega-bouwers onderling.
Uiteindelijk zullen voldoende elementen samenvallen om
tot een coherent beeld te komen over het belang van de
snaarinstrumentenbouw in Italië en over zijn primordiale
rol in de ontwikkeling van de instrumentale muziek in
Europa. Het economische aspect werd reeds aangehaald door Meucci (1994 en 2008): zo blijken bvb. enkele vermelde personen eerder handelaar of tussenpersoon te zijn geweest dan bouwer. Ook de vele connecties met andere artisanale beroepen en met het
geestesleven in het algemeen in de periode van de Renaissance worden langzamerhand duidelijk.

Eindnoten
(1) Cf. Rodolfo BARONCINI in meerdere publicaties over
deze 6-stemmige praktijk met strijkinstrumenten in
Noord-Italië.
(2) BERTOLOTTI Antonio, Artisti belgi e olandesi a Roma
nei secoli XVI e XVII, Roma, 1880; VANDER STRAETEN
Edmond, La Musique aux Pays-Bas avant le XIXe
siècle. Tome sixième. Les musiciens néerlandais en Italie, Bruxelles, 1882. Reprint New York, 1969, p. 515 vv.
(3) Brussel, Muziekinstrumentenmuseum (MIM), inv.
3544.
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e luth et Lassus
Ariane Renel

Christine Ballman, Le luth et Lassus, Académie Royale de
Belgique, classe des arts, Bruxelles, 2011, 288 p.
Musicologue et luthiste, passionnée par la musique de la
Renaissance, Christine Ballman s’est attachée à éclairer les
liens qui unissent le compositeur d’origine montoise Roland de Lassus (1532-1594) aux luthistes de son temps. Le
luth et Lassus, publié par l’Académie royale de Belgique,
présente le fruit de ses recherches.
La problématique choisie est particulièrement intéressante :
Le luth et Lassus nous convie en effet à un voyage à la
Renaissance, aux sources de la musique instrumentale.
Les luthistes jouent un rôle de premier plan dans l’essor de
la musique instrumentale à la Renaissance. Capable de
traduire la polyphonie comme d’accompagner la voix ou
de rendre les accents de la danse, le luth s’impose dans la
vie quotidienne de nombreux musiciens amateurs. De
grands virtuoses, évoluant dans les cercles aristocratiques,
produisent un répertoire d’une qualité encore jamais atteinte.
Compositeur prolifique, qualifié en son temps de « Prince
des musiciens », Roland de Lassus a vu ses œuvres adaptées pour le luth à de nombreuses reprises. Ce répertoire
varié allait permettre à Christine Ballman d’explorer de
nombreuses questions.
Le premier chapitre livre les résultats du véritable travail
de bénédictin auquel s’est livré l’auteur. Il fallait, en effet,
recenser toutes les adaptations pour le luth des œuvres de
Roland de Lassus, parmi les nombreuses sources imprimées ou manuscrites consacrées à cet instrument. Lassus
est représenté dans pas moins de 29 volumes imprimés et
une quarantaine de sources manuscrites, sur près de cinquante ans ! Ces résultats sont ensuite mis en perspective.
Les mises en tablatures des pièces de Lassus ont en effet
fluctué selon les régions, les périodes, les types de sources.
Le choix du répertoire adapté a lui aussi, connu des variations et reflète les succès éditoriaux de certaines pièces… Il
s’agit là d’une passionnante contribution à l’histoire du
goût musical.
Les œuvres de Roland de Lassus adaptées au luth sont pour
la plupart des mises en tablature d’œuvres vocales, destinées à être jouées au luth seul ou à accompagner le chant.
Ce répertoire pose de multiples questions. Comment le
luthiste, soumis aux contraintes de son instrument, va-t-il
traduire la richesse polyphonique de son modèle? Va-t-il
rester au plus près du discours vocal, tentant de rendre
toutes voix et d’en respecter la conduite ? Va-t-il, au contraire, exploiter les possibilités originales du luth pour créer
une œuvre véritablement instrumentale ? Comment rendre
au luth les registres des voix, la durée des notes, les modes,
ou encore les rapports texte-musique présents dans les originaux vocaux ? Quelle est la place laissée aux ornements,

typiquement luthistiques, et comment résoudre, sur tablature, les questions de musica ficta ?
C’est à ces questions que s’attache l’auteur dans les chapitres suivants.
Le second chapitre présente une étude comparative des
méthodes de mise en tablature de Le Roy et Galilée. Ces
deux auteurs résolvent de manière très différente les questions citées plus haut. Galilée raisonne en musicien et se
montre scrupuleux du rendu de la polyphonie et de ses différents paramètres. Le Roy adopte une attitude plus pragmatique, plus proche des réalités concrètes de l’instrument.
La mise en tablature doit, selon lui, devenir une véritable
composition autonome.
On imagine sans peine que les mises en tablature des
œuvres de Lassus se situeront entre ces deux démarches
opposées.
Après cette étude sur Le Roy et Galilée, Christine Ballman
synthétise de manière particulièrement pédagogique les
questions soulevées par la lecture des deux traités. Cette
partie vient éclairer bien à point les notions abordées précédemment.
Les chapitres suivant présentent plusieurs « études de cas »
qui éclairent concrètement la problématique choisie par
l’auteur.
Parmi les œuvres de Lassus mises en tablature, Suzanne un
jour occupe une place particulière. Cette œuvre a en effet
été adaptée pour le luth à de nombreuses reprises, ce qui
reflète son succès auprès du public. Cette chanson consti-
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tue un « tube » avant la lettre ! Christine Ballman analyse
une sélection représentative des Suzanne, mises en tablature ou fantaisies basées sur le matériau mélodique de la
chanson. Cette section offre une mise en pratique des questions abordées dans les chapitres précédents.
L’auteur consacre ensuite une section au répertoire pour
voix et luth, ainsi qu’aux pièces pour plusieurs luths.
Un petit chapitre sur la mise en tablature de pièces sur
texte allemand complète ce panorama.
Un répertoire des sources citées, un index et une abondante
bibliographie clôturent l’ouvrage.
Le luth et Lassus est appelé à devenir une référence dans
son domaine. La recension des mises en tablature ouvre à
elle seule le champ à de multiples recherches ultérieures.
Mais Christine Ballman ne s’est pas contentée de dresser
un catalogue. Les œuvres sont étudiées dans la perspective
plus globale de la naissance du répertoire pour luth et des
questions théoriques et pratiques posées aux musiciens qui
en ont été les acteurs. Le luth et Lassus nous offre l’occasion de nous pencher derrière les luthistes qui, à la table et
peut-être avec un luth sur les genoux, ont tenté de traduire
avec leur instrument la richesse polyphonique de la musique vocale de leur temps. Les notions abordées sont parfois ardues, mais le langage utilisé est clair et précis et les
nombreux exemples musicaux clarifient le discours. On
sent que l’auteur est luthiste autant que musicologue, attachée à combiner aspects théoriques et pratiques.
L’ouvrage ne résout pas toutes les questions posées, et
appelle de nombreuses autres publications. Mais ses indéniables qualités en font un ouvrage incontournable pour le
musicologue ou le luthiste.
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Christine Ballman, Le luth et Lassus, dans la collection des
Mémoires de la classe des Beaux-Arts de l’Académie Royale
de Belgique, 300 p., illustré de nombreux exemples musicaux,
ISBN 978-8031-0283-9
33€ plus frais de port.
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Zefiro Torna met v.l.n.r.Jurgen De bruyn, renaissanceluit, aartsluit, barokgitaar, zang & artistieke
leiding | Cécile Kempenaers, sopraan | Philippe
Malfeyt, renaissanceluit, cister, theorbe & barokgitaar | Didier François, nyckelharpa
Foto: Lieven Dirckx
Zie ook p. 2 & 8
Www.zefirotorna.be
Agenda extra:
24/02/12 20:00 De Casino, St Niklaas “O Monde
Aveugle”: Muziek voor de Apocalyps
Els Van Laethem, Jowan Merckx, Philippe Laloy,
Gwen Cresens,Vincent Noiret en Jurgen De Bruyn
Tickets € 13-10 Tel.: +32 (0)3/766 39 39

mededeling:

communiqué :

Hernieuwing lidgeld 2012
- 20,00 EUR (België)
- 30,00 EUR (Buitenland)
- 30,00 EUR of meer (erelid)
- 10,00 EUR (student)
op rekening 310-1293656-53

Cotisation 2012
- 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,
17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel

Buitenland / étranger : IBAN BE53 3101 2936 5653

Bic: BBRU BEBB

Les membres qui ont payé leur cotisation reçoivent chaque année 4 newsletters électroniques et le yearbook en
octobre
Betalende leden krijgen jaarlijks 4 digitale nieuwsbrieven en een gedrukt papieren jaarboek in november.
All paying members get 4 digital newsletters a year and one yearbook printed on paper in november.

De Belgische Luitacademie is een feitelijke vereniging L’Académie belge du Luth est une association de fait
die als doel heeft contacten te leggen tussen de
dont le but est de favoriser les contacts entre les pasluitliefhebbers in België.
sionnés 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 : www.lute-academy.be
Compte bancaire / Bankrekening : 310-1293656-53

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs
auteurs .
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de
auteurs.
Uiterste inzenddatum copy voor de nieuwsbrief van maart
is 1 februari 2012
Avant le 1 Février ’12 on doit recevoir vos annonces pour
Mars

