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Vous trouverez dans ce yearbook le travail de fourmi d'André
Nieuwlaat, une véritable enquête qui le passionne depuis un
certain temps. C'est la suite de ce que vous avez pu découvrir
déjà dans les newsletters. Pour ma part, je vous propose un
article sur le Partimento, didactique ô combien intéressante et
longtemps oubliée. Bonne lecture.
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Het leest als een spannende thriller: ongelooflijk
maar mogelijk waar gezien de argumenten die
André Nieuwlaat aanvoert. Dit is een vervolg op
zijn artikels in onze nieuwsbrieven 76 en 77 van
respectievelijk dec 18 en maart 19 die nog altijd
online consulteerbaar zijn, mocht u ze niet
gelezen hebben:
www.lute-academy.be/ons-tijdschrift
Ik wens u veel leesgenot!
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en nieuwe interpretatie van de Hirsch en Board luitboeken
André Nieuwlaat

In mijn eerdere bijdragen aan Luthinerie heb ik
beschreven hoe ongeveer vier jaar geleden
mijn twijfels aan de authenticiteit van twee
stukken die aan Francesco da Milano
toegeschreven worden (nrs. 82 en 83 in de
editie van A. Ness uit 1970) de aanleiding
vormden voor een intensief en nog altijd
voortdurend onderzoek naar luitbronnen, en
naar de verbanden tussen die bronnen. Uit
mijn vroegste onderzoek was gebleken dat
beide stukken bewerkingen waren, in de stijl
van Francesco, van reeds bestaand materiaal
dat niet op Francesco terug te voeren was.
Een overduidelijke, en onmogelijk aan toeval
toe te schrijven verwijzing in F83 naar Orlando
di Lasso's chanson Susanne un jour, dat pas
enkele decennia na Francesco's dood gepubliceerd
was, liet daarover geen twijfel
bestaan. Bovendien bleek dat bij het omwerken van het bestaande materiaal de auteur
van F82 en F83 extra maten in beide stukken
had ingevoegd die bedoeld leken als een
verborgen hint naar de identiteit van de werkelijke auteur: in het geval van F82 een verhulde
verwijzing naar de Forlorne Hope Fancy, en in
het geval van F83 naar de Farewell Fancy.
Indien, zoals deze ingevoegde maten leken te

suggereren, beide stukken inderdaad door
John Dowland geschreven waren en niet door
Francesco, dan vormde dit meteen een
plausibele verklaring voor het op zichzelf nogal merkwaardige feit dat deze twee aan
Francesco toegeschreven stukken plotseling,
uit het niets, 60 jaar na Francesco's dood
konden opduiken - en niet eens in een
Italiaans, maar in een Engels manuscript. (1)
Toen ik eenmaal tot de conclusie was
gekomen dat John Dowland vrijwel zeker de
auteur was van F82 en F83, raakte ik
natuurlijk ook geïnteresseerd in de luitbronnen
die het bronmateriaal bevatten dat gebruikt
was bij het schrijven van die twee stukken:
meer in het bijzonder in de Marsh,
Thistlethwaite en Hirsch luitboeken. Vooral het
Hirsch luitboek leek veelbelovend, omdat
gebleken was dat het op twee opeenvolgende
pagina's stukken bevat die een belangrijke rol
gespeeld hadden bij de totstandkoming van
F82 en F83: de fantasia op fol. 65v bleek de
vroege 'oerversie' van F83 te zijn, terwijl het
beginthema van de fantasia op fol. 65r
identiek was aan dat van F82. (2)

Noot 1.

Voor mijn onderzoek naar de authenticiteit van F82 en F83 maakte ik natuurlijk intensief gebruik van de in 1970
door Arthur Ness gepubliceerde editie van de werken van Francesco da Milano. Bij het bestuderen van de daarin
vermelde bronnen van Francesco's werken werd ik getroffen door hetzelfde fenomeen: namelijk dat in een aantal
continentale bronnen in Italiaanse tabulatuur, alle samengesteld in ongeveer dezelfde periode (ca. 1600),
plotseling een groot aantal stukken verscheen die in die bronnen (o.m. Siena, Barbarino, Como en Cavalcanti)
aan Francesco toegeschreven werden, maar waarvan, net zoals in het geval van F82 en F83, ieder spoor
ontbrak in de bronnen uit Francesco's tijd en de decennia daarna.

Noot 2.

Ik kon toen nog niet voorzien dat het Thistlethwaite luitboek later minstens even interessant zou blijken te zijn als
het Hirsch luitboek, en direct verwant bleek aan bronnen (zowel Engelse als continentale) die niet eerder expliciet
met het Thistlethwaite luitboek in verband gebracht waren. In dit artikel beperk ik me echter tot het Hirsch
luitboek. Over mijn bevindingen met betrekking tot het Thistlethwaite luitboek, en de informatie die verkregen kan
worden uit de concordansen ervan, zal ik later apart publiceren.
Ook raakte ik al in een vroeg stadium van mijn onderzoek geïnteresseerd in de mogelijke herkomst van de
stukken in Elias Mertel's compilatie Hortus Musicalis Novus uit 1615, mede omdat beide genoemde stukken in
Hirsch op fol. 65r-v daarin ook in bijna identieke versies bleken voor te komen. Datzelfde geldt voor Dowland's
Forlorne Hope Fancy, een stuk dat, als we afgaan op de bronnen die overgeleverd zijn, nooit in ruime kring in
manuscript gecirculeerd lijkt te hebben. Hoe was het te verklaren dat Mertel blijkbaar kon beschikken over
betrouwbare afschriften van die stukken van John Dowland? Een ander opmerkelijk aspect van Mertel's
compilatie is dat de kwaliteit van de daarin opgenomen stukken (alle zonder titel en zonder vermelding van de
componist) over het algemeen uitzonderlijk hoog is, en dat voor het overgrote deel ervan geen concordansen
bekend zijn. En in de gevallen waarin wél concordansen bekend zijn, blijken die te vinden te zijn in een relatief
beperkte groep bronnen, waaronder het luitboek van Herbert of Cherbury - met dit belangrijke verschil echter dat
in dat luitboek de betreffende stukken zonder uitzondering wél voorzien zijn van de namen van de componisten.
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Ik stelde me dus de volgende vraag: zijn er in
het Hirsch luitboek aanwijzingen te vinden,
anders dan de aan F82 en F83 gerelateerde
stukken, die erop wijzen dat het luitboek door
Dowland gebruikt, of mogelijk zelfs (geheel of
gedeeltelijk) door hem geschreven zou kunnen
zijn?
Toen ik Robert Spencer's facsimile-editie van
het Hirsch luitboek (Boethius Press, 1982) voor
het eerst bestudeerde, vielen me verschillende
dingen op. Allereerst was het evident dat de
schrijver of schrijvers ervan zeer ervaren waren
in het noteren van tabulatuur. Veel stukken in
Hirsch, ook complexe stukken zoals de fantasia's in de tweede helft van het manuscript, zijn
overduidelijk met grote snelheid geschreven,
en het schrift in die complexe stukken vertoont
geen enkel spoor van enige aarzeling. Dit geldt
vooral voor de schrijver die Spencer in zijn
editie aanduidt als 'scribe 2' - dezelfde schrijver
die ook de eerder genoemde stukken op folio's
65r en 65v genoteerd heeft. Het leek er daarom sterk op dat dit schrift het werk was van
een beroepsmusicus, en dat het zeer onwaarschijnlijk was dat het manuscript samengesteld
zou zijn door een amateur die stukken uit
andere bronnen kopieerde.
Dat brengt me op een ander opmerkelijk,
inhoudelijk aspect van het Hirsch luitboek. Een
groot deel van de inhoud ervan bestaat uit
fantasia's (geconcentreerd in de secties rond
folio's 15 en 65), en de kwaliteit van die stukken, waarvan er verschillende geschreven zijn
in lastige toonsoorten die de meeste amateurs
liefst vermijden, is uitzonderlijk hoog. Bovendien zijn voor veel van die fantasia's geen
concordansen bekend, (3) en daarmee wordt
het ook zeer waarschijnlijk (al is het natuurlijk
onmogelijk om 100% zekerheid te verkrijgen)
dat deze stukken niet gekopieerd zijn uit
andere bronnen, maar genoteerd zijn door
degene die ze geschreven heeft.
Paul O'Dette heeft één van die anonieme
fantasia's uit Hirsch opgenomen: het stuk is te
vinden op fol. 66v-67r. In de begeleidende
Noot 3.

p. 3

tekst bij zijn cd The Royal Lewters schrijft hij:
''While not every work on this recording can be
attributed to royal lewters, they all match the
style and quality of the best English lutenists of
the time. Indeed, many of the finest works from
this period are anonymous, including the
superb Fantasy from the Hirsch lute book.''
Hoewel bijna alle stukken in Hirsch anoniem
zijn (van de 56 stukken zijn er slechts drie
waarbij een naam vermeld staat), weten we
van een groot aantal ervan wie ze geschreven
heeft, doordat die stukken ook in andere bronnen voorkomen waarbij de naam van de
componist wel vermeld wordt. Maar zelfs dan
blijft er nog een groot aantal stukken over,
vooral onder de opgenomen fantasia's, waarvoor geen concordante versies met naamvermelding bekend zijn. Het is naar mijn mening
redelijk (op zijn minst als werkhypothese, en tot
er bewijs gevonden wordt waaruit anders blijkt)
om aan te nemen dat degene die de leiding
had bij het samenstellen van het Hirsch luitboek (naar mijn stellige overtuiging John
Dowland) ook de componist was van deze
kwalitatief zeer hoogstaande unica.
Overigens lijkt het me niet zo verbazingwekkend dat nagenoeg alle stukken in het
Hirsch luitboek anoniem zijn. Men hoeft zich
slechts het vergelijkbare geval voor te stellen
van een dichter die poëzie schrijft. Hij werkt
eindeloos aan een gedicht, schrapt woorden,
vervangt ze, voegt regels toe enz., net zo lang
tot hij uiteindelijk tevreden is met het resultaat
en het gedicht als voltooid beschouwt. Het ligt
voor de hand dat hij vervolgens deze uiteindelijke, voltooide versie zonder doorhalingen enz.
opschrijft op een afzonderlijk vel papier of in
een speciaal daarvoor bestemd boek. Maar
wat veel minder voor de hand ligt - wat zelfs
logisch gezien bijna absurd zou zijn, is dat hij
ieder afzonderlijk gedicht in dat boek zou
ondertekenen met zijn eigen naam. Waarom
zou hij? Daar is immers geen enkele reden
voor. De afwezigheid van attributies in het
Hirsch luitboek, het ervaren handschrift dat erin

Beter is te zeggen: nog niet bekend. Enkele maanden geleden informeerde Tristan von Neumann me over een
concordans die tot op dat moment onbekend was. De 'unieke' fantasia op fol. 14v-15r van Hirsch bleek minder
uniek dan gedacht: een nauw daaraan verwante versie is te vinden in het Siena luitboek, op fol. 47r.
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aangetroffen wordt, de extreem hoge
kwaliteit van veel stukken waarvoor bovendien
in veel gevallen geen concordansen bekend
zijn: al deze feiten wijzen er heel sterk op dat
het Hirsch luitboek samengesteld werd door
een professional, voor eigen gebruik. En de
inhoud van het luitboek doet vermoeden dat dit
vrijwel zeker John Dowland geweest moet zijn.

in het Fitzwilliam Virginal Book. Eén daarvan is
William Byrd's Galliard to the First Pavan.
Volgens de door Nigel North verzorgde Byrdeditie (OUP 1973, p. 51) is dit een nagenoeg
exacte transcriptie van de versie zoals die in
het Fitzwilliam Virginal Book te vinden is. En
voor Byrd's klavierwerken geldt wat ook gold
voor Tallis' Felix namque zettingen: ze waren
nooit in druk verschenen, maar zijn slechts
Met dat laatste doel ik overigens niet alleen op overgeleverd in een zeer beperkt aantal
het feit dat het Hirsch luitboek twee stukken manuscriptbronnen.
bevat die gerelateerd zijn aan F82 en F 83, en
daarmee ook aan de vermoedelijke componist Verder moet in dit verband nog het volgende
daarvan. In 2013 heeft Paul O'Dette in Early opgemerkt worden. Het Hirsch luitboek wordt
Music een artikel gepubliceerd ('Dowland's meestal gedateerd op ca. 1595. Maar het beiPod: some possible models for John vat op fol. 21v een luitzetting van een consortDowland's lute fantasias'), waarin hij verslag fantasia van William Byrd, die pas in 1611 in
deed van zijn onderzoek naar het bronmateri- druk verscheen (in Byrd's Psalmes, Songs and
aal dat Dowland hoogstwaarschijnlijk gebruikt Sonnets). In de literatuur is dit soms aanleiding
heeft bij het schrijven van zijn fantasia's. geweest om te twijfelen aan Spencer's datering
O'Dette toonde in zijn artikel overtuigend aan van het Hirsch luitboek, maar ik zie niet goed
dat Dowland daarin met grote regelmaat citeer- in waarom die late druk een reden zou kunnen
de uit werken van anderen, en dat hij zich zijn om te twijfelen aan de juistheid daarvan.
daarbij niet beperkte tot het citeren van Volgens Oliver Neighbour, de authoriteit bij uitluitmuziek (van bv. Melchior Newsidler), maar stek op het gebied van Byrd's instrumentale
ook regelmatig citeerde uit onder meer klavier- muziek, is de fantasia - hoewel pas gepublimuziek. O'Dette wijst met name op het slotdeel ceerd in 1611 - vrijwel zeker veel eerder gevan Dowland's Fantasia 1A, dat sterke schreven: ca. 1590. En als de samensteller
overeenkomsten vertoont met de twee van het Hirsch luitboek toegang had tot manuklavierzettingen door Thomas Tallis van Felix scriptbronnen waarin klaviermuziek van Byrd
namque. De overeenkomsten zijn zo frappant en Tallis voorkwam, is het niet zo vergezocht
dat toeval uitgesloten is. Het is echter van om te veronderstellen dat hij als beroepsmusibelang om te weten dat deze zettingen nooit in cus waarschijnlijk ook toegang had tot andere
druk verschenen waren, maar uitsluitend in manuscriptbronnen met muziek van Byrd. (5)
manuscripten te vinden zijn. Van de eerste
zetting van Felix namque is zelfs slechts één Zoals gezegd verscheen Robert Spencer's
bron bekend: het Fitzwilliam Virginal Book. facsimile-editie van het Hirsch luitboek in 1982,
En dus kan het haast niet anders - tenzij het en in zijn inleiding dateerde hij het op ca. 1595.
stuk ook ooit in één of meer andere, sindsdien Zes jaar eerder had Spencer een andere
verloren gegane manuscripten voorkwam - of facsimile-editie gepubliceerd, van een luitboek
Dowland moet kennis hebben gehad van de dat tot zijn privé-collectie behoorde: het Board
inhoud van het Fitzwilliam Virginal Book. (4)
luitboek. Dat luitboek was door hem gedateerd
Het Hirsch luitboek bevat verschillende op ca. 1620-1630, en het belangrijkste
stukken waarvoor concordansen te vinden zijn argument dat hij daarvoor aanvoerde was het
Noot 4.

De verwijzingen naar Tallis' Felix namque in zowel Fantasia 1A als Fantasia 7 waren voor O'Dette aanleiding om te
veronderstellen dat een volledige luitversie van Tallis' tweede zetting, zoals die te vinden is in het Holmes luitboek
Dd.9.33 (fol. 77V-81R) wellicht ook het werk van Dowland was. Ik meen dat ik, dankzij de concordansen op het
Hirsch luitboek, erin geslaagd ben om sluitend bewijs te vinden voor de juistheid van O'Dette's veronderstelling, en
hoop daarover later dit jaar te publiceren.

Noot 5.

Afgaande op de lijst van bronnen voor luitarrangementen van muziek van Byrd, die John Robinson onlangs
publiceerde in Music Supplement to Lute News 127 (October 2018), lijkt me dit zelfs zeer waarschijnlijk, al is een
nader onderzoek van de daarin vermelde bronnen noodzakelijk om zekerheid te verkrijgen.
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voorkomen op het schutblad van de naam van
degene van wie hij aannam dat het de samensteller was: een jonge vrouw genaamd
Margaret Board, die in 1600 geboren was.

p. 5

Margaret Board, born at Lindfield in Sussex in
1600. The date of Board was written on the
verso of the first flyleaf, but it has been
scratched out, and is now unreadable. She
may have begun to copy as early as 1615, but
in the absence of firm evidence, a fairly
accurate approximation would be c1620. It is
difficult to doubt that the hand of Margaret
Board appears in the Hirsch lute book,
currently dated c1595, particularly in view of
the uniqueness of her hand when compared
with all other surviving tablature hands, which
makes the present dating unlikely. The
argument concerning the dating of Hirsch does
hinge to a great extent on this probability
though, and such a controversial element
qualifies any judgement, no matter how
seductive the arguments, since it is impossible
to prove. Taking into account all the internal
'literary' and paleographical evidence, it would
seem likely that Hirsch was copied in the early
seventeenth century, possibly as a way of
preserving a master's exemplar, or simply as
an organised copy of parts of one or more
earlier sources, thus accounting for the early
nature of the repertory it contains. Thus, the
conclusion is that the Hirsch lute book is a
copy of an exemplar or exemplars dating from
the late sixteenth century, and its date of
copying is more likely to be c1620 than
c1595.''

Voor zover ik weet was Julia Craig McFeely de
eerste die de aandacht vestigde op iets dat
Robert Spencer blijkbaar in zijn editie van het
Hirsch luitboek over het hoofd gezien had: de
zeer sterke overeenkomst die er bestaat
tussen het schrift in de eerste 30 folio's van het
Board luitboek (het deel dat volgens Spencer
door Margaret Board geschreven zou zijn) en
het schrift in het Hirsch luitboek dat door
Spencer was aangeduid als geschreven door
'scribe 2'. In haar proefschrift bracht zij op zeer
overtuigende wijze haar argumenten naar
voren, en er kan volgens mij geen twijfel
bestaan over de juistheid van haar conclusie:
de overeenkomst is zó sterk, ook in allerlei
details, dat wel vast lijkt te staan dat we in
beide gevallen met dezelfde schrijver te maken
hebben. Maar deze onontkoombare conclusie
stelde haar tegelijk voor een probleem: indien
Spencer's identificatie van Margaret Board als
degene die verantwoordelijk was voor het
vroegste deel van het Board luitboek juist was,
dan kon het niet anders of de bijna algemeen
aanvaarde datering door Robert Spencer van
het Hirsch luitboek (ca. 1595) was onjuist:
Margaret Board was immers pas geboren in
1600. In een poging om deze kennelijk onverenigbare feiten met elkaar in overeenstemming Door mijn onderzoek naar de oorsprong van
te brengen kwam Julia Craig McFeely de bronnen van F 82 en F 83 was ik ervan
overtuigd geraakt dat er vrijwel zeker een
uiteindelijk tot de volgende hypothese:
direct verband moest bestaan tussen het
''There is no reason to suppose that the Hirsch luitboek en de persoon van John
majority of the music in the Hirsch book was Dowland.
En Spencer's analyse van het
originally compiled later than 1595. On the Hirsch luitboek (inhoud, watermerken, datering
other hand, the evidence points towards the enz.) sloot daar naadloos op aan, en was
fact that at least one of the scribes is from a volledig in overeenstemming met mijn onderlater period than that suggested by the book's zoeksresultaten tot dan toe. Maar toen ik vercontents, so there must be another volgens Spencer's editie van het Board luitexplanation. The most plausible explanation, boek ging bestuderen, viel ik van de ene verand one which is supported to a great extent bazing in de andere. Het was me vanaf het
by the internal evidence, is that the book may begin duidelijk dat Spencer's identificatie van
have been a copy, or partial copy, made in the Margaret Board als de primaire samenstelster
early seventeenth century of an exemplar van het Board luitboek onmogelijk juist kon
dating from 1595, with some later pieces zijn. Er waren gewoonweg te veel elementen
die, vanuit een archivistisch oogpunt bezien,
included. [...]
niet klopten. Ik kom daar zo dadelijk op terug.
It is unlikely that the copyist of Board was not Ook vond ik het opmerkelijk dat het bij Julia
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als ze inderdaad het Board luitboek samenstelde - een opvallend ouderwetse muzikale voorkeur gehad te hebben. Het is bekend dat zij
een 9-korige luit bespeelde, en aangenomen
mag worden dat zij begon met het volgen van
luitlessen ca. 1620: uitgerekend de periode
dus waarin Franse luitmuziek zeer snel in
populariteit toenam. Maar in de vroegste folio's
van het Board luitboek is daarvan geen enkel
spoor terug te vinden. Integendeel: we treffen
daar talloze stukken aan uit de tweede helft
van de 16e eeuw, stukken die rond 1620 niet
meer gangbaar waren, en die toen vrijwel
zeker als ouderwets beschouwd werden. Daar
komt nog een opmerkelijk feit bij. Hoewel
Margaret een 9-korige luit bespeelde, komen
we het eerste stuk voor zo'n instrument pas
tegen op fol. 24r. Alle stukken op de eerste 10
folio's (met uitzondering van een kort stuk voor
8-korige luit op het eind van fol. 4r, dat vrijwel
zeker een latere toevoeging is) zijn voor een
Om te beginnen is er de kwestie van het papier 6- of 7-korige renaissanceluit, niet voor het
dat gebruikt werd voor het eerste deel (30 instrument dat Margaret bespeelde.
folio's) van het Board luitboek - en trouwens (is
er sprake van toeval?) ook voor het gehele Wat geldt voor het repertoire in het vroegste
Hirsch luitboek! In beide gevallen gaat het om deel van het Board luitboek, geldt eveneens
Frans papier, vervaardigd door Nicolas le Bé te voor de wijze van notatie. In verreweg het
Troyes. In uiterlijk 1594 nam zijn zoon Jac het grootste deel van het Board luitboek dat aan
bedrijf over. Hij bleef het watermerk van zijn Margaret Board toegeschreven wordt, treffen
vader gebruiken, met één aanpassing: de we een ritmische notatie aan die in 1620
naam 'Nicolas' in het watermerk werd vervan- gerust een anachronisme genoemd mag
gen door de naam 'Jac'. De overgang is te zien worden: het gebruik van vlaggen, die bij
in het naslagwerk van Briquet, Les Filigranes opeenvolgende gelijke waarden samenge(nrs. 8080-8083). Indien Spencer's interpretatie voegd worden tot roosters. Het is een wijze
van het Board luitboek correct is, dan zou dit van notatie die al te vinden is in vroeg 16ebetekenen dat Margaret, toen ze rond 1620 eeuwse drukken, en die ook consequent door
haar kopieerarbeid begon, daarvoor een bv. Mathew Holmes gebruikt werd, maar die na
voorraad papier ging gebruiken die op dat 1600 al snel onder invloed van moderne
moment al minstens 25 jaar oud was. Hoewel drukken in onbruik raakte. Het gebruik van de
niet onmogelijk, is dit op zijn minst toch wel erg ritmische notatie in het Board luitboek is
onwaarschijnlijk. En indien we Craig McFeely's overigens ook in een ander opzicht opmerkelijk
hypothese over het Hirsch luitboek volgen, dan te noemen, omdat het in een bestek van
leidt dit tot de conclusie dat ook bij het enkele folio's een opvallende ontwikkeling laat
samenstellen van de kopie die het Hirsch zien. Op verreweg de meeste pagina's die
luitboek zou zijn rond 1620 opnieuw gebruik Margaret geschreven zou hebben, is gebruik
gemaakt werd van een voorraad papier die gemaakt van het oude 'rooster'-systeem, maar
vervaardigd
was
uiterlijk
1594,
maar op fol. 28r wordt hiervan plotseling afgeweken,
en worden de meeste roosters weggelaten. En
waarschijnlijk nog eerder.
weer even later, op fol. 30r, vindt er opnieuw
Maar daar blijft het niet bij. Er zijn nog meer een wijziging plaats, en worden de vlaggen
anachronismen aan te wijzen. Niet alleen zou vervangen door symbolen die overgenomen
Margaret gebruik gemaakt hebben van een zijn uit het notenschrift. (6)
zeer oude voorraad papier, ze lijkt bovendien Craig McFeely, toen ze geconfronteerd werd
met het probleem van de 'Board scribe 1'
(Margaret Board dus) in het Hirsch luitboek,
blijkbaar geen moment opgekomen was dat
het mogelijk niet Spencer's datering van het
Hirsch luitboek was die onjuist was, maar zijn
identificatie van Margaret Board als de samenstelster van het Board luitboek. Het
vasthouden aan Spencer's identificatie van
Margaret dwong haar om op zoek te gaan naar
een mijns inziens gekunstelde, en hoogst
onwaarschijnlijke verklaring voor het probleem:
namelijk dat Hirsch een kopie zou zijn,
vervaardigd rond 1620, van een hypothetisch
origineel dat uit ca. 1595 stamde. Pas wanneer
het Board luitboek op een radicaal andere,
correcte wijze geïnterpreteerd wordt, wordt ook
het verband met het Hirsch luitboek duidelijk,
en blijkt er helemaal geen probleem te bestaan
dat om een oplossing vraagt.
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De eerste sectie van het Board luitboek (het
deel waarvoor Margaret verantwoordelijk zou
zijn) is zeer zorgvuldig en netjes geschreven.
Het schrift van zowel muziek als bijschriften
(namen en titels) is zeer regelmatig, en doet
vermoeden dat degene die het geschreven
heeft ruime ervaring moet hebben gehad met
het noteren van muziek en het schrijven van
verschillende schriftsoorten. Dat geldt in nog
sterkere mate voor schrijver 2 in het Hirsch
luitboek (de schrijver wiens schrift overeenkomt met dat in het Board luitboek). In tegenstelling tot het Board luitboek, zijn deze stukken juist met grote snelheid geschreven.
Indien Spencer's interpretatie van het Board
luitboek en Craig McFeely's hypothese over
Hirsch beide correct zijn, dan moet dit onvermijdelijk leiden tot de conclusie dat Margaret
Board, een jonge vrouw die net begonnen was
met het nemen van luitlessen, al op zeer jonge
leeftijd ruime ervaring had met het schrijven
van verschillende schriftsoorten, en zelfs in
staat was om complexe partituren zoals die
van de fantasia's in het Hirsch luitboek met
grote snelheid te kopiëren.
Het voert te ver om hier in detail de inhoud van
het Board luitboek te bespreken. Ik ben van
plan dit in een later stadium te doen, in een
afzonderlijk artikel waarin ik zal ingaan op wat
de concordansen op het Board luitboek ons
leren over andere bronnen (zoals de Welde en
ML luitboeken, het Holmes luitboek Nn.6.36 en
het manuscript Krakau 40641). Maar wel wil ik
hier alvast één opmerking maken. Het Board
luitboek bevat een redelijk groot aantal stukken
die niet uit andere bronnen bekend zijn. Eén
van die stukken is een kort, anoniem stukje op
fol. 16r, met de titel My Mrs. Farewell, ofwel:
Afscheid van mijn echtgenote. Gesteld dat
Margaret Board inderdaad degene is die het
Board luitboek samengesteld heeft, dan is dit
natuurlijk een wel heel merkwaardige titel.
Maar diezelfde titel is wel perfect verklaarbaar
en begrijpelijk zodra je afstapt van Spencer's
gangbare interpretatie van het Board luitboek,
en redeneert vanuit het gegeven dat het Hirsch
luitboek vrijwel zeker geheel of op zijn minst
gedeeltelijk een Dowland autograaf is. De
Noot 6
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overeenkomst in schrift tussen de Hirsch en
Board luitboeken is door Julia Craig McFeely
meer dan overtuigend aangetoond, en voor
zover ik heb kunnen nagaan onomstreden. In
plaats van vast te houden aan Margaret Board
als de verbindende factor (zoals Julia Craig
McFeely deed), ligt het daarom veel meer voor
de hand om John Dowland te beschouwen als
de verbindende factor. Wanneer je eenmaal
uitgaat van die aanname: dat het dus niet
Margaret Board is die verantwoordelijk was
voor de eerste sectie van het Board luitboek,
maar haar leraar John Dowland, vallen alle
stukjes plotseling op hun plaats, en is er geen
enkel probleem meer voor wat betreft de
verhouding tussen de Board en Hirsch
luitboeken. Beide zijn omstreeks dezelfde tijd
aangelegd (mogelijk al eind jaren 1590), op
papier van dezelfde maker, door dezelfde persoon. Het Board luitboek was het boek dat
Dowland jarenlang gebruikte in zijn hoedanigheid van luitleraar, en het werd eigendom van
Margaret Board, blijkbaar zijn favoriete
leerling, toen hij stopte met lesgeven, vermoedelijk begin jaren 1620. En zoals ik in een vervolgartikel zal laten zien, kan uit de inhoud van
het Board luitboek en de concordansen erop
afgeleid worden dat John Dowland in het
laatste jaar van zijn leven, wellicht op verzoek
van Margaret zelf, voor haar een nieuw
luitboek samengesteld heeft, dat voor een
groot deel bestond uit arrangementen voor
9-korige luit van stukken uit het Board luitboek
en andere bronnen: het ML luitboek. Zoals
gezegd is het mijn voornemen om een
afzonderlijk artikel te wijden aan de verbanden
die, vanuit de concordansen op het Board
luitboek, met andere luitbronnen gelegd
kunnen worden. Die lijsten met concordansen
blijken ware goudmijnen van informatie te zijn.
Het enige wat nodig is om inzicht te krijgen in
de verbanden die tussen die luitbronnen
bestaan, is leren om die lijsten te interpreteren,
en plausibele verklaringen te vinden voor de
vaak zeer opvallende - maar tot nu toe niet
opgemerkte
patronen
die
in
die
concordansen te vinden zijn.

Exact dezelfde ontwikkeling kan overigens ook waargenomen worden in een andere bron (een bron die, zoals ik
later ontdekte, nauw verwant is aan het Board luitboek): het Otley citternboek.
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Het Board luitboek is beroemd, mede omdat
het een van de weinige bronnen is die een stuk
in het handschrift van John Dowland zou bevatten. Dit is een hardnekkig misverstand dat opnieuw - door Robert Spencer de wereld in is
geholpen, en dat sindsdien een eigen leven is
gaan leiden en waaraan niemand lijkt te twijfelen. Het gaat daarbij om een almande op
fol.12v van zijn zoon Robert, die John
opgenomen zou hebben in het door Margaret
samengestelde luitboek. Maar wanneer je
erover nadenkt, lijken er toch goede redenen
te zijn om aan de juistheid daarvan te twijfelen.
In de eerste plaats: stel dát John zou besluiten
een stuk op te nemen in het luitboek van zijn
leerling, waarom zou hij dan uitgerekend een
stuk van zijn zoon daarvoor uitkiezen, en waarom niet een van zijn eigen stukken? Maar wat
nog merkwaardiger is, is dat aan de almande
van Robert een alternatief einde is toegevoegd
- in het handschrift van (naar aangenomen
wordt) Margaret Board, niet in dat van John
Dowland. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit
alternatieve einde het werk zou kunnen zijn
van een beginnend luitspeler als Margaret
Board. Het ligt veel meer voor de hand om aan
te nemen dat het het werk van John Dowland
is - maar waarom is het dan uitgerekend
Margaret die het opschrijft, en niet John?
De oplossing daarvan is eenvoudig: het
alternatieve einde is wel degelijk opgeschreven
door John Dowland - net zoals hij ook het
hele deel van het Board luitboek geschreven
heeft dat altijd aan Margaret Board toegeschreven wordt. De vraag rest dan natuurlijk:
wie heeft het stuk van Robert Dowland in het
Board luitboek dan wél genoteerd? Het
antwoord ligt voor de hand: dat was Robert
zelf, die een bijdrage leverde aan het boek dat
zijn vader jarenlang gebruikte tijdens het geven
van luitlessen. En het was vervolgens John die
het stuk van zijn zoon van een alternatief einde
voorzag, en dat in zijn handschrift toevoegde.
Het misverstand dat de almande van Robert
Dowland op fol. 12v van het Board luitboek in
het handschrift van zijn vader John zou zijn,
gaat terug op een onmiskenbare schriftelijke
concordans die bestaat tussen dit stuk en een
stuk op fol. 22v van het luitboek Folger
V.b.280: My Lady Hunsdons Allmande. In die
bron wordt dat stuk toegeschreven aan
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'Jo: doulande Bacheler of musick', en kennelijk
was dit voldoende voor Spencer (en degenen
die na hem kwamen) om aan te nemen dat het
hier om het handschrift van John Dowland
ging. Verder heeft dezelfde schrijver in het
Folger manuscript aan een aantal andere
stukken, waarvan oorspronkelijk alleen de titel
vermeld was, de naam 'Jo: Dowland'
toegevoegd: op folio's 9v, 11v, 12v, 14r, 16r,
en dat werd vervolgens door Spencer zo
geïnterpreteerd, als zou Dowland die stukken
achteraf 'geauthentificeerd' hebben door ze
van zijn naam te voorzien. Het opvallende feit
doet zich echter voor dat van de stukken in het
Folger manuscript de naam van de
componist in de regel oorspronkelijk wel genoemd was (John Johnson, Richard Allison),
maar dat van uitgerekend de componist die
met verreweg de meeste stukken vertegenwoordigd is (John Dowland) de naam juist niet
vermeld was. De enige uitzonderingen daarop
vormen de stukken op fol. 11r en 19r.
De meest logische, en ook de meest voor de
hand liggende verklaring voor het voorkomen
van Robert Dowland's almande in het Board
luitboek, is dat dit Robert's bijdrage was aan
het luitboek dat zijn vader als leraar gebruikte.
En wanneer je uitgaat van die aanname, wordt
ook duidelijk waarom de schrijver van My Lady
Hunsdons Allmande de naam van John
Dowland toevoegde aan talloze stukken in het
Folger manuscript. Dat luitboek is voor het
overgrote deel een John Dowland autograaf,
en Dowland vond het kennelijk niet nodig om
de stukken die hij zelf geschreven had van zijn
naam te voorzien. Waarom zou hij ook? Hij
wist immers zelf goed genoeg wat hij geschreven had. Maar de composities van anderen die
hij in het manuscript opnam, voorzag hij wél
van de naam van de componist. Het ligt voor
de hand dat, na de dood van John Dowland,
zijn zoon Robert, zelf een beroepsluitist, eigenaar werd van John's muzikale nalatenschap,
en dat hij dus ook in bezit kwam van Folger
V.b.280. We kunnen er alleen naar gissen wat
hem ertoe gebracht heeft om My Lady
Hunsdons Allmande aan het manuscript toe te
voegen, en een aantal voorheen anonieme
stukken in het manuscript te voorzien van de
naam van zijn vader. Misschien gebeurde dit
op verzoek van een volgende eigenaar, aan
wie Robert het manuscript van zijn vader
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verkocht of schonk?
Ik ben me ervan bewust dat veel van wat ik tot
nu toe geschreven heb een reconstructie is,
gebaseerd op de feiten zoals die tijdens mijn
onderzoek naar voren gekomen zijn. De
conclusies die ik op basis van die feiten
getrokken heb, wijken op essentiële punten
sterk af van wat onder musicologen geldt als
vaststaande feiten, maar volgens mij laat een
kritische analyse van de bronnen werkelijk
geen andere interpretatie toe. Elke hypothese
omtrent de herkomst en aard van een luitbron
is alleen maar acceptabel wanneer die hypothese een plausibele verklaring biedt voor alle aspecten die met die bron te maken hebben. Volgens de gangbare opvattingen zou
een groot deel van het Hirsch luitboek (nl. de
stukken, geschreven door Spencer's 'scribe
2') geschreven zijn door Margaret Board, een
jonge vrouw van ongeveer 20 jaar oud die
juist begonnen was met het leren bespelen
van de luit, maar die ondanks haar onervarenheid kennelijk in staat was - zo blijkt tenminste uit het schrift in het Hirsch luitboek om in hoog tempo complexe tabulatuur te noteren, en daarvoor een voorraad papier gebruikte die toen al minimaal 25 jaar oud was.
Vanuit archivistisch oogpunt bezien is een
dergelijke opeenstapeling van onwaarschijnlijkheden niet vol te houden, en ook meer in
het algemeen in strijd met de aangetroffen
feiten, de logica en het gezond verstand. Het
moge duidelijk zijn dat ik de gangbare interpretatie van het Board luitboek verwerp, en
op basis van mijn eerdere onderzoek naar
F82 en F83, en het onmiskenbare verband dat
er bestaat tussen de Hirsch en Board
luitboeken, niet anders kan concluderen dan
dat beide boeken (deels) John Dowland
autografen zijn. Spencer's identificatie van
Margaret Board als samenstelster van het
Board luitboek was eigenlijk uitsluitend
gebaseerd op het voorkomen van haar naam
op het schutblad, maar dat vormt strikt gezien
natuurlijk alleen maar het bewijs dat het
manuscript haar eigendom was, niet dat zij het
ook zelf samenstelde.
Er zijn maar zeer weinig geschreven teksten
waarvan met zekerheid vaststaat dat ze ook
werkelijk door John Dowland geschreven zijn.
Eén van die documenten is de brief aan Sir
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Robert Cecil die hij op 10 november 1595
verstuurde vanuit Neurenberg, na zijn overhaaste vertrek uit Italië. Een andere tekst
waarvan vaststaat dat hij door Dowland zelf
geschreven is, is afgebeeld op de omslag van
Diana Poulton's biografie: het is Dowland's bijdrage, in 'his own hande', aan het Stammbuch
(of Liber amicorum) van Johannes Cellarius.
Het is interessant om na te gaan in hoeverre
die bijdrage paleografisch gezien overeenkomsten vertoont met het Board luitboek.

Afbeelding illustration 1
Hoewel deze pagina geen tabulatuur bevat,
biedt hij toch verschillende bruikbare aanknopingspunten voor een vergelijking met het
Board luitboek. Zoals ik eerder vermeldde,
stapt de schrijver van het Board luitboek op fol.
30r bij het noteren van de ritmische waarden af
van het gebruik van vlaggen, en gebruikt hij
vanaf dat moment symbolen die ontleend zijn
aan het notenschrift. Dat het op deze pagina's
inderdaad om dezelfde schrijver gaat als die
van de voorgaande 30 folio's, is onder meer te
zien aan het feit dat hij het einde van de
stukken op exact dezelfde markeert als in de
sectie die daaraan voorafgaat: door het
plaatsen van enkele verticale lijnen, gevolgd
door een geometrisch patroon van halve
cirkels. Verder zijn ook de gebruikte fermata's
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boven de slotakkoorden identiek met wat we De overeenkomst met bijvoorbeeld de laatste
op de voorafgaande pagina's aantreffen.
regel van de volgende tekst op fol. 23r
(afbeelding 3) is wel zeer treffend.
De 'achtste noten' die in het Board luitboek op
fol. 30r en 30v gebruikt worden in de ritmische Tot slot wil ik nog het volgende in overweging
notatie zijn gevormd op een wijze die afwijkt geven. John Dowland was ongeveer 40 jaar
van wat gebruikelijk is. In plaats van gebruik te lang professioneel actief, als componist, speler
maken van een duidelijk onderscheiden vlag, en leraar. En toch zijn er, als we afgaan op de
die onder een scherpe hoek aan de stok huidige stand van zaken binnen de
bevestigd is, worden stok en vlag consequent musicologie, maar enkele stukken waarvan
samengevoegd tot een elegant gevormde lus, aangenomen wordt (in het geval van Robert
die met één vloeiende penbeweging gevormd Dowland's almande in het Board luitboek volwordt. Exact dezelfde achtste noten treffen we gens mij ten onrechte) dat ze overgeleverd zijn
ook aan in Dowland's bijdrage aan het boek in het handschrift van John Dowland zelf. Daar
van Cellarius. (afbeelding 2)
staat tegenover dat er, vergeleken met bijvoorbeeld de klaviermuziek uit die tijd, een naar
Wat verder vooral opvalt in Dowland's tekst in verhouding zeer grote hoeveelheid Engelse
het Cellarius Stammbuch, is de wel zeer onge- luitbronnen bewaard is gebleven, waarvan de
bruikelijke vorm van de letter d. Niet alleen helt inhoud bovendien vaak van uitzonderlijk hoge
de stok van die letter achterover (wat op zich- kwaliteit is. Het is mijn stelling dat, door de
zelf niet ongebruikelijk is; ook in tabulatuur was concordansen tussen die bronnen te
dit zeer gangbaar), maar in de door Dowland
bestuderen, en met name de vaak zeer
geschreven tekst is dit tot in het extreme door- opmerkelijke patronen die in die concordansen
gevoerd: de stok krijgt een horizontale positie, te vinden zijn, het mogelijk is om van een groot
en gaat zelfs enigszins naar beneden. Exact
aantal van die bronnen de aard, herkomst en
hetzelfde zien we ook op verschillende
in veel gevallen zelfs de schrijver ervan te
pagina's in het Board luitboek.
achterhalen. Vaak blijkt dan bovendien dat

Afbeelding illustration 2

Geluit—
Geluit
—Luthinerie

Yearbook 2019

p. 11

Afbeelding illustration 3

inhoudelijke concordansen hand in hand gaan
met concordansen in schrift, waardoor er dus
sprake is van wederzijdse bevestiging. In een
later te publiceren artikel, waarin ik zal ingaan
op de verhouding tussen enerzijds het Board
luitboek, en anderzijds de Welde en ML
luitboeken, het Holmes luitboek Nn.6.36 en het
handschrift Krakau 40641, zal ik deze stelling
nader toelichten, en laten zien dat veel
luitbronnen hun geheimen prijsgeven wanneer
we de moeite nemen om de bronnen te benaderen volgens een archivistische methodiek,
die gebaseerd is op gedetailleerde analyse en
het op basis daarvan reconstrueren van
logische verbanden.
In het Engeland van de 16e en vroege 17e
eeuw werd luitmuziek bijna uitsluitend in
manuscript-vorm verspreid, en het is
onvermijdelijk dat de kopieer-arbeid die inherent is aan een dergelijke manuscript-traditie
zijn sporen naliet in de concordansen die
tussen de bronnen bestaan. Lijsten van

concordansen op een bron zijn daarom in
potentie veel meer dan alleen maar lijsten: in
feite vertellen ze een verhaal. Gedetailleerde
en volledige lijsten van concordansen, zoals
die in het verleden en ook nu nog opgesteld
worden, moeten daarom niet beschouwd
worden als een eindprodukt en als slechts een
onmisbaar onderdeel van iedere facsimileeditie, zoals naar mijn mening nog al te vaak
het geval is. Ze moeten bestudeerd,
geanalyseerd en geïnterpreteerd worden,
omdat in die lijsten onschatbare informatie te
vinden is over hoe de bronnen met elkaar
samenhangen. Om een analogie te gebruiken:
een puzzel kan niet opgelost worden door de
afzonderlijke stukjes (lees: luitbronnen) ervan
geïsoleerd te bestuderen, maar alleen door na
te gaan hoe die stukjes met elkaar
samenhangen. En de informatie die daarover
uitsluitsel geeft, en uiteindelijk inzicht verschaft
in de onderlinge samenhang tussen de
overgeleverde luitbronnen, is te vinden in de
concordansen tussen die bronnen.
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different interpretation of the Hirsch and Board lute books
André Nieuwlaat

In my earlier contributions to Luthinerie, I have
described how the doubts that had come to me
about the authenticity of two pieces, found in
the Holmes lute book Dd.2.11 and usually
attributed to Francesco da Milano (Nos. 82 and
83 in the edition by A. Ness) marked the
beginning of my ongoing research into lute
sources, and more in particular into how these
sources are connected. I soon discovered that
both pieces were in fact reworkings, made in
the style of Francesco, of already existing
material. The appearance of a lengthy, clear
reference to Orlando di Lasso's chanson
Susanne un jour, which wasn't published until
several decades after Francesco's death,
seemed to prove that my initial doubts about
the authenticity of F82 and F83 were justified.
What is more: an analysis of the scores
involved showed that in both cases, extra bars
had been inserted into the older pieces, and
these bars appeared to be hinting at the
composer's true identity. They could be
identified as somewhat hidden, but yet
unmistakable references to the Forlorne Hope
Fancy (in the case of F82) and the Farewell
Fancy (in the case of F83). If indeed John
Dowland was responsible for both pieces, as
these insertions seemed to suggest, this would
of course be a plausible explanation for the
curious fact that all of a sudden, out of the
blue, two 'Francesco' pieces could have
surfaced some 60 years after Francesco's
death - and not even in an Italian source, but in
an English one at that. (1)

Once I found out that F82 and F83 were
almost certainly written by John Dowland, I
naturally became interested in the lute
manuscripts that contained some of the source
material that had been used for the writing of
both pieces: the Hirsch, Thistlethwaite and
Marsh lute books in particular. But I believed
that the Hirsch lute book would probably prove
to be the most relevant of these, as it contained two pieces, written on consecutive pages,
that played an important role in the writing of
both F82 and F83. The fantasia on fol.65v had
turned out to be the 'early version' of F83,
whereas the fantasia on fol.65r shares its initial
theme with F82. (2) It seemed to me that this
was very unlikely to be a coincidence.
The question I asked myself was: are there
any indications in the Hirsch lute book (other
than the pieces in it, related to F82 and F83) to
suggest that the lute book could possibly have
been used, or even (either completely or
partly) written by John Dowland?
There were several things that struck me when
I first studied Robert Spencer's facsimile
edition of the Hirsch lute book. One of them
was the fact that the music in it had quite
evidently been copied by one or more scribes
with considerable experience in the notation of
tablature. Generally speaking, the writing
seems to have been done at high speed, and it
shows no sign of hesitation whatsoever. This is
especially true of the scribal activity of

Note1.
During my research into the authenticity of F82 and F83, I of course made extensive use of Arthur Ness' 1970
edition of the works of Francesco da Milano. As I studied the list of sources for Francesco's works in that edition, I
was again struck by the same unusual phenomenon: namely that in a number of Continental sources in Italian
tablature, all dating from around the same time (c.1600: about 60 years after the death of Francesco), pieces
suddenly appeared which in those sources - among them the Siena, Barbarino, Como and Cavalcanti Mss. - were
attributed to Francesco; pieces that had apparently been lying dormant, hidden for decades, and that then
suddenly without any apparent reason managed to find their way into a number of roughly contemporary, but otherwise seemingly unrelated sources.
Note 2.
At the time, I could not foresee that the Thistlethwaite lute book would later prove to be at least as interesting as the
Hirsch lute book, nor did I then have any idea yet how Thistlethwaite would turn out to be closely linked to other
sources (both English and Continental ones) that had never been explicitly associated with it before. I only became
fully aware of this a few years later, after I received from Victor Coelho the notes that he had made while consulting
the manuscript Paris Rés. 429. I intend to publish part of my findings on Thistlethwaite at a later date, and will deal
only with Hirsch for now.
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Spencer's 'scribe 2', the same scribe who
wrote down the pieces on fol.65r and 65v that I
mentioned earlier. It seems to indicate that it
was probably done by a professional musician,
rather than by an amateur copying pieces from
other sources.
This brings me to another remarkable aspect
of the Hirsch lute book. Its second half
contains quite a large number of fantasias
(concentrated in the sections around folios 15
and 65), and the overall quality of those
pieces, some of which have been written in
awkward keys that most amateurs would tend
to avoid, is exceptionally high. For many of
those pieces, no concordant versions have
been found, (3) and this makes it even more
probable (although it is of course impossible to
be absolutely sure) that the pieces in question
were not copied from other manuscripts, but
were in fact written down by the person who
composed them.
Paul O'Dette recorded one of the anonymous
fantasias from the Hirsch lute book (the piece
on fol.66v-67r). In the liner notes to his CD The
Royal Lewters, he writes:
''While not every work on this recording can be
attributed to royal lewters, they all match the
style and quality of the best English lutenists of
the time. Indeed, many of the finest works from
this period are anonymous, including the
superb Fantasy from the Hirsch lute book.''
Although nearly all pieces in the Hirsch lute
book are anonymous (out of a total of 56
pieces, only 3 have attributions), we do know
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the names of the composers of many of them,
thanks to the fact that those pieces are also
found in other sources where they appear with
attributions added to them. But that still leaves
us with a substantial number of pieces,
especially among the fantasias, for which no
attributed concordances are known. It is my
opinion that in these cases it is reasonable, at
least as a working hypothesis and until evidence which proves otherwise comes to light, to
assume that the compiler of the Hirsch lute
book, who I believe to be John Dowland, was
also the composer of these high quality unica.
Furthermore, I believe that there is an additional reason why we shouldn't be surprised to
find so many unattributed pieces in the Hirsch
lute book. All we have to do, is to consider the
analogy of a poet writing poetry. He steadily
works on a poem, making changes to it,
leaving out words, replacing them with other
words, adding lines etc., until he is finally satisfied with the result. It is quite likely that he
would then write down this final, finished
version (leaving out the changes of earlier versions) on a separate sheet of paper, or in a
book that he uses especially for that purpose.
But would he then also sign that individual
poem (or the poems that he had written before,
for that matter) with his name? Of course he
wouldn't, there would be no reason whatsoever
for doing that. The absence of attributions in
the Hirsch lute book, combined with the experienced writing in it, the extremely high quality
of its contents, and the fact that for many of the
pieces in it no concordances are known, these
are all clear indications that Hirsch must
almost certainly have been compiled by a

(Note 2 continued)
-My initial research also made me start wondering about the provenance of the pieces that make up Elias Mertel's
1615 compilation Hortus Musicalis Novus. Remarkably, the pieces in Hirsch on fol.65r and 65v are also found, in
almost identical versions, in Mertel. The same is true for Dowland's Forlorne Hope Fancy, a piece that, if the
surviving lute sources are anything to go by, never circulated widely in manuscript. It made me wonder about the
question how Elias Mertel had apparently been able to get hold of accurate copies of these pieces by Dowland.
Another striking feature of the Mertel compilation is that the overall quality of the pieces in it (all untitled and
unattributed) is extremely high, and that for the overwhelming majority of them no concordances are known. And in
those cases were concordances are known, the same sources keep appearing again and again, among them the
Herbert of Cherbury lutebook - with this important difference however, that in Herbert of Cherbury, unlike in Mertel,
the pieces do bear composers' names.
Note 3.
So far, I should add. Tristan von Neumann recently informed me about an extremely interesting concordance that
he had found for the supposedly unique fantasia on fol.14v-15r. Tristan managed to identify a closely related
version of it on fol.47r of the Siena lute book.
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professional for private use. And the contents the following. The Hirsch lute book is usually
very strongly suggests that this was John dated at c.1595, but on fol.21v, a lute setting is
Dowland.
found of a consort fantasia by William Byrd
which wasn't published in print until 1611, in
When I say that, I am not only referring to the his Psalmes, Songs and Sonnets. Occasion
fact that Hirsch contains pieces that are direct- ally, this has given rise to doubts about Spenly related to F82 and F83, but to its contents in cer's dating of the Hirsch lute book. However, I
general. In 2013, Paul O'Dette published an don't see why there should be any reason for
article in Early Music ('Dowland's iPod: some that. According to the late Oliver Neighbour,
possible models for John Dowland's lute fanta- who was the world's leading expert on Byrd's
sias') about the source material that he had instrumental music, the consort fantasia was
been able to identify as probably having been almost certainly written well before 1611; most
used by John Dowland in his lute fantasias. He probably around 1590. And if the compiler of
demonstrated convincingly that Dowland had the Hirsch lute book had access to the
quoted time and again from works by others; Fitzwilliam Virginal Book, as appears to have
not only from lute works (by for instance been the case, it is quite reasonable to assume
Melchior Newsidler), but from keyboard works that, as a professional musician, he would
as well. As O'Dette shows, the final section of have had access to other musical manuscript
Dowland's Fantasia 1A closely resembles sec- sources with music by William Byrd as well.(5)
tions that are found in the two Felix namque
keyboard settings by Thomas Tallis. The simi- Robert Spencer's facsimile edition of the
larity is strong enough to effectively rule out the Hirsch lute book was published in 1982. In his
possibility of it being simply a coincidence. We introduction, he dated the manuscript at
should bear in mind that Tallis' settings had c.1595. Six years earlier, Spencer had
never been published in print, and so Dowland published another facsimile edition of a lute
could only have known them from manuscript book, one that was in his private possession:
sources. In the case of Tallis' first setting, only the Board lute book. This book had then been
one source is known: the Fitzwilliam Virginal dated by him at c.1620-1630, the main
Book. And therefore, unless this setting was argument for this being the fact that the name
also included in one or more other sources that of the presumed scribe of its first section, a
are now lost, it is almost certain that Dowland young woman by the name of Margaret Board
must have had access to the Fitzwilliam (born 1600), was found on the lute book's front
Virginal Book. (4)
flyleaf.
The Hirsch lute book contains several pieces
for which concordances can be found in the
Fitzwilliam Virginal Book. One of these is a lute
setting of William Byrd's Galliard to the First
Pavan which, according to Nigel North's edition
of lute settings of works by Byrd (Oxford
University Press 1973, p.51), is an exact
transcription of the original keyboard version
as it is found in the Fitzwilliam Virginal Book.
In connection with this, it is also worth noting

As far as I know, Julia Craig McFeely was the
first to point out something that Robert Spencer had apparently overlooked in his Hirsch
edition: the clear scribal concordance that
exists between the music in the first section of
the Board lute book, and the music in the
Hirsch lute book as written by scribe 2. Her
argumentation to prove the existence of this
scribal concordance is quite compelling and
convincing, and there can be no doubt in my

Note 4.
The references to Tallis' Felix namque in Dowland's Fantasia 1A and Fantasia 7 led Paul O'Dette to suggest that a
complete and accurately transcribed lute setting of Tallis' second keyboard setting, found in the Holmes lutebook
Dd.9.33 on fol.77v-81r, was also very likely to be by John Dowland. I believe that, thanks to the concordances to
the Hirsch lute book, I have been able to find evidence which very strongly supports O'Dette's hypothesis. I hope to
publish about this later next year.
Note 5.
Judging from the list of lute arrangements of music by William Byrd, recently published by John Robinson (Music
supplement to Lute News 127, October 2018), this indeed seems to be very likely, but in order to make sure
additional research into the sources listed by Robinson is needed.
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mind that we are indeed looking at the same
scribe in both sources. But having established
this, it presented Craig McFeely with a serious
problem. If indeed Margaret Board did copy
music into the Hirsch lute book, as the
evidence suggested, then Spencer's dating of
the Hirsch lute book (c.1595) could not
possibly be correct, given the fact that
Margaret wasn't born until 1600. In an attempt
to reconcile these seemingly irreconcilable
facts, she then put forward this hypothesis:
''There is no reason to suppose that the
majority of the music in the Hirsch book was
originally compiled later than 1595. On the
other hand, the evidence points towards the
fact that at least one of the scribes is from a
later period than that suggested by the book's
contents, so there must be another
explanation. The most plausible explanation,
and one which is supported to a great extent
by the internal evidence, is that the book may
have been a copy, or partial copy, made in the
early seventeenth century of an exemplar
dating from 1595, with some later pieces
included. [...]

p. 15

accounting for the early nature of the repertory
it contains. Thus, the conclusion is that the
Hirsch lute book is a copy of an exemplar or
exemplars dating from the late sixteenth
century, and its date of copying is more likely
to be c1620 than c1595.''
As a consequence of my initial research into
F82 and F83 and the lute sources associated
with it, I had come to the realization that a
direct link between the Hirsch lute book and
the person of John Dowland was almost
certain to exist. Spencer's analysis of the
Hirsch lute book (contents, watermarks,
subsequent dating etc.) also made complete
sense to me, it all fitted in perfectly with the
results of my research until then. But when I
then turned to the facsimile edition of the
Board lute book, I must admit that I read Spencer's introduction with mounting disbelief. It
was clear to me from the start that Spencer's
identification of the scribe of Board's first 30
folios, as being Margaret Board, was extremely
unlikely to be correct. There were far too many
things in his interpretation that, from an
archivist's point of view, simply did not make
any sense at all. I shall come to that in a
minute. I also found it quite remarkable that,
when faced with the problem of the 'Board
scribe' in the Hirsch lute book, it apparently
hadn't occurred to Julia Craig McFeely that
maybe it wasn't Spencer's dating of Hirsch that
was incorrect, but his identification of the
scribe of Board. She seemed to accept
Spencer's interpretation of the Board lute book
without reservation, and in order to find an
explanation for the problem, she put forward
her hypothesis of Hirsch being a copy that was
made c.1620 from a lost original, with Margaret
being one of the copyists involved - a
hypothesis that is very unlikely to be correct for
several reasons, as we shall see. It is only
when the Board lute book is interpreted in a
radically different way that its connection to the
Hirsch lute book becomes clear, and that the
problem of the scribal concordance that Julia
Craig McFeely was trying to explain ceases to
exist, and makes perfect sense instead.

It is unlikely that the copyist of Board was not
Margaret Board, born at Lindfield in Sussex in
1600. The date of Board was written on the
verso of the first flyleaf, but it has been scratched out, and is now unreadable. She may
have begun to copy as early as 1615, but in
the absence of firm evidence, a fairly accurate
approximation would be c1620. It is difficult to
doubt that the hand of Margaret Board appears
in the Hirsch lute book, currently dated c1595,
particularly in view of the uniqueness of her
hand when compared with all other surviving
tablature hands, which makes the present
dating unlikely. The argument concerning the
dating of Hirsch does hinge to a great extent
on this probability though, and such a
controversial element qualifies any judgement,
no matter how seductive the arguments, since
it is impossible to prove. Taking into account
all the internal 'literary' and paleographical
evidence, it would seem likely that Hirsch was
copied in the early seventeenth century,
possibly as a way of preserving a master's If we are to accept Spencer's identification of
exemplar, or simply as an organised copy of Margaret Board as being the primary scribe of
parts of one or more earlier sources, thus the Board lute book, then we are immediately
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course lute until we get to fol.24v, near the end
of the section that Margaret is supposed to
have written. All pieces on the first 10 folios
(with the exception of one short piece at the
end of fol.4r, which may well have been added
First of all, there is the matter of the paper that later as a page filler) are for a 6 or 7-course
was used for the first section of the Board lute renaissance lute, not for the instrument that
book - and incidentally (coincidence or not?) Margaret played.
for the entire Hirsch lute book as well. In both
cases, paper was used that was made by Apart from the old paper and the old-fashioned
Nicolas le Bé of Troyes. Nicolas le Bé was repertoire for renaissance lute, Margaret appasucceeded by his son Jac in 1594 at the latest. rently also decided to use a system of rhythmic
Jac continued using the watermark that his notation that by 1620 had become almost
father had used before him, the only change obsolete: the system of flags, being joined
being that he replaced the name 'Nicolas' in together into 'grids' when they are of equal
the scroll under the capital letter B with his own duration. It is a system of notation that was first
name 'Jac'. This change can be seen taking used in early 16th century printed collections of
place in Briquet's Les Filigranes, watermarks lute music, and it was used consistently by for
instance Mathew Holmes, but after 1600 it was
Nos. 8080-8083.
gradually abandoned in most lute sources.
If Spencer's interpretation of the Board lute One of the quite remarkable things about the
book is correct, this implies that when Margaret rhythmic notation in the first section of the
started copying music (c.1620), she was using Board lute book is that it changes quite
a stock of paper that by then was already at abruptly, within a few pages. On nearly all
least 25 years old. Although this is of course pages that Margaret is supposed to have
not impossible, it does seem highly unlikely. written, the old system of flags and grids is
And Julia Craig McFeely's conclusion (namely used, but near the end of Margaret's section
that the Hirsch lute book was copied c.1620 (on fol.28r), suddenly many of the grids are left
from a now lost original) inevitably leads to the out, and a few pages later again (on fol.30r)
conclusion that, in this case too, a very old the flags are replaced by rhythm signs that are
stock of similar paper (Nicolas le Bé, c.1590) shaped like the notes in regular musical
was used, which only adds to the improbability. notation. (6)

confronted with a number of problems that,
when considered together as a whole, should
be sufficient to convince anyone that Margaret
Board was almost certainly not the scribe.

But this isn't the only anachronism, there are
others. Not only was Margaret using some very
old paper when she started compiling her lute
book, she also seems to have had a
remarkably old-fashioned taste in music.
Margaret is known to have played a 9-course
lute, and she was taking lessons when she
was a young woman, c.1620, when modern
French lute music was rapidly gaining in
popularity. And yet, not a trace of this can be
found in the early folios of the Board lute book.
Instead, what we find there are mostly late
16th century pieces, many of which would
probably have been considered outdated and
old-fashioned by the time Margaret is
supposed to have copied them. It is also worth
noting that we don't find any music for a 9-

As Julia Craig McFeely remarks, the writing in
the Board lute book shows clear evidence of
slow and careful copying, and the regularity of
the writing, not only in the music but in the italic
titles and attributions as well, shows that the
person who wrote it must have been an
experienced scribe. The same is true to an
ever greater degree for the Hirsch lute book
(especially the pieces, written by Spencer's
scribe 2) which, as opposed to the Board book,
seems to have been written quite fast. To sum
up this part: if Spencer's interpretation of the
Board lute book and Craig McFeely's identification of the scribal concordance between Hirsch
and Board are both correct, then this implies
that Margaret Board, a young woman who was
only just beginning to learn to play the lute,

Note 6.
Exactly the same evolution can be seen taking place in another source that, as I was to find out later on, is closely
related to the Board lute book, namely the Otley cittern book.
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was already an experienced scribe at a very Sturt) lute book.
early age, and capable of copying complex
tablature pieces at very high speed.
The Board lute book is quite famous, not least
because of the fact that it is generally believed
I do not intend to go into the contents of the to be one of the very few manuscripts which
Board lute book at this stage, but there is contains a lute piece in John Dowland's handhowever one remark that I would like to make writing. The piece involved is found on fol.12v:
here on that subject. The Board lute book an Almande, composed by his son Robert. But
contains quite a lot of unica: pieces that are I believe that there are several good reasons
not found in any other sources. One of those to doubt this. In the first place (and for the
pieces is a short anonymous piece, found on moment, I am now going to follow Spencer's
fol.16r: My Mrs. Farewell. It is a title that interpretation of the Board lute book): if John
makes very little sense when you assume that Dowland really did decide to write down a
it was Margaret Board who copied it, but one piece in the lute book that his pupil Margaret
that makes perfect sense when you interpret Board was compiling, then wouldn't it be much
the Board lute book in a radically different way. more likely that he would have chosen one of
Let us assume that the Hirsch lute book is his own pieces, rather than one written by his
either partly or entirely a Dowland autograph - son Robert? But what is even more curious, is
and in view of its contents and other the fact that Robert's Almande is immediately
characteristics, this seems to be a reasonable followed by an alternative ending, and this
assumption. We also know, thanks to Julia ending was added in the handwriting of the
Craig McFeely's expert analysis of the hand- primary scribe of the Board lute book:
writing in both sources, that there is a clear presumably Margaret Board. It seems unlikely
scribal concordance between the Hirsch and however that Margaret, a beginning player,
Board lute books. The next step is an obvious, would have written the alternative ending to
logical one: what connects both lute sources, the Almande. John Dowland seems to be a
is not the person of Margaret Board, it is John much more likely candidate. But if Dowland did
Dowland. Once you approach both sources write it, then why was it written down by
from this perspective, everything falls into Margaret, and not by John?
place, and the problem that Julia Craig McFeely was trying to solve ceases to be a problem, Again, this is a problem that turns out not to be
and vanishes into thin air. Both lute books a problem, once you abandon Spencer's
were started around the same time (judging interpretation of the Board lute book, and
from the watermarks in both, c.1595 appears assume that it was John Dowland who
to be a reasonable date), by the same person, originally compiled the Board lute book. It was
on paper that was made by the same maker. he who wrote down the alternative ending to
The Board lute book was the book that John Robert Dowland's Almande. That of course
Dowland originally compiled, to be used by him leaves the question: then who was the person
in his capacity as a lute teacher, and it only that wrote down the Almande itself on fol.12v?
became the property of Margaret Board after The answer is simple enough: it was Robert
John Dowland gave up teaching, which Dowland, making a contribution to the book
appears to have been in the early 1620s. And that his father was using in his capacity as a
as I intend to show in a follow-up article, we lute teacher. And it was John Dowland who
can tell from the contents of the Board lute then wrote an alternative ending to his son's
book, and from its concordances to other sour- Almande, and added that to the manuscript in
ces, that Dowland compiled yet another lute his handwriting.
book, especially for Margaret (who seems to
have been his favourite pupil) in the last year The erroneous interpretation of Robert's
of his life (1625-6), a source that is for the Almande as being in the handwriting of John
most part made up of arrangements for a 9- Dowland is based on a very clear and undiscourse lute of pieces from the Board lute book puted scribal concordance that exists between
and other sources: it is known as the ML (or the Almande and a piece that is found on
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fol.22v of the lute manuscript Folger V.b.280:
My Lady Hunsdons Allmande. In this manuscript, the piece is attributed to 'Jo: doulande
Bacheler of musick', and apparently this alone
was sufficient for Robert Spencer (and for
those who came after him) to assume that this
was written by John Dowland himself. The
same scribe also added the name
'Jo: Dowland' to a number of other pieces in
the manuscript (on folios 9v, 11v, 12v, 14r and
16r) that were originally unattributed, and
Spencer interpreted these additions as
'authentifications' by John Dowland of pieces,
written in somebody else's handwriting. What
is curious though, is that more often than not,
the pieces in the Folger manuscript originally
were attributed (to John Johnson, Richard
Allison). But when it comes to the composer
who is best represented in this source - John
Dowland, his works were originally not
attributed (with the exception of pieces on
folios 11r and 19r).
As I said, the scribal concordance between
Robert Dowland's Almande in the Board lute
book and My Lady Hunsdons Allmande in the
Folger manuscript is unmistakable. And if my
reconstruction is correct, this must mean that it
was Robert Dowland who added My Lady
Hunsdons Allmande (and the attributions of
other pieces) to the Folger manuscript. I
suggest that the Folger lute book is for the
most part a John Dowland autograph, and the
fact that nearly all Dowland pieces in that
source were originally unattributed seems to
indicate that Dowland saw no need for that.
Why would he add his name to pieces, when
he knew perfectly well that he had written them
himself? He did however include the names
when he copied works by other composers into
the lute book. There is every reason to believe
that, after John Dowland's death (or possibly
even earlier?), Robert Dowland, himself a
professional lutenist, would have become the
owner of his father's musical manuscripts,
including the Folger manuscript. Unfortunately,
we will never know what made Robert decide
to add My Lady Hunsdons Allmande to the
Folger manuscript, or the attributions to his
father of previously anonymous pieces. All that
we can do is conclude that he did.

p. 18

far is basically a reconstruction, based on the
facts that I found as my research progressed.
In many cases, these facts have led me to conclusions that are radically different from what
most musicologists would consider to be wellestablished facts. I am however convinced that
the accepted interpretations of the Hirsch and
Board lute books are seriously flawed, and are
unable to stand the test of critical scrutiny. Any
hypothesis about the nature and provenance of
a lute source can only be acceptable when it at
the very least offers a plausible and coherent
explanation for all the facts that we know about
the source in question. If we combine
Spencer's interpretation of the Board lute book
with Craig McFeely's conclusive evidence for a
scribal concordance with the Hirsch lute book,
this inevitably means that a large section of the
Hirsch lute book was written by Margaret
Board, a young woman who, when she copied
the music into the Hirsch lute book, had only
just begun to learn to play the lute, but who at
the same time, in spite of her inexperience,
was apparently able to write down complex
music in tablature at high speed. And if this
isn't enough, she was using an extremely old
stock of paper for her copying activities. From
an archivist's point of view, but also from a logical point of view (archival science is basically
little more than a form of applied logic), such
an accumulation of improbabilities is unacceptable, and should be rejected. The interpretation of both sources that I am offering on the
other hand suffers from none of those improbabilities, and is able to offer a plausible explanation for a scribal concordance which, in the
accepted interpretation of both sources, is a
problem that cannot satisfactorily be solved.

The only conclusion that I can reach, based on
my earlier research into F82 and F83, and on
the clear and direct connection that exists
between the Board and Hirsch lute books, is
that both sources are (partly) John Dowland
autographs. When you read Robert Spencer's
introduction to the Board lute book, it becomes
clear that essentially, the only argument that
he presented for his identification of Margaret
Board as the scribe of the Board lute book was
the fact that her name is found on the lute
book's flyleaf. But of course, this doesn't prove
anything, other than the fact that at one time,
I am well aware that much of what I wrote so she was the owner - not necessarily the
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compiler - of the book.
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fermata's also are the same as in the pieces
before, as well as the scribe's very distinctive
There are only very few written texts that are final flourish: a few vertical lines, followed by a
known to be in the handwriting of John geometrical pattern of semicircles.
Dowland. One of these is his letter to Sir
Robert Cecil, written in Nuremberg on 10 The eighth notes or quavers, used on folios
November 1595, shortly after he left Italy. 30r and 30v of the Board lute book, are formed
Another text that we know John Dowland wrote in a way that is rather unusual. Instead of the
is one that is found in facsimile on the cover of usual stem, with a beam attached to it at a
Diana Poulton's biography. It is Dowland's sharp angle, the stem and beam are joined
contribution, 'in his own hande', to the together into an elegantly shaped loop that is
Stammbuch (Liber amicorum) of Johannes written in one fluent pen movement.
Cellarius. (Illustration 1 page 9)
(Illustration 2 page 19) These notes in Board
are absolute identical with what we find in
This text is quite interesting because, although Dowland's
contribution
to
Cellarius'
it does not contain any music in tablature, it Stammbuch.
nevertheless does show a number of quite
striking palaeographical elements that are also Another striking feature of the Stammbuch
found in the Board lute book.
entry is the very unusual way in which the
letter d is formed. Rather than having an
As I mentioned earlier, the rhythmic notation in upright position, the ascender of that letter
the Board lute book changes fundamentally on leans backward to the left. This in itself is not
fol.30r. At that point, the scribe stops using uncommon (it is very often found in tablature,
flags to indicate duration, and switches to the where it was probably used to prevent the
more modern (French) system of mensural no- ascender from touching the line above it), but
tes. We can tell that the scribe who introduces in Dowland's entry it is taken to its very
this new notation is identical to the scribe of extreme: the ascender not only leans to the
the pages before, because he continues using left, but it is curved in such a way that it
the same script for the tablature itself. The reaches a horizontal and even a somewhat

Illustration 2 : the Board lute book changes fundamentally on this fol.30r.
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downward
(descending)
direction.
The
similarity of the letters d in the Stammbuch
entry with those of the last line of text, shown
in illustration 3 page 11, is quite striking
indeed.
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approaching them from an archivistic, rather
than from a musicological point of view: an
approach which is aimed primarily at
establishing the connections that exist between
sources, and which is based on the analysis of
contents, combined with the study of scribal
To conclude my article, I would like the reader characteristics.
to consider the following. John Dowland was
active professionally, as a composer, player The fact that nearly all Elizabethan and
and teacher, for about 40 years. And yet, Jacobean lute music was spread almost
according to the present state of affairs in lute exclusively via manuscripts means that the
scholarship, there are only a handful of pieces copying activity, which is inherent to such a
that are believed to be (rightly or not; I refer to manuscript tradition, gave rise to patterns in
what I wrote earlier about Robert Dowland's the concordances between sources, especially
Almande in the Board lute book) in John when several pieces were copied from one
Dowland's handwriting. Moreover, recordings source to another. For this reason, lists of
of his entire output for lute solo, as published concordances are potentially far more than
by Diana Poulton, fill no more than 4 CD's. simply lists: they quite often tell a story, in a
This is roughly 300 minutes of lute music, very literal sense, to those who manage to
making an average of about 7 minutes worth of decipher them. The wonderfully detailed lists of
lute music for each year that Dowland was concordances that we now have (thanks to the
active. And on the other hand, we have this efforts of people like Robert Spencer, John
quite huge corpus of English lute sources, Ward, John Robinson and so many others)
many of them containing (as Paul O'Dette quite should be the subject of intensive study and
rightly observed in his liner notes to The Royal analysis, because they contain invaluable
Lewters) anonymous lute music of extremely information, waiting to be discovered, on how
high quality.
the sources in question are related. In my
opinion, these lists are all too often regarded
I believe very strongly that it is possible (and as end products, whereas in reality they form
often even remarkably easy) to find out much the basic material for what ought to be the
more about the nature and provenance of main objective of lute scholarship: which is to
many of these sources than what is known shed light on the lute sources, and on the
about them now; and that in many cases, it is connections between them. To use a simple
even possible to establish with a very high analogy: if you want to solve a jigsaw puzzle,
degree of certainty the identity of the scribe. studying each individual piece in isolation will
The key to this is the study of the concordan- not get you very far. The only way to make any
ces that exist between sources, and especially significant progress, is by studying the pieces
the many patterns - gone unnoticed until now - together as a whole, and by finding out where
that can be found in those concordances. In they fit together. In lute sources, this
my experience, concordances in contents often information can be retrieved from the lists of
turn out to correspond with scribal concordan- concordances between them. The analogy with
ces, which of course is to be expected when a jigsaw puzzle seems an appropriate one,
two sources are very closely related. I intend to because just like in a jigsaw puzzle, it turns out
illustrate this in an article that I will publish that research gets progressively easier once
some time next year, the subject of which will you manage to identify the nature of a number
be the relationships that exist between the of key sources, and establish how they are
Board, Welde and ML lute books, the Holmes related. After that, many other pieces start
lute book Nn.6.36, and the manuscript in falling into place almost automatically, vastly
Krakau known as 40641. In it, I will improving our knowledge of the lute sources demonstrate that many of the mysteries not only English, but Continental ones as well.
surrounding lute sources can be solved by
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e partimento

Christine Ballman

Le partimento ou les partimenti, sont des
basses données (chiffrées ou non) qui
permettent non pas d’exécuter un simple
continuo mais bien d’improviser tout un
morceau. Cette pratique pédagogique voit le
jour à Naples à la fin du 17e siècle et s’étendra
à toute l’Italie puis à la France où l’enseignement du style italien est à la mode, mais le
partimento sera également la base de
l’éducation musicale d’un Bach, Haendel,
Haydn ou Mozart.
Ceci n’est pas une étude scientifique mais un
éclairage, une ouverture sur une didactique
disparue et qui tend heureusement à refaire
surface ces dernières années. Je remercie
Ewald De Meyer qui m’a fait découvrir cette
pratique et à qui j’ai emprunté certains
exemples.
Tout un chacun connait Vivaldi et l’Ospedale
de la pietà. Dans ces conservatoires comme
on les nomme à Naples, institutions religieuses
dédiées aux orphelins et enfants trouvés, les
jeunes résidaient une dizaine d’années et
devaient en sortir musiciens accomplis. Ils
devaient jouer de plusieurs instruments,
accompagner au continuo, composer à deux
ou trois voix... Dans une société où on
“arrivait” surtout par le rang et la famille, ces
enfants devaient faire preuve de beaucoup
d’habileté professionnelle pour faire leur
chemin dans le monde.
Il est intéressant de consulter par exemple le
règlement du Real Conservatorio de Naples en
1809, c’est tardif et très règlementé
(Stabilimenti /per l’interno regolamento /
del / Real Conservatorio di musica /
di S. Sebastiano / in Napoli, imprimé par
Angelo Trani, Naples 1809, consultable en facsimilé sur internet). On y trouve l’horaire
journalier décrivant ce que chaque élève doit
faire pas à pas dans la journée. Préfet, vicerecteur, mastricelli (les petits maîtres), dans
quels locaux ils doivent se rendre, aller chercher leur instrument et leurs partitions …
De ces orphelinats aux conservatoires comme
on les connait aujourd’hui, le passage s’est fait
insensiblement. Les meilleurs éléments étaient

recrutés au départ pour aider les plus petits
(mastricelli) puis pour augmenter la qualité de
l’enseignement au sein de l’établissement.
Petit à petit ces institutions sont devenues des
centres d’enseignement reconnus qui attiraient
tant les professeurs que les étudiants, pour en
arriver à des conservatoires, institutions
comme on les connait aujourd’hui qui
dispensent un savoir théorique et une pratique
instrumentale. Malheureusement dans cette
“normalisation” de l’enseignement musical, le
partimento a disparu pour être remplacé par
des cours plus théoriques. Il y a près de
quarante ans, constatant le caractère stérile de
notre enseignement de l’écriture, Jean-Claude
Baertsoen, avec sa méthode “Créatif à l’école
des grands compositeurs”, a voulu créer
quelque
chose
qui
resemble
au
partimento dans le sens où il a voulu partir de
la musique et non de théories élaborées a
posteriori. Pour lui, l’enfant parle avant d’étudier la grammaire. Sa méthode met en avant
les gestes musicaux, commençant par la
cohésion du ton avec la tonique, puis la
dominante présente dès le début avec sa
septième, les cadences, etc. Et ce en
s’appuyant toujours sur la structure musicale
du travail des grands maîtres. Mais chez lui il
s’agit de cours d’écriture et non d’improvisation. Ce travail, il l’a néanmoins fait aussi
comme alternative au solfège (Créatif
approche globale) en faisant improviser
l’accompagnement de chansons par les
enfants au clavier, là donc un enseignement
pratique comme dans le partimento. Donc de
réelles similitudes : dans le partimento aussi la
règle d’octave et son corollaire la cohésion
tonale, les cadences directement présentes
avec disonnances et les formules issues des
œuvres musicales forment le fond de l’enseignement, une sorte de bible de schémas, mais
vraiment pensé comme pratique instrumentale
directe.
Depuis quelques années la pratique du partimento renaît de ses cendres et fait l’objet
d’études. Des musiciens et des musicologues
se sont penchés sur le sujet. Pour ne prendre
qu’un exemple (celui-ci en français et
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consultable gratuitement sur internet pour les
intéressés) : en 2017, au Conservatoire de
Paris, Olivier Salandini a présenté son
mémoire de fin d’études en Pédagogie sur le
sujet : Le Partimento une didactique à
réinventer. Organiste et claveciniste, il
cherchait comment aborder l’improvisation
avec ses étudiants…
Le partimento, tradition principalement orale
(des basses et pas ou très peu d’explications
écrites), servait de cours de composition
pratique et non théorique et rationnelle, comme l’enseignement que bon nombre d’entre
nous ont été obligés de subir, que ce soit en
académie ou au conservatoire. Ainsi, pour
ceux qui sont passés par là, les noms d’un
Sarly ou d’un Huberti ont une résonance assez
stérile par rapport à la “vraie” musique. En
étudiant l’harmonie puis le contrepoint j’ai
toujours espéré avoir la réponse à : pourquoi
Mozart est Mozart ou pourquoi Bach est
Bach ? Je pensais que la réponse viendrait de
mes cours d’écriture… Mais…

p. 22

simples basses.
Le partimento est fait de regole, de règles,
chacune portant un nom. Ces règles permettaient de nombreuses combinaisons, on peut
ainsi parler d’un enseignement “modulaire”.
Pour les plus doués ces modules ou schémas
pouvaient stimuler l’imagination créatrice et
improvisationnelle et mener à de vraies
compositions originales.
Je vais vous parler de quelques unes de ces
règles pour vous donner une idée de ce qu’est
le partimento. Il ne faut pas oublier qu’en
changeant de pays, les règles pourront être
modifiées laissant toute sa chance aux styles
italien, français ou allemand.
Examinons tout d’abord les débuts de ces
quatre pièces :

Comme il découle de la musique, le partimento donne ces réponses. Il tient plutôt d’un rite
compositionnel partagé par ses pairs alors que
notre enseignement rationnel tend à la transmission d’un savoir théorique. Mais notons
toutefois que cette différence entre théorie et
pratique n’est pas neuve, elle se retrouve déjà
chez les pédagogues du 16e siècle comme
Galilei qui dans son Fronimo (1568 – 1584)
veut transformer le luthiste en théoricien du
contrepoint alors que Le Roy dans son
Instruction (1570) veut faire du luthiste un
véritable instrumentiste avec ses capacités
propres, exploitant les caractéristiques de son
instrument, un re-compositeur de l’œuvre
vocale.
Pour les partimentistes, la basse donnée
n’avait rien d’une simple basse continue, ils y
entendaient un morceau complet, avec
harmonie, contrepoint et ornementation, qu’ils
pouvaient improviser au clavier. Même la
fugue était abordée. Bien sûr, à un certain
degré, l’élève avait besoin d’un maestro pour
s’y retrouver dans les finesses de ce labyrinthe.
Sans les recueils de basses de musiciens
comme Fedele Fenaroli et Giovanni Furno, le
partimento serait resté, pour les non-initiés, de

1. Sonate pour violon et BC, op. 5/10 Allemande allegro
2. Sonate pour flûte et BC op. 2/12 preludio adagio
3. Sonate pour violoncelle et BC op. 1/1 Allemanda
4. Sonate pour harpe et BC allegro

Il ne faut pas être un grand analyste pour
remarquer les similitudes entre ces quatre
exemples. Je me suis permis de transposer le
dernier exemple afin qu’il soit dans le même
ton que les précédents.
On note directement que les basses sont les
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mêmes, elles reprennent le motif de la
romanesca et il s’agit du même schéma
harmonique. Pourtant à l’oreille on va reconnaître d’abord un style, voire des compositeurs.
Qu’est-ce qui fait que l’on reconnaisse une
période stylistique ? Ce sont justement ces
“gestes” musicaux, ces patterns qui donnent
une cohérence au style. Le partimento va
exploiter ces schémas, en faire des petits
blocs, comme des lego, avec lesquels les musiciens vont pouvoir improviser ou composer,
“à la manière de” pour en arriver à construire
leur propre style qui, selon leur habileté et leur La règle d’octave a son corallaire : la mutation
de gamme, ce qui permet des modulations
personnalité, sera plus ou moins original.
bien nécessaires à la composition. Nous n’en
parlerons pas ici.
A. Quelques règles harmoniques de base
1. la cadence
La cadence est ce qui clôt une phrase. Elle est
incontournable car elle structure le discours
musical. Plusieurs possibilités s’offrent tenant
directement compte du rythme harmonique :
simple, composée ou double :

3. Le prinner
Une série de dixièmes sur un tétracorde
descendant, par exemple du IV à la
tonique. Bien sûr, avec une mélodie et de
l’ornementation, on ne reste pas sur ces seules
notes,
mais
elles
restent
le
squelette sur lequel est bâti le passage. Au
sein de la basse peuvent également se glisser d’autres notes. On voit là comment
chacun peut, au-delà des formules se libérer
par bien des aspects du côté qui pourrait
sembler
rigide
du
schéma
de
départ et faire parler son talent. (ill 4 p. 24)
4. Quiescenza, Indugio et Ponte
Ce sont des modules sur pédale, la basse
reste donc fixe sur une note.
Plutôt sur la tonique pour la Quiescenza, sur
le IV pour l’Indugio qui fait attendre la cadence et comme le laisse supposer le terme
montant
et
descendant
pour
le
Ponte qui se place généralement sur la tonique à la fin de la pièce. Le petit prélude en do
mineur de Bach est l’exemple type de ces différentes formules. (ill 5 page 24)

2. la règle d’octave
Elle se présente sous différentes formes, des
degrés les plus importants de la gamme à la
gamme entière. À noter, dans les gammes
entières, la suite d’accords est différente en
montant et en descendant.
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p. 24
ill. 4 Le Prinner

ill. 5 & 6
Bach Prélude

Voici (ill.6) le schéma
harmonique du début et de
l’entame de la deuxième pédale :
5. Fonte et Monte
Les motifs de fonte sont descendants
et ceux de monte ascendants
Un exemples de monte : fa la / sib do
ré / sol si / do ré mi etc.
B. Au niveau mélodique

Ils sont de deux types : essentiels comme les
trilles ou arbitraires comme la figuration.

3. La structure de la phrase est guidée par les
Je ne ferai que citer rapidement quelques élé- cadences mais aussi par de petits éléments
comme par exemple proposta-riposta, du genments de cette partie de la matière.
re à si-do répond fa-mi.
1. Les retards
4. L’improvisation d’une deuxième ou troisième
On les a déjà rencontrés au niveau de la voix
cadence. Ils amènent d’intéressants moments
de tension. Ils peuvent aussi s’insérer dans la C’est une part de la didactique qui mériterait un
basse.
sujet à elle-seule. Comme l’enseignement était
principalement oral, il est difficile d’en parler
mais comme à la Renaissance, certains s’em2. Les ornements
ploient à en donner au moins des exemples.
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p. 25
ill.7 Telemann

Examinons
celui
des
Sonates
méthodiques de Telemann qui propose
outre la basse deux voix : une mélodie
simple et une variante ornée. Pas
d’explications, il faut observer et

s’imprégner de ces exemples.Nous nous
sommes focalisés sur la période baroque
et classique, mais le partimento trouve
des racines à la Renaissance pourtant
encore vouée au contrepoint.
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Ainsi les schémas harmoniques de certaines
danses sous-entendaient l’ajout de mélodies et
la pratique de l’improvisation. Prenons pour
exemple la romanesca (dont on a vu la mélodie qui se retrouve dans les schémas baroques
et galants), le passamezzo, la folia, desquels
dériveront plus tard les chacones et
passacailles. Et dans les cadences de ces
grilles harmoniques de la Renaissance on re-

D

e Zuidelijke Nederlanden en
de Luitmuziek
by Dr. Godelieve Spiessens

Greet Schamp

The southern Netherlands and the Lute Music (13th
-18th century) by dr. Godelieve Spiessens.
This book (in Dutch) is according to the author herself, her ultimate one and the synthesis of all the
knowledge she built up over more than 60 years on
this subject.
Since she wrote her doctoral thesis in 1974 about
Emmanuel Adriaenssen, which was the first in
depth study about this lutenist composer and which
made her quite famous because of all the until then
unknown facts she discovered, the lute kept her
special attention forever.
Beside this she also wrote many articles for specialised publications and encyclopedia's like MGG
and the Belgian National Biographical Dictionary, a
monography about Alexander Adriaenssen (1989),
Geluit in Antwerpen, a book about the lute and lutenists in Antwerp (2009) and De Antwerpse
Stadsspeellieden, another book about the Antwerp
City Pipers (2014).
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trouve déjà la même accélération des accords
cadentiels qui définit le rythme harmonique.
L’histoire est faite de continuité et parfois de
ruptures.
J’espère qu’avec cet aperçu du partimento je
vous aurai donné l’envie d’en savoir plus et
que vous lirez et écouterez la musique avec
une oreille nouvelle.

This new book De Zuidelijke Nederlanden en de
Luitmuziek is a must for everyone who is interested
in the history of the lute in the Low Countries.
After the extended introduction she writes about
lutenists at the court, ordered by century, then players in service of the church and the cities of Mechelen, Dendermonde, Geraardsbergen, Leuven, Antwerp, Aalst, Kortrijk, Diksmuide, Tienen, Ypres,
Luik, Brussels. The third chapter is about lute building (15th-18th century) and the fourth chapter is
about printed lute from 1529 on till the 18th century.
Then follows a chronological overview of all music
for lute, cittern and early guitar which was written or
printed in the Southern Netherlands. 34 pictures of
engravings, musical examples and paintings with
lutes illustrate this book, almost 260 footnotes complete this work, that is at the same time sound scientific work, but at the same time very legible for
the modal reader and lute
Edition in own management June 2018.
The price of the book is 30€ plus postage, within
Europe this is 14€, other countries on request.
Dr. G. Spiessens, Italiëlei 217/6,
B-2000 Antwerpen.
Bank account: IBAN BE63 0000 8659 2708
More information via contact@lute-academy.be
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rrata en aanvullingen bij het boek ‘De Zuidelijke Nederlanden en de
Luitmuziek’ van Dr. Godelieve Spiessens
Greet Schamp

Sinds het verschijnen van het boek in juni 2018 zijn er
nog enkele zaken aan het licht gekomen, waardoor de
auteur deze gelegenheid grijpt om een en ander nog
recht te zetten en aan te vullen.
In de inleiding wordt op p. 7 gezegd dat Alexandre de
Saint-Luc naar Oostenrijk ging, maar in feite was dat
Laurent zoals blijkt op p. 91 e.v.
De verwijzing naar afb. 26 op p. 86 (‘Basse Generale’
van Louys de Moy) moet door afb. 23 vervangen worden.
Op p. 15 (vóór Pietrobono) moeten bij de Bourgondische luitspelers nog enkele namen toegevoegd worden:
Jehan Ferrandez en Jehan de Cordoval, twee blinde
vedelaars, die ook luit speelden. (1) Ze waren afkomstig
uit Spanje en kwamen in 1433 naar Brugge. In 1434
vermeldt kroniekschrijver Martin Le Franc (1410-1460)
in Le champion des Dames, opgedragen aan Filips de
Goede, dat Binchois beschaamd werd door de welluidendheid van hun vedelklanken en dat Dufay ‘fronste'
omdat hij zelf niet zulke mooie muziek kon componeren.
In een ander manuscript staat dat ze de zanger Paquette begeleidden met nog een luitist erbij in een lied van
Dufay . Jammer genoeg is er van hun muziek niets
overgeleverd. Ferrandes’ twee zonen, Johannes en Carolus, erfden zowel de blindheid als het muziektalent
van hun vader en werden de beroemdste vedelspelers
van de volgende generatie. Gepromoveerd tot doctor in
de theologie werden ze beide ook rector van de universiteit van Parijs. Daar ontmoetten ze Agricola en Tinctoris, die hen zeer hoog schatten en werken aan hun opdroegen, zoals het enigmatische Cecus non judicat de
coloribus (Blinden kunnen geen kleur beoordelen), een
contrapuntisch meesterwerk van Agricola dat in het
Cancionero de Segovia aan beide broers is opgedragen. (2)
Op p. 15 moet nog luitist en componist Hayne van
Ghiseghem, Groen Heyne, (°ca. 1445-+ tussen 14761497), toegevoegd worden. Deze kwam in 1472 als
zanger en luitspeler in persoonlijke dienst van hertog
Karel de Stoute die zelf een gepassioneerde muziekliefhebber was, harp speelde en chansons en motetten
componeerde.(3)
De tous bien plaine is een van de bekendste werken
van Hayne van Ghiseghem, waardoor anderen vervolgens geïnspireerd werden.
P. 24 invoegen als laatste paragraaf bij deel A
(Hofdienst) en nieuwe voetnoot 55 bijvoegen.
De Antwerpse speelman Gilbert (I) Verbraecken werd
de stamvader van twee gelijknamige luitspelers. (4)
Gillebert (II) speelde in 1625 luit voor Aartshertogin Isabella in de Antwerpse kathedraal. Zijn zonen Michiel en
Gillebert werden eveneens muzikant: Gillebert (III) Verbraecken (5) werd op 1 december 1636 ‘musico de tior-

bo’ speler van Philips IV aan het hof in Madrid, meer
bepaald in de kamermuziekgroep van de Capilla Real.
Zijn naam werd hier verhaspeld als Filiberto Vanbracque, Van Brac, Vambracque, Manbreque, Manbrace,
Philiberto Ubambrach. Hij kwam als opvolger van de
Italiaan Filippo Piccinini, broer van de meer beroemde
luitisten Alessandro en Girolamo. Volgens auteur Francisco Valdivia zou Gillebert (III) ‘archilaud’ (aartsluit)
gespeeld hebben, wat wel een andere stemming vereist
dan voor theorbe. Interessant zijn de vermeldingen in
de hofrekeningen over de aankoop van snaren in de
periode 1657-1663. Het gaat hier meer bepaald over
Florentijnse en Romeinse snaren en ‘versterkte’ bassnaren. (6) En deze ‘cuerdas reforzadas’ wijzen op de
verbetering van de bassnaren. In 1666 werd Gillebert
(III) vermoedelijk gepensioneerd en zelfs door twee
Spaanse aartsluitspelers vervangen: Juan Esteban
Castelli en Manuel Pano. Verbraecken stierf in Madrid
vóór 7 september 1693.
P. 23 bij Giovan de Luge /Jehan de Liège invoegen.
In het zogenaamde Barbarino handschrift in Krakau
(PL-Kj 40032) bevinden zich voor luit van hem vier
chansons: Helas quel jour sera, p. 87, Le Possignoel
(sic) plaisant et gratieulx, p. 91, Elle sen ba de moy,
p. 94, en Ung doulx nenni p. 94. (7)
Eindnoten:
(1) J. MARIX, Histoire de la musique et des musiciens
de la cour de Bourgogne sous le règne de Philippe Le
Bon (1420-1476), Straatsburg, 1939, 242-63. Herdruk
Minkoff, Genève, 1970; C. VAN DEN BORREN, Etude
sur le XVième siècle musicale, Antwerpen, 1941 ;
IDEM, Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden,
1948; V. COELHO & K.POLK, Instrumentalists and Renaissance Culture, 1420–1600: Players of Function and
Fantasy, Cambridge University Press, 2016, 20-23 en
131-163.
(2) Diverse auteurs, Het Bourgondische Leven, programmaboek van het Festival Oude Muziek Utrecht
2018, p. 227 en 245; MARIX p. 242-63, COELHO &
POLK, p. 20-23 (zie hierboven.
(3) Het Bourgondische Leven, p. 13, 227, 245.
(4) G. SPIESSENS, Antwerpse Luitslagers (15): Gillebert Verbraecken (II) (Antwerpen, 1570-1658), in: Geluit
Luthinerie nr. 42 (juni 2008), p. 5-8; te raadplegen op:
www.lute-academy.be ons tijdschrift.
(5) G. SPIESSENS, Antwerpse Luitslagers (16): Gillebert (III) Verbraecken (Antwerpen 1609-Madrid 1663),
in: Geluit Luthinerie nr. 43, (september 2008), p. 5-8;
IDEM, Nieuwe gegevens over de Antwerpse luitslager
Gillebert (III) Verbraecken (Antwerpen 1609-Madrid
1663), in: Geluit Luthinerie nr 45, (maart 2009), p. 4-6.
(6) Zie ook F. A. BARBIERI, Biografias y documentos
sobre musica y musicos espanoles. Legoda Barbieri,
Madrid, 1988, p. 54-55, 492.
(7) C. BALLMAN, Le Luth et Lassus, Brussel, 2011, p.
242.
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mededeling:

communiqué :

Lidgeld 2020
- 25,00 EUR (België)
- 30,00 EUR (Buitenland)
- 30,00 EUR of meer (erelid)
- 10,00 EUR (student)

Cotisation 2020
- 25,00 EUR (Belgique)
- 30,00 EUR (étranger)
- 30,00 EUR ou plus (membre d’honneur)
- 10,00 EUR (étudiant)
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,
17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel

IBAN BE92 0636 1463 9323

L'agenda complet et à jour des concerts, activités et rencontres,
Des petites annonces avec descriptions détaillées et illustrations,
Les anciens articles de Geluit-Luthinerie en pdf
Un album de photos,
Des centaines de liens sélectionnés et classés pour vous,
Tout ceci se trouve sur notre tout site Internet

www.lute-academy.be
De volledige meest recente versie van de agenda met concerten, activiteiten en luitdagen
Zoekertjes met uitgebreide beschrijving en foto’s,
De vorige artikels van Geluit-Luthinerie in pdf-vorm
Ons fotoalbum,
Honderden links voor u geselecteerd en per soort geklasseerd:
Bouwers, andere luitverenigingen, snaren, spelers
Dit is allemaal te vinden op onze website

De Belgische Luitacademie is een feitelijke vereniging
die als doel heeft contacten te leggen tussen de
luitliefhebbers in België.
Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie :
Greet Schamp
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem
tel : 03 289 01 19
E-mail : contact@lute-academy.be
Internet site : www.lute-academy.be
Compte bancaire / Bankrekening :

BE92 0636 1463 9323

L’Académie belge du Luth est une association de fait
dont le but est de favoriser les contacts entre les passionnés du luth en Belgique.

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de
leurs auteurs .
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van
de auteurs.

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir payé, envoyez un courriel
à Frank Schaﬀels qui pourra vous fournir l'informa on.
Weet je niet meer zeker of je het lidgeld al betaald
hebt, vraag het aan Frank Schaﬀels:
fschaﬀels@gmail.com

