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Een hopelijk mooie zomer 

tegemoet kijkend willen we u 

alvast uitnodigen op onze 

luitnamiddag 20 juni in de muziekacademie van Ede-

gem. De nationale luitdag is weer in St-Lambrechts- 

Woluwe op 10 oktober, hou zeker onze agenda op de 

webstek in het oog. Geert De Deken laat ons mee ge-

nieten van zijn eindwerk, André Nieuwlaat heeft weer 

nieuwe ontdekkingen gedaan en Jordi Vives i Batlle 

verzorgt de muziekbijlage: een duet voor 7 korige luit. 

Op de webstek kunt u de geluidsopnames (sound fi-

les) ervan downloaden om zo bij gebrek aan een part-

ner toch mee te kunnen spelen. 

Veel leesgenot en speelplezier! 

VVVV    an de redactie 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 

S o m m a i r e  /  I n h o u d  

Edito/Van de redactie    p. 1 

Agenda      p. 2 

Klank-esthetiek van de luit:  
extended technieken van renaissance tot heden. 
Geert De Deken     p. 3 
Cd’s        p. 18  

Muziekbijlage Supplément musical   p. 21 

Fantasia 1 in c minor  J. Vives i Batlle 

Editions      p. 27 

Rumeurs Geruchten@internet   p. 29 

Hainhofer Houthuijs Barbarino A. Nieuwlaat  p. 30 

Cotisation-Lidmaatschap 2021   p. 39 

Colofon      p. 39 

Chers amis luthistes, nous espérons que vous allez bien après ces mois 

de confinement. La période estivale semble s’annoncer plus « normale» 

et nous vous invitons à une après-midi du luth à Edegem pour fêter le 

début de l’été. Ce 20 juin à l’Académie de musique à 14h. Prévenez-

nous de votre venue car si nous n’avons pas assez de participants, 

l’après-midi sera supprimée, suivez-nous donc sur le site. 

Retenez dès à présent la date du 10 octobre pour notre journée an-

nuelle à Woluwé-Saint-Lambert, pour laquelle nous espérons enfin des 

conditions normales. Nous aurons le plaisir d’y entendre Fred Jacobs au 

théorbe. 

Dans ce numéro vous pourrez lire le travail de fin d’études de Geert De 

Deken sur les cordes, de nouvelles découvertes d’André Nieuwlaat et 

un supplément musical de Jordi Vives i Batlle (duo pour luths à 7 

chœurs et si vous êtes seul, vous pouvez trouver l’enregistrement sur 

internet). Bonne lecture ! 

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 

Luitdag 20 juni 2021 Edegem enkel na inschrijving zie p. 2 
Journée du luth à Edegem inscription obligatoire voir p. 2 
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JJJJ    ournée du luth le 20 juin- 20 juni 2021 Luitdag in Edegem 

AAAA    genda 
http://www.lute-academy.be    

20 JUNI 2020 vanaf 14 u EDEGEM  
 
Bij voldoende belangstelling, anders gaat deze luitdag niet door, volg het op de webstek. 
Aanmelden verplicht voor 13 juni op contact@lute-academy.be 
 
LUITDAG in de muziekacademie Terelststraat 67, Edegem. 
Met samenspelsessies, concertjes in de Antoniuskerk en een instrumentententoonstelling en 
verkoop van luitboeken, o.a. The Lute in Europe zal verkrijgbaar zijn (35€, voor leden 30€) 
evenals Das Lautenbuch von Erlach (42,30€, leden 40€) allebei door Andreas Schlegel.  
 
Indien u vroeger dan 14u.  zou aankomen: naar goede gewoonte brengt ieder zijn eigen lunch 
mee, bij mooi weer kunnen we in de mooie tuin piknikken en zoveel mogelijk in open lucht 
blijven. 
Toegang is gratis, voor de concertjes wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Meer info www.lute.academy.be of contact@lute.academy.be 
Zeker vooraf inschrijven zodat we u kunnen verwittigen mocht het niet kunnen doorgaan!!! 

JJJJ    ournée du luth le 10 octobre 21– 10 oktober 2021 Luitdag  
Woluwe St Lambert  Sint Lambrechts Woluwe 

Het programma staat nog niet helemaal vast, maar u krijgt zeker al een recital door Fred 
Jacobs NL op theorbe. 

20 juin 2021  
Après-midi du luth à Edegem, Académie de Musique, Terelstraat, 67. 
14h : Musique d’ensemble  
          Petits concerts à l’église Sint Antonius 
          Exposition d’instruments et vente des livres d’Andreas Schlegel 
Si vous désirez arriver avant 14h, apportez, comme c’est la coutume, votre pique-nique et si le 
temps le permet, nous pourrions manger dehors ! 
Entrée libre et contribution libre aux petits concerts.  
Pour être sûr de l’organisation de l’après-midi, suivez-nous sur le site ou contactez-moi 
(christineballman2@gmail.com) avant le 13 juin. 
 
Alors inscription obligatoire!!!!!!!! 

Le programme n’est pas encore fixé, mais ce que nous pouvons déjà annoncer c’est un 
concert de Fred Jacobs qui vient des Pays Bas et qui proposera un programme au théorbe. 
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Serafijn met Luit - James Ensor (Art In Flanders) 

 

 

KKKK    lank-esthetiek van de luit  
extended technieken van renaissance tot heden. 

Geert De Deken    
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Inleiding 

 

Als professioneel geluidstechnieker ben ik gepassioneerd door klank, de ruwe akoestisch gevormde klank, 

maar ook de modulatie ervan door elektronica . 

In dit werk wil ik een kijkje nemen in de wereld van de Luit en bekijken in welke mate er werd en wordt 

gezocht naar nieuwe klanken op dit instrument, mechanisch of met elektronische hulpmiddelen.  De 

evolutie van het instrument van oud naar hedendaagse gitaar is op zich al zeer boeiend en gaat al over de 

verandering van de klank.  In dit onderzoek wil ik specifiek kijken in welke mate wordt gewerkt met 

geprepareerde instrumenten of een elektronische klankvervorming van de luit en theorbe zelf.  Het is niet 

de bedoeling om het gebruik van historische instrumenten in hedendaagse muziek als uitgangspunt te 

nemen maar dit zal onvermijdelijk wel aan bod komen; ik ben me er volledig van bewust dat instrumenten 

‘prepareren’ en elektronische effecten relatief recente verschijnselen zijn.   

 

Ik bedankt Michaël Grebil Liberg, Kevin Juillerat, Gilbert Isbin, Reinder Pols, Ron McFarlane, Paul 

Rans, John Lenti, Adriaan Lauwers, Philippe Malfeyt, Floris De Rycker, Caroline Delume, Kevin 

Juillerat, Elliot Simpson, Sofie Vanden Eynde, Jurgen de Bruyn, Vladimir Gorlinsky en Pieter Theuns 

voor hun bijdrage.  Een speciale dank aan Greet Schamp voor het nalezen. 

 

 

 

Materiaal van de snaren 

 

“Is it not strange that sheep’s guts could hail souls out of men’s bodies?”  

W. Shakespeare - Much to do about nothing 

 

Snaren werden historisch gemaakt van dierlijke darm, meestal uit de dunne darm van schapen en zijn nog 

steeds gemaakt van darm of een synthetische vervanger, met metalen wikkelingen op de lagere snaren. 

Gut is authentieker voor het spelen van historische stukken, maar helaas is het ook gevoeliger voor 

onregelmatigheden en instabiliteit van de toonhoogte als gevolg van veranderingen in vochtigheid.  

 

Nylon werd in de jaren 40 van de 20e eeuw uitgevonden en biedt meer stemmings-stabiliteit, maar wordt 

door puristen als anachronistisch gezien, omdat het timbre verschilt van het geluid van eerdere 

darmsnaren.  Moderne fabrikanten maken zowel darm- als nylon snaren, en beide worden algemeen 

gebruikt. 

 

Brandon Acker laat in deze video het verschil horen tussen darmsnaren en nylon op zijn theorbe:  https://

www.youtube.com/watch?v=xoDTJl6kTPc 

De darmsnaren klinken hier voller en hebben een kortere resonantie (sustain).   

 

 

Steeds meer snaren 

 

EVOLUTIE VAN DE KLANK-ESTHETIEK VAN DE VERSCHILLENDE LUITEN: 

Méthode de Luth Renaissance - p 5 

 

 

Het is nogal riskant om een sonoriteit te beschrijven, vooral in geschrift; niettemin kan men proberen om 

elke luit, elke periode te karakteriseren. Geen middeleeuws instrument is bewaard gebleven; maar 

luisterend naar de Arabische "Ud" met zijn warme, licht dove timbre, en zo dicht bij de menselijke stem, 

kan men een klein idee krijgen van de middeleeuwse luit, met ook deze percussieve kant door het gebruik 

van het plectrum. Met de renaissance luit (6 of 7 koren) is men niet ver verwijderd van een zekere 



GeluitGeluitGeluitGeluit————LuthinerieLuthinerieLuthinerieLuthinerie    n° 84  6/2021n° 84  6/2021n° 84  6/2021n° 84  6/2021    p. p. p. p. 5555    

esthetische en sonore volmaaktheid, die te danken is aan de eenvoud zelf, aan de zuiverheid van de vorm 

en de lijnen. 

 

Alles lijkt in evenwicht dankzij de magie van een getal of een kompasopening: het bereik zelf, niet te laag 

en niet te hoog, combineert charme met efficiëntie. Want hoewel de fluweelzachte en matte warmte van 

het timbre perfect geschikt is voor het solo repertoire, zorgen de dynamiek, de "respons" en de kracht van 

het instrument ervoor dat het de klank op bewonderenswaardige wijze naar voren kan "projecteren", wat 

zeer nuttig is voor begeleiding en ensemble. Via de "10 koren", een instrument dat veel minder typisch is 

omdat het vergankelijk is, komen we bij de Franse barokluit, nog zo'n wonder voor oog en gehoor. 

 

Deze luit heeft met de "6 koren" het evenwicht van de verhoudingen gemeen, waarbij niets onaangenaam 

in het oog springt: niet te veel snaren, dus geen ingewikkeld systeem, geen toegevoegde stukken of extra 

pinnen. Het is de meest volgzame van alle luiten en de meest tedere: de snaar moet zacht en subtiel 

reageren op de geringste spanning, het geringste ornament.  Het timbre is zacht, intiem, nauwelijks 

kristallijn ... 

 

De Duitse barokluit is de "resonerende" luit bij uitstek: als de renaissanceluit naar buiten "projecteert", 

zullen de "13 koren" resoneren en spinnen in zijn diepe en brede lijf, en de lange snaren zullen de lange, 

ruime en gulle klanken voortbrengen. 

 

De aartsluit, met zijn renaissance luitschaal, zal dezelfde kenmerken hebben als deze, maar zal ook 

sympathiek resoneren met de grote bassen van de tweede stempinnenkast die, wanneer ze op hun beurt 

geplukt worden, profiteren van de opvallende helderheid van de kleine schelp ... 

 

Wat de theorbe of de chitarrone betreft, zij dompelen ons onder in het bodemloze universum van lage 

klanken... Door hun bereik, dat niet groter is dan het register van een bas, en dankzij de helderheid van de 

enkele snaren, bedienen zij ook de pracht en intimiteit van de barok met hun krachtige diepte … 

 

De aanslag van de snaren 

 

De Luit stamt af van de arabische Oud die verschilt met de luit in die zin dat er geen frets aanwezig zijn 

en de snaren worden bespeeld met een plectrum gemaakt van bijvoorbeeld (koeien-) hoorn. Moneim 

Adwan bekende me dat hij al een luit heeft genomen waarvan hij de frets weg haalde en deze als oud 

gebruikte.   

 

Het instrument werd in Europa overgenomen en soms ook bespeeld met een veer.  In de middeleeuwen 

had de luit slechts 5 koren en werd begeleid door andere instrumenten.   De partituur voor het instrument 

is niet meerstemmig.  Aan het einde van de vijftiende eeuw werd er overgegaan op het spelen met de 

vingers om meerstemmige werken te kunnen brengen en werd er een 6e koor toegevoegd om zodoende 

een volwaardig polyphonisch solo-instrument te worden met een uitgebreid bereik.  Het spelen met de 

‘zachte’ vingers tegenover het “harde” plectrum maakte natuurlijk 

een verandering in klank. 

 

 

Er zijn vele opnamen van Oud, ik kies deze opname louter uit 

patriottische overwegingen. 

 

Compositie van Tristan  Driessens op Oud 

Mashrabiya - Larissa - De Fluisterende Engel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KVkyaU24_GI&t=1s 
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Er is een 16de eeuwse beschrijving in een brief van Castilione over componist en virtuoos Francesco da 

Milano die met vingerplectra speelde, een beetje zoals de Portugese gitaar (citerfamilie) bespeeld wordt of 

zelfs de Japanse Koto. Tot 1520 werd er nog regelmatig met plectrum gespeeld.  Maar de mooie ronde 

klank werd toch aanbevolen en de snaren moesten zonder vingernagels getokkeld worden.  

Dit voorbeeld laat zien dat er ook mét vingernagels gespeeld werd in de vroege renaissance (1400-1500) 

en tot heden zoals de bekende luitist Julian Bream in de 20e eeuw ook deed.   

 

 

Techniek van de Renaissance Luit 
Méthode de Luth Renaissance p 31 

 

Voor de hierna beschreven techniek, zijn de nagels bij 

voorkeur kort voor de precisie van de aanslag en de rondheid 

van de klank.  De rechterhand komt dus bijna parallel aan de 

snaren.  Zorg ervoor dat de pols in een rechte lijn blijft met 

de onderarm, de houding moet natuurlijk en ontspannen zijn 

met gestrekte vingers, nooit gekromd.   

 

Plaats de pink van de rechterhand op het blad op enkele 

centimeters van de cantherelle (bovenste snaar).  Dit is de 

basis van de oude positie. 

 

Deze houding verzekert de stabiliteit van de hand, het is een 

ruimtelijk herkenningspunt, vooral zeer handig bij de luit met 

10 tot 14 koren.  Het is tegelijk de spil voor de figueta, 

hieronder beschreven.  De pink mag niet gespannen zijn maar 

ligt eerder op zijn kant tegen het instrument zodat de 

handpalm naar boven is gericht. 

 

       Middeleeuwse luit 

(Cantigas de Santa Maria, El Escorial, handschrift E). 

 

De "Duim-Index" of "Figueta" techniek 
Méthode de Luth Renaissance p 33 

 

Dit is de basistechniek van de renaissance luit. In de stukken uit deze periode (1400-1600) wordt de 

geringste melodische passage afwisselend door de duim en de wijsvinger gespeeld: de duim om naar 

beneden te gaan en de wijsvinger om naar boven te gaan (de wijsvinger knijpt verder in de snaar dan de 

(foto uit de video van 

Bor Zuljan) 
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duim, deze twee vingers ontmoeten elkaar nooit, en zorgen ervoor dat de duim, als hij eenmaal gespeeld 

heeft, goed in de hand blijft zodat de wijsvinger er overheen naar boven gaat).  Wees zeer soepel ter 

hoogte van de arm, zodat de hand op en neer kan zwaaien, de hand moet stuiteren en draaien op de pink. 

 

Het is deze zelfde techniek van heen-en-weer die gebruikt wordt voor plectrum instrumenten (de 

middeleeuwse luit werd bespeeld met het plectrum...). Bij de afwisseling van de twee vingers wordt de 

duim gebruikt voor de sterke slagen, en de wijsvinger voor de zwakke slagen (de duim is groter, 

zwaarder, en zal luider spelen dankzij zijn dalende beweging). Ga het verschil in dynamiek tussen deze 

twee vingers niet uit de weg, het is dit dat reliëf zal geven aan de melodieën; werk daarentegen altijd met 

een zeer regelmatig ritme. 

 

Aarzel ten slotte niet om zeer brede bewegingen te maken: een smalle beweging zal een klein en smal 

geluid geven, een brede beweging zal een royaal geluid geven.  Voel, in dit gebaar, het gewicht van de 

onderarm.  Let op: geen polsrotatie, alleen een zijdelingse neerwaartse beweging. 

 

 

De balkende luit “Arpiza” van Vincenzo Capirola 

 

Dat "extended technieken" op luit niet enkel van vandaag hoeven te zijn, toont luitist Bor Zuljan met de 

"Bray Lute" aan: in een manuscript van Vincenzo Capirola (1474-1548) vond hij de vermelding van de 

“Arpiza”; op sommige luiten werden dubbele frets geplaatst waardoor de snaar niet vrij kan trillen en je 

een soort zinderende klank krijgt.  In deze video geeft Bor van 1' tot 4' uitleg over het instrument en de 

klankesthetiek: https://youtu.be/6aupW9XB9mU 

 

In deze uitvoering van La Bernardina van Josquin Deprez kan je deze “Bray Luth” horen. https://

www.youtube.com/watch?v=w2lQbXhITLY 

 

 

De website van Bor Zuljan en Lukas Henning is overigens zeer interessant voor vroege-muziek 

liefhebbers : www.musicamemo.com 

 

 

 

De Dedillo techniek 

 

De dedilloslag werd gebruikt in het 16e eeuwse 

Spanje. Het is onduidelijk of hij ook elders werd 

gebruikt.  Deze techniek wordt vooral bij de 

Vihuela. 

 

Bij een dedillo-slag slaat de speler de snaar aan met 

de wijsvingernagel (als een plectrum) bij de 

neerwaartse slag en met de vingertop bij de 

opwaartse beweging. Hierdoor ontstaan twee zeer 

verschillende klankkleuren.   Het gebruik van de 

vingernagel doet denken aan de middeleeuwse 

plectrumstijl bij het bespelen van de luit. 

 

 

 

        Giovanni Bellini San Giobbe altaarschilderij 
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gesplitste-koren. 

 

Vanaf het vierde koor van de luit zijn de dubbele snaren in octaven gestemd.  Wanneer men dan een 

melodie speelt op bv het vierde koor moet je opletten voor een octaafsprong Naargelang de richting 

welke men aanslaat zal de hoge of lage noot domineert. 

 

In het “Capirola Luit boek” staat een werk genaamd Paduana descorda (6e snaar naar fa gestemd ipv sol) 

waarin Capirola voorstelt om slechts 1 snaar van het 4e koor te spelen ipv de beide snaren door een lijn 

in de tabulatuur te tekenen.  In sommige barokwerken wordt dit ook voorgesteld in de bassnaren om het 

octaaf niet mee te spelen waardoor de basnoten iets doffer gaan klinken.  

 

Luit in hedendaagse muziek 
 

In het volgende deel geef ik enkele voorbeelden van het gebruik van de Luit en extended technieken in 

hedendaagse muziek of hedendaagse interpretaties.   

 

 

Sting 

 

In 2006 maakte pop-artiest Sting samen met luitist Edin Karamazov het album “Songs from the 

Labyrinth” onder het label Deutsche Grammophon met werk van John Dowland, Robert Johnson en 

Sting.  Een mengeling van blues en pop maar geen technische ingrepen op het instrument of speelwijze. 

 

 

Paul Rans (België) 

 

speelt met zijn folk-ensemble ‘Rum’ op de Luit. 

 

 

Gilbert Isbin (België) 

 

De Belgische componist Gilbert Isbin gebruikt een Schertler Dyn-P48 transducer om zijn luit te 

versterken, in combinatie met een Trace Elliot versterker. 

Bij improvisaties maakt hij gebruik van extended technieken zoals : tappen, slides, het gebruik van 

papier onder de snaren, hammer-ons en pull-offs, pizzicato, … geen elektronische effecten. 

 

Een voorbeeld met improvisatie technieken: “Embra” 

https://www.youtube.com/watch?v=CtiiWV8VJek&ab_channel=TheHermitThrush 

 

 

Ron McFarlane (USA) 

 

De voor een GRAMMY genomineerde luitist Ronn McFarlane, geboren in West Virginia, streeft ernaar 

om de luit - het meest populaire instrument uit de Renaissance - in de hedendaagse muziek mainstream te 

brengen en toegankelijk te maken voor een breder publiek. 

Sinds hij in 1978 de luit ter hand nam, heeft Ronn zijn sporen in de muziek verdiend als oprichter van 

Ayreheart, stichtend lid van het Baltimore Consort, toerend over de hele wereld, en als gastartiest bij 

Apollo's Fire, The Bach Sinfonia, The Catacoustic Consort, The Folger Consort, Houston Grand Opera, 
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The Oregon Symphony, The Portland Baroque Orchestra, en The Indianapolis Baroque Orchestra. 

Renaissance en traditionele volksmuziek van Engeland komen samen op Ayreheart's album, Barley 

Moon, gebaseerd op "Will You Walk the Woods so Wild," een programma van Renaissancemuziek van 

de Britse Eilanden. Muziek van John Dowland, William Byrd en John Johnson komen aan bod, evenals 

oude ballade deuntjes uit Engeland, Schotland en Wales. 

 

Sommige van de technieken zijn bewerkingen van speeltechnieken uit vroege bronnen en andere zijn 

gewoon het resultaat van experimenteren en "rommelen" met de luit. 

 

Ronn heeft nieuwe muziek voor de luit gecomponeerd, voortbouwend op de traditie van de luitisten/

componisten van de afgelopen eeuwen.  Zijn originele composities staan centraal op zijn solo CD, Indigo 

Road, die een GRAMMY Award nominatie kreeg voor Best Classical Crossover Album van 2009. 

 

enkele gebruikte technieken : 

 

In deze originele compositie voor luit "Indigo Road" gebruikt Ron een lichte demping van de bas-koren 

vanaf 1:42. Dit creëert meer een gedekte "thunk" van een toon (die hij op dit punt wilde) dan een heldere 

heldere toon. https://www.youtube.com/watch?v=fDtBUePhlzU  

Deze techniek is niet bekend in vroege bronnen, maar het doet denken aan de klank van een 

middeleeuwse of Renaissance gewone darm bassnaar die weinig helderheid of sustain heeft. 

 

In "Cathedral Cave" gebruikt Ron harmonieken afgewisseld met de melodie (of als een deel van de 

melodie) vanaf 2:15. Van harmonieken is niet bekend of ze in vroege bronnen werden gebruikt.  

https://www.youtube.com/watch?v=sw0fKzJQgeg 

 

In deze "Pavane", gepubliceerd in 1530, combineert Ron bassnaren - die met de hiel van zijn rechterhand 

(pols) worden gedempt - met een heldere melodie die wordt gespeeld met een "dedillo" slag waarbij de 

wijsvingernagel als een plectrum heen en weer wordt geslagen over de diskant snaren. Dit creëert twee 

zeer verschillende klankkleuren voor de hoge en de lage tonen. https://www.youtube.com/watch?

v=7G9hq2UrQGI 

 

Op 3:21 in "Fermi's Paradox" https://www.youtube.com/watch?v=NS3jAneP4Cw zie je opnieuw het 

gebruik van een aangepaste dedillo-beweging. Hier creëert Ron een toon, die contrasteert met de zachtere 

vlezige vingertop toon, door zijn wijsvinger als een plectrum te gebruiken. Door met beide kanten van de 

wijsvinger te slaan, ook met de nagelzijde van de vinger, ontstaat een robuuste, minder verfijnde toon. 

Hij creëert ook enkele staccato articulaties door met de rechterhand te dempen. 

 

Op 1:59 in "Amazing Grace" https://www.youtube.com/watch?v=uK-dNAEy6K4 wordt de hele melodie 

gespeeld met natuurlijke harmonieën op de luit. Ook dit werd vroeger niet gebruikt, of het wordt 

tenminste niet beschreven in vroege bronnen. 

 

In deze Franse "Branle" https://www.youtube.com/watch?

v=WewIhb_rZ4o&list=OLAK5uy_m2Ry0iglR5WbtfKwbisEn1ENqeEjbZDuA&index=1 wordt een half 

gedempte staccato articulatie in een deel gecontrasteerd met een buitengewoon heldere (zelfs harde) 

aanhoudende toon op :30 in de volgende frase.  In vroegere tijden speelden sommige luitisten met hun 

vingernagels en anderen speelden alleen met de zachte vingertop. “I have not seen any early description 

of a lute player alternating the between his nails and soft fingertips to change the tone. Nevertheless, I 

think the contrast helps the music come alive.” 

 

Vanaf :15 van deze Keltische melodie "The Flaggon" https://www.youtube.com/watch?v=JeYyK_I4Sfo 

hoor je een hammer-on van een 4e lager gecombineerd met een staccato basnoot die een percussief, bijna 
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trommelachtig, effect creëert. Later in het stuk zie en hoor je ook een combinatie van muting, unmuting, en 

dedillo picking en strumming effecten om verschillende klankkleuren en gradaties van intensiteit te creëren 

om het stuk uit te drukken. 

 

In "Pinetops" https://www.youtube.com/watch?v=HtBA-0GgUG8 creëert een textuur van constante pull-

offs vanuit hogere posities naar open snaren een banjo-achtige kwaliteit. 

 

 

 

Caroline Delume (Fr) 

 

La Chair de l’Ombre voor Theorbe solo van Frank C. Yeznikian werd gecreëerd in Parijs op 16 januari 

2016 Caroline Delume (ensemble Alternance) als hommage aan Klaus Huber. 

 

Dit werk vereist en voorbereiding van de theorbe in de zin van een scordatuur. we kunnen dus op een 

bepaalde manier spreken van voorbereiding van het instrument, al heeft deze minimale gevolgen voor de 

klank. 

  

Scordatura in de muziek is een techniek waarbij bespelers van snaarinstrumenten hun snaren stemmen op 

andere tonen dan de normale stemming. Het woord "scordatura" is een Italiaans woord dat "verkeerd 

stemmen" betekent. Het wordt gebruikt voor luiten, gitaren, violen en instrumenten van de vioolfamilie. 

 

Caroline speelde eveneens enkele werken waarbij de theorbe geprepareerd werd door kleine wasspelden op 

de snaren of met aluminiumfolie. 

 

Les intrépides de Alexandros Markeas (cantate créée par l’ensemble Pulcinella)  

pour soprano et quatuor instrumental 

créé le 18 janvier 2020 au théâtre des 4 saisons à Gradignan 

 

Saori de José Manuel López López (création ensemble 2e2m) 

 

 

Opera : Macbeth Underworld , Pascal Dusapin (creatie 2019) 

 

Arkluit : CHRISTIAN RIVET. 

sound-design : Thierry Coduys. 

 

In deze opera van Pascal Dusapin werd een stuk voor aartsluit geschreven. Het instrument werd door de 

componist echt beschouwd als een personage in de opera, een rechtstreekse verwijzing naar de 

Elizabethaanse muziek binnen zijn hedendaagse muziektaal. De speler werd versterkt met behulp van een 

microfoon.   De microfoonkeuze werd gemaakt om het instrument meer aanslag te geven.  De versterkte 

luit werd dan door een luidsprekersysteem gestuurd wat een soort van surround klank vormde in het 

auditorium.  Buiten galm en echo werden geen speciale effecten gebruikt. 

 

B.O.X (Baroque Orchestration X) 

BOX is een Antwerpse barokband, die zich richt op collectieve creatie. 

Het collectief werd opgericht in 2010 door luit- en theorbe-speler Pieter Theuns. Hij bracht enkele 
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virtuozen op antieke instrumenten als de harp, viola da gamba, cornetto en theorbe samen met artiesten 

uit de indie scene en maken zo nieuwe, grensoverschrijdende muziek. 

B.O.X focust telkens op collectieve creatie en zoekt naar samenwerkingen over de muziekbarrières 

heen. Zo slopen ze de geluidsmuren tussen oud en nieuw, pop en klassiek, lokaal en internationaal, met 

unieke muzikale producties als resultaat. 

B.O.X cureert miXmass en vormt zo de rode draad doorheen het festival. 

Ze werken samen met een verscheidenheid aan artiesten zoals Tsar B, Brihang, Hanna Benn, Pitou, 

efterklang, Mugison, Dez Mona, Shara Nova, e.a.,  

Pieter gebruikt een Ehrlund EAP pickup voor theorbo zodat het zachte instrument met de geluidsniveaus 

van de andere genres kan concurreren. 

Adriaan Lauwers 

 

Adriaan heeft, buiten één stuk op teorbe, geen ervaring met extended technieken. Het ging om het werk 

"Implorations" van de hedendaagse Franse componist Levinas waarbij de theorbe op een zodanige 

manier werd gestemd dat geen enkele noot hetzelfde klonk, mocht je dat rekenen tot "extended 

technieken".  

 

 

Rolf Lislevand 

 

Rolf Lislevand doet in onderstaande video uit een concert van augustus 2018 te Levico (It.)  percussie 

op zijn instrument en maakt tevens gebruik van een loop station. Je ziet hem hier bovendien aan het 

werk met Didier François, leerkracht nyckelharpa aan het Mechels conservatorium. https://

www.youtube.com/watch?v=g7KnSiPyp64 

 

 

Bor Zuljan 

 

Bor Zuljan maakte een thesis die sterk aanleunt bij het onderwerp van dit eindwerk.  Bor realiseerd een 

website met enkele interesante video’s : www.musicamemo.com 

Zoals reeds gezien in het deel over de arpiza techniek van  Capirola kan je in deze uitvoering van La 

Bernardina van Josquin Deprez de “Bray Luth” horen. https://www.youtube.com/watch?

v=w2lQbXhITLY 

 

 

 

Alvin Lucier - “Spider Paths” 

 

Bij dit werk voor Luit worden de snaren aan de vingers gebonden met korte draadjes.  Een interpretatie 

voor gitaar is beschikbaar op youtube door gitarist Elliot Simpson.  hij was zo vriendelijk om zijn 

ervaring te delen: 

 

The large numbers in the score indicate which of the 5 strings tied between your fingers and instrument 
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to pluck. The second number indicates the amount of tension to hold the string under while plucking. The 

rhythm is completely free- there is an indication in Lucier's score for his work Opera with objects that I 

found helpful: "Tap in regular rhythms so that the focus is on the change of loudness and timbre of the 

object, not on the rhythms of the tapping." So, I guess I would recommend a relatively steady rhythm 

(with plenty of time between plucks to hear the notes decaying), but not necessarily metronomic either.  

You could potentially do it on any string instrument! Not only would the pitches change, but also the 

effect of the technique varies hugely between instruments. I would imagine that on the lute you'd have to 

be quite delicate, which could be beautiful. 

 

I've tried everything I could think of, and the best option I've found (and what I'm using in the video) is just normal sewing 

thread- it snaps sometimes, but is thin enough that it transmits vibrations well and doesn't come untied with pressure. Let me 

know if you come up with something better!  

 

A couple other thoughts: 

The length of the strings makes a big difference in the sound- I've settled on about twice the length of what you see in the video- 

maybe 1 to 1.5 feet?  

 

It's also worth trying on steel string guitars, if you have one around. That might be the better option for a live performance. 

 

In the video I had the strings double looped (tied in a circle, passing under the string, with both ends around the finger) so that 

I could get them off reasonably quickly before the following piece- it sounds better to pass the string through itself and end up 

with only one loop around the finger- does that make sense? It takes me a good couple minutes to get them off afterwards 

though... 

 

My only other thought, now, is that it should probably go quite a bit slower than what I did in the video, but you'll see how you 

feel with it. 

 

Opname uit 1994: 

https://www.youtube.com/watch?v=jjSbyf6ShT4 

 

 

Bruno Helstroffer 

 

 

 

 

Zefiro Torna - reframing early music 

 

Het internationaal gerenommeerde muziekensemble Zefiro Torna uit België staat sinds zijn oprichting in 

1996 bekend om zijn vernieuwende en originele concepten, Het brengt een Cross-over tussen folk, jazz en 

oude muziek. 

Het ensemble werkt met excellente musici uit heel Europa en brengt het muzikale erfgoed uit 

middeleeuwen tot heden op een unieke manier tot leven voor een breed publiek. Door een historische 

uitvoeringspraktijk te koppelen aan andere muziekgenres, literatuur, filosofie, wetenschap en hedendaagse 

visuele kunsten, (figuren)theater of dans realiseert Zefiro Torna beklijvende totaalconcepten rond een 

variatie aan symbolische en allegorische thema's. 
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De 20e eeuw, de elektronische eeuw. 

 

In de geschiedenis van de opnametechnieken speelde gitarist Les Paul een grote rol.  Opnamen werden 

gemaakt met een minimum aan microfoons en meestal stonden deze op veilige afstand van de 

instrumenten om de band in zijn geheel en met een goede balans op te nemen.  Les Paul was een van de 

eersten die zijn (gitaar-) klank in opnames wilde verbeteren en begon te experimenteren met effecten 

zoals echo (delay) en close-miking, maar ook dubbing.  De opnametechnieken zijn sterk verbeterd 

sindsdien, desondanks werden deze effecten wel behouden en dit was het begin van de gitaar-effecten die 

enkele decennia later op vele instrumenten en ook op bv. stem worden gebruikt. 

 

Naar het einde van zijn leven gebruikte Les een reeks van effecten : chorus - delay - tremolo - delay - 

blues drive, pedalen van Boss.   

 

De vraag is nu welk effect deze modulaties op de luit hebben en of dit reeds in gebruik is en verder gaat 

dan het experimentele stadium.   

 

Het Chorus effect zorgt voor een zweving in de toon, indien met mate gebruikt is dit vergelijkbaar met 

het effect van 2 snaren die niet perfect gestemd zijn.  Je zou kunnen zeggen dat het dus een nabootsing is 

van de dubbele koren zoals op de luit voorkomt. 

 

De delay en reverb effecten zorgen voor een ruimtelijkheid en een resonantie die zowel de klankkast als 

de ruimte zelf nabootsen. 

 

 
 

 

Elektronica en luit 
 

Elektronische klanken worden gebruikt of de klank van het instrument wordt opgenomen en volledig 

verwerkt en vervormd in soundscapes.  Op de website van l’ircam (brahms.ircam.fr) kunnen we enkele 

werken vinden, geschreven voor Luit, theorbe en elektronica. In de meeste van deze werken wordt niet 

aan het live-instrument gesleuteld.   

 

“Contrepoints irréels III - Rencontres” version pour ensemble et bande magnétique, 07 mn, Lemoine 
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[program note] / Michaël Levinas (1949) 

“La Tragique Histoire du nécromancien Hiéronimo et de son miroir” théâtre musical pour marionnettes, 

actrice, mezzo-soprano, luth, violoncelle et bande magnétique, 30 mn, Durand / Georges Aperghis (1945) 

“Quid sit musicus ?” pour sept voix, deux instruments et électronique, 18 mn / Philippe Leroux (1959) 

 

“Earth was in spring” voor mezzo-soprano, barokviool, theorbe en elektronica / Kevin Juillerat (1987) 

 

Dans ma pièce "Earth was in spring" il n'y a aucun traitement du son du théorbe, seulement sur la 

voix chantée. Par contre une partie de l'électronique a été créée avec des sons de théorbe, mais ce 

sont des sons "fixés".  En fait, j'ai utilisé des sons de théorbe que j'ai transformé (notamment avec de 

la synthèse granulaire, qui prolonge le son à l'infini) et mélangé à d'autres sons d'instruments 

(contrebasse ou violon par exemple) pour créer des sons continus et des textures sonores. Vous 

pouvez écouter les 3 premiers mouvements de ma pièce avec la partition ici (7m37sec): https://

www.youtube.com/watch?v=yBEfFU2zBPg  

Il y a pas mal d'exemple dans le 2e mouvement (prolongation artificielle des notes de théorbe avec 

ce que j'ai décrit plus haut) 

 

 

“My Way to Hell” electropera voor stem, ensemble en live-elektronica / Matteo Franceschini (1979) 

 

“Objet-objet” voor theorbe, electronica en video (onuitgegeven) / Arturo Fuentes (1975) 

 

“Saori” voor koto’s, theorbe, mandoline, harp en elektronische live-installatie. / José Manuel López López 

(1956) 

 

“Songs for Wars / Have seen” suite voor ensemble van moderne en historische instrumenten / Heiner 

Goebbels (1952) 

 

 

“Light This Candle” (2010) Ron McFarlane gebruikt in dit werk een Chorus effect.   Het voorstel kwam 

van zijn opname technieker maar hij vindt het goed werken voor dit stuk.  https://www.youtube.com/

watch?v=N865O5BxzaE 

 

 

Rolf Lislevand maakt in de bovenvermelde video uit een concert van augustus 2018 te Levico (It.) 

eveneens gebruik van een loop station.  

 

 

Vanishing point - Vladimir Gorlinsky 

... an autobiographical concert... 

 

 

In een nieuwe compositie verkent de auteur Annemarie Peeters manieren om Sofie’s ervaring van Burnout 

in woorden om te zetten.  Verdwijntijd is een unieke performance die een licht werpt op een situatie die 

vandaag herkenbaar is voor velen.  Verschillende werken uit de renaissance komen aan bod en ook de 

creatie van het werk van Vladimir Gorlinsky.  De creatie is voorzien in de herfst van 2021. 

 

In dit werk worden de live Luit en theorbe begeleid door soundscapes. 
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De soundscape ideeën komen voornamelijk van Vladimir zelf. 

Aangezien het over “Sofie’s verhaal” gaat en zij ook als enige op het podium zit, vond Vladimir 

Gorlinsky het belangrijk dat alle geluiden die voor de soundscape gebruikt worden van Sofie afkomstig 

zijn (spelend, ademend en zingend). 

 

Wat de renaissanceluit betreft heeft Sofie vooral cadensen opgenomen van de renaissance stukken die ze 

live zal spelen;  maar dan telkens in een andere positie met dezelfde open snaren, waardoor alles heel 

vals klinkt. 

 

Met de theorbe werden meer “geluidjes” opgenomen zoals flageoletten afzonderlijk of meegezongen of 

gefloten, met de vinger over de bassnaren gaan (het was de bedoeling om een sonoor winterlandschap te 

creëren), met een wiebelende naald aan een draadje over de snaren scheren met een zilveren oorbel traag 

over de snaar laten gaan.  

 

Vladimir Gorlinsky wil zoveel mogelijk detail in de opgenomen klank en daarom werd de micro telkens 

heel dicht bij het klankgat van de theorbe geplaatst. 

Vladimir heeft samples van al deze geluidjes geïsoleerd en verwerkt in Logic door het gebruik van 

vertragingen, freeze, fazers, distortion, wel 10 soorten galm en andere plugins (bv Max DSP). Tijdens het 

concert worden de soundscapes in 4 verschillende kanalen rond de toeschouwer weergegeven. De 

soundscape reist dus rond.  Vladimir heeft een achtergrond als klassiek gitarist en werkte al vaker samen 

met het Nadar ensemble maar was niet vertrouwd met de theorbe. 

 

 

Pieter Theuns 

 

Omdat de theorbe in het b.o.x. orkest vaak versterking nodig heeft om met de geluidsniveaus van de 

andere muzikanten te concurreren gebruikt Pieter Theuns een Ehrlund EAP pickup, die het best de volle 

klank van het instrument  weergeeft en het minst gevoelig is voor feedback (Larsen-effect) bij 

versterking met behulp van luidsprekers.  Met het doel van natuurgetrouwe versterking in het 

achterhoofd vertrekt Pieter met een minimale nabewerking van het elektrische signaal met een EQ, echo 

en reverb (Strymon blue sky) en dit volgens de noden van het ensemble. 

 

Daarnaast maakt Pieter live soundscapes met behulp van een gamechanger Plus pedaal.  Dit pedaal 

neemt een korte sample van het instrument een laat dit in loop spelen zolang je wil terwijl je daarover een 

tweede laag kan spelen.  Het is een soort oneindige sustain. Pieter gebruikt ook een electro Harmonix 

POG pedaal die door harmonischen te genereren een orgel-achtige klank creëert.  Deze effecten worden 

voornamelijk gebruikt wanneer de theorbe een begeleidende rol heeft.  Hierdoor kan het kleurpalet van 

de begeleiding sterk worden uitgebreid en varieren. 
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Jurgen De Bruyn 
 

Jurgen gebruikt elektronische effecten op luit in verschillende programma’s van het Belgische ensemble “Zefiro Torna”.  

Meestal gaat het om een lichte vervorming gemengd met de originele klank van het instrument maar soms zijn de effecten 

sterk uitgesproken als gimmick. 

 

In het programma “Sluimer” (Somnia) speelt Jurgen met de gitaareffecten GT-6 BOSS met behulp van een akg C411 pickup.  

Ook de cello, bespeeld door Benjamin Glorieux wordt verwerkt met elektronische effecten.  De teaser van deze productie is te 

bekijken op deze link: https://vimeo.com/198842749 

 

In de productie PAST >| ORALE — BTHVN transhumanized (2020) worden ook elektronische effecten gebruikt zoals de 

Eventide Harmonizer (Micro Pitch Shift)  en de electro harmonix freeze pedal (vgl gamechanger PLUS).  In functie van een 

documentaire werd een live-opname gemaakt die binnenkort op CD zal verschijnen. 

 

Wilde Westen, concertorganisator in Kortrijk, organiseerde 3 sessies “portie gemengd” waarin 2 artiesten met verschillende 

achtergrond een week lang samen konden experimenteren en creëren.  Het afsluitend concert was te bekijken op podium 19. 

De teaser is te bekijken op deze link : www.wildewesten.be/nl/kreuntv/teaser-portie-gemengd-chantal-acda-jurgen-de-bruyn 

 

Elektrische Luit 
 

Hieronder vermeld ik enkele pogingen om elektrische versies te maken van luit en theorbe.  De meesten 

klinken echter meer als een elektrische gitaar met meer snaren, wat de gitarist meer mogelijkheden geeft 

maar er zijn bv niet altijd sympathiek meeklinkende snaren. Voor hen die het interesseert is er ook een 

elektrische Sitar van Danelectro. (gebruikt door o.a. de Rolling Stones) 

 

De elektrische gitaar resoneert ook veel langer dan akoestische instrumenten.  Als de snaren niet gedempt 

worden blijven ze soms minuten lang nazinderen.  Het vergt dus ook een aangepaste speelstijl. 

 

 

Jérôme Nahon & Jean-Pierre Froidebise 

 

Op vraag van jazz-rock gitarist Jean-Pierre Froidebise (zoon van Pierre Froidebise) bouwde de Belgische 

instrumentenbouwer 2 elektrische gitaren gebaseerd op de theorbe.  Jean-Pierre heeft niet de pretentie om 

vroege muziek te spelen maar was vooral gefascineerd door het instrument. 

 

Le “Théorbaster”  

  

De Théorbaster heeft een stratoïde lichaam en een hals met 6 snaren, traditioneel gestemd EADGBE.  De 

bovenhals is niet gefret, de snaren worden open bespeeld.  De stemming is naar wens, momenteel in 

diatonische C van lage E, EFGABCD. 

Mogelijkheid om op een versterker te spelen met volume- en toonregeling voor elk stel snaren.  Het 

instrument heeft een dubbele "stereo" uitgangen om beide zijden via verschillende versterkers te 

bedienen.  Er zijn verschillende effecten ingebouwd. 

 

Le “Théorbino''  

 

Is een kleiner model speciaal ontworpen om gemakkelijker te kunnen worden vervoerd en bespeeld 

tijdens het reizen. Het instrument heeft dan ook enkele effecten ingebouwd ; tuner, reverb, delay, chorus 

en flanger. en een aansluiting voor hoofdtelefoon naast de stereo uitgang. 

Een Hip shot type Grover mechaniek op F waardoor stemmen in F # mogelijk is. 

 

Deze beide instrumenten hebben nog weinig van een theorbe, maar meer van een double neck gitaar; 

geen dubbele snaren en een andere stemming.  Ze klinken dan ook meer als een elektrische gitaar en bas. 
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Les dernières paroles de Mézangeau - Ennemond Gaultier (Gaultier le Vieux 1575 – 1651) 
https://www.youtube.com/watch?v=yBPqB0NoCRs 

 

La prière 

https://www.youtube.com/watch?v=Gyh9MXMaqqo 

 

Dimitris Sideris 

 

Instrumentenbouwer te Creta , bouwt een elektrische luit. 

https://www.ted.com/talks/dimitris_sideris_electric_cretan_lute 

 

Deze elektrische luit is een prototype van een muziekinstrument, ontworpen door Dimitris Sideris en 

gebouwd in samenwerking met Yannis Levendakis, dat is afgeleid van de traditionele luit van Kreta. 

Geëlektrificeerd met een massief lichaam en met behoud van kenmerken van zijn akoestische voorvader, 

zoals de 4 dubbele snaren, wordt een nieuw geluid geproduceerd. Melodieën uit de folktraditie 

coëxisteren met elementen van improvisatie en klank bewerking door middel van pedaaleffecten en een 

buizenversterker.  

 

Vanaf het eerste idee was er de notie dat de opnamestudio niet de meest effectieve omgeving zou zijn 

voor de ontwikkeling van het project. In het proces van het verkennen van dit nieuwe geluid, werden 4 

unieke locaties gekozen: een Venetiaanse gewelfde kamer, een verlaten half gebouwd amfitheater en 2 

oude leerlooierijen, in de overtuiging dat hun voorbije leven de voorstelling zou inspireren en intrigeren 

op een creatieve manier. Deze verschillende architectonische structuren stellen grenzen, maar bieden 

tegelijkertijd de nodige vrijheid voor een niet vooraf bedachte compositie. 

 

De rol van de elektrische luit in Babel Trio was bepalend voor de ontwikkeling ervan. Het idee van een 

elektrische luit ontstond toen Dimitris begon te knoeien met het signaal van de akoestische luit en het 

vervormde met pedalen en geluidseffecten. De akoestische luit produceerde feedback wanneer hij op het 

podium werd blootgesteld aan grote akoestische intensiteiten. Aan de andere kant kon een elektrisch 

instrument veel beter het nieuwe geluid laten horen dat zich aan het vormen was; het geluid van "Roots 

Electrified". 

 

Het is een origineel elektrisch instrument, afkomstig van de Kretenzische luit. Er ontstaat een nieuw 

instrument dat de verbinding van de plaatselijke muziekidentiteit met andere muziekgenres en referenties 

tot uitdrukking brengt. De elektrische luit werd tussen december 2014 en maart 2015 in Rethymno, Kreta, 

uitgevoerd door Dimitris Sideris en Giannis Leventakis. 

 

www.babeltrio.com 

 

Aaron Grad & John Lenti 

 

Aaron Grad combineert zijn rock- en jazzwortels met zijn klassieke opleiding om muziek te creëren die 

The Washington Post omschreef als "inventief en bijzonder aantrekkelijk". Hij studeerde af als 

jazzgitarist aan de New York University en voor zijn master aan het Peabody Conservatory studeerde hij 

compositie bij Christopher Theofanidis. Tijdens zijn studie won Aaron prijzen van de ASCAP 

Foundation in zowel hun klassieke als hun jazz competities. Recente opdrachten zijn onder meer Honey-

sweet we sing for you, een kamercantate voor Burning River Baroque waarin de mythe van de Sirenen 

wordt geactualiseerd, en Strange Seasons, een concerto voor het Seattle Baroque Orchestra dat een 

eerbetoon is aan Aaron's geadopteerde thuisstad Seattle.  

 

Als uitvoerend musicus is zijn grootste vreugde het bespelen van de elektrische theorbe die hij zelf 
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ontwierp en bouwde, zoals te horen is in Old-Fashioned Love Songs, een liederencyclus met countertenor. 

Aaron speelt zelf geen vroege muziek, enkel eigen composities.  Zijn werk  Old-Fashioned Love Songs 

bevat invloeden van Kapsberger, Dowland en Purcell.  Een ander groot werk voor elektrische theorbe is 

het concerto : Strange Seasons. De meest gebruikte elektronische effecten zijn : tremolo, distortion, delay 

en chorus. In Old-Fashioned Love Songs wordt ook een loopstation gebruikt. 

 

SAT. 11 NOV. 2017  Strange Seasons, Wereldpremière van Concerto for Electric Theorbo van Aaron 

Grad uitgevoerd door John Lenti met het Seattle Baroque Orchestra onder leiding van Alexander 

Weimann. https://www.youtube.com/watch?v=WVwoknf_bss 

In dit werk gebruikt John Neti een fuzz pedal, volume pedal, chorus pedal, en een reverb pedal. 

Daarbuiten werden een speciale speeltechnieken gebruikt buiten het buigen van de snaren. John Lenti 

heeft nadien niet meer gespeeld op het instrument. 

 Sylent Oud 

 

Sylvain Bouancheau Dugast maakt een “Sylent oud” om te reizen. Dit zijn instrumenten zonder klankkast 

maar met een aansluiting voor hoodtelefoon of versterker.  Ze hebben wel sympathiek meeklinkende 

snaren maar ‘slechts’ 4 koren. 

sbd-projects.com 

Lucas Henning me:mo schrijft ons: 
 
Dear Patrons of me:mo, 
It has gotten quiet around me:mo. The time, however, has not gone to waste. That being said... time has definitely 
been wasted:  
In June of last year, when the most recent episode "How to Enjoy Polyphony" was released, I also completed work 
on my new CD "Tarot de Paris". When I sent the recording to my label Glossa Records, they refused to publish it, 
stating my debut "Bella incognita" just didn't sell enough copies – only 700 copies in the first year. To still get the 
CD released in some way, I contacted similar labels (Harmonia mundi, naïve...) but received no answer at all. In 
autumn, still without a label, someone suggested I make "Tarot de Paris" into a book, with attached CD.  
Thrilled by the idea, I got to work on the book, and began looking for publishers in March. After about ninety 
rejections I finally received an offer from "Stockmans Art Books & Calendars". In mid-April, the week we intended 
to start printing, aiming for a release on May 1st, the publisher broke off all contact, without explanation, they just 
stopped writing back. To still get "Tarot de Paris" released in whatever way possible, I decided to print and sell the 
book myself. And so here it is!  
This new episode of me:mo was made alongside the new book and CD and serves as introduction to their 
narrative and themes. The brilliant animator Kajetan Obarski joined me on this project to provide motion graphics. 
If this episode may have sparked your interest, you may order Tarot de Paris right here: https://
musicamemo.bandcamp.com Shipping is free, and I'll mail every copy by hand.  
I hope you will understand that, without an actual publisher, the book or CD won't be available elsewhere: Not in 
stores, not on amazon, or any similar platform – only by mail-order. Also, in lack of a publisher's marketing 
department, it likely won't appear in magazines, in the radio, or wherever. The only way people may find out about 
Tarot de Paris is the old word-to-mouth. Please consider helping with this, there's no company or marketing 
budget behind me. It's literally just me and you. 
Thank You! And all the best. 
Lukas 
https://youtu.be/1yk-OnysRn8 
bestellen kan  op https://musicamemo.bandcamp.com/ 15€ voor een digitale versie en 35€ voor een cd met boek. 
 

De Cd Les Larmes van Edward Martin met de Complete Fresneau is eindelijk uit! 
De onterecht vergeten componist Fresneau was een Frans luitist die het grootste deel van zijn leven als luitleraar 
in Leiden doorbracht. Zijn tot nu 33 bekende werken voor luit en 5 voor gitaar zitten verspreid over het Goëss I 
manuscript en en Ms 40626 vroeger in Berlijn, dat nu in Krakau in de Bibliotheka Jagiellonska bewaard wordt. In 
dit laatste handschrift herkent Jan Burgers, die het tekstboekje schreef, duidelijk de hand B als die van Fresneau 
zelf. Is het omdat ik Ed Martin deze werken reeds hoorde vertolken enkele jaren geleden tijdens zijn concerten 
hier in België, het klinkt me allemaal zo vertrouwd en vooral rustgevend. Zijn zorgvuldig afgewogen tempi, 
stijlgetrouwe versieringen dit is delicaat luitspel van het zuiverste gehalte. Daarom kan ik deze cd van harte 
aanbevelen. 

CCCC    d’s    
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DE MONTE // 'Madrigals and Chansons' by Ratas del viejo 
Mundo 
 
De nieuwe CD van de Ratas al gehoord?  Ik heb hem sinds 
gisteren en hij is prachtig! 
 
1521 - terwijl Karel V de Nieuwe Wereld plundert, wordt in het 
hartje van de Oude Wereld een van de grootste madrigalisten 
geboren, in Mechelen nota bene waar Kareltje was opgegroeid.   
 
Geen wonder dus dat vijfhonderd jaar later Floris de Rycker en 
zijn Ratas del Viejo Mundo daar hun tenten opslaan om Flip van den Berg, alias Philippus de 
Monte, eer te brengen. 
 
De nieuwe CD van de Ratas biedt dan ook een staalkaart van madrigalen, chansons en enkele 
instrumentale versies van deze mooie renaissancemuziek.  Dit keer geen kanklès, psalterion of 
met darm besnaard clavecimbel.  Twee gamba's, vier heerlijke stemmen en het begeesterende 
luit- en gitaarspel van Floris zelf, meer heeft de Monte niet nodig.   En ja, het is muziek "voor de 
connaisseur" zoals Ignace Bossuyt schreef.  Maar ik noem het liever muziek voor de genieter, 
de fijnproever.  Alweer een absolute aanrader! 
Jo Van Herck 
 
Een voorsmaakje kunt u al horen op : 
https://www.youtube.com/watch?v=DDyaxfxNZGk Outhere RAM 2004 19€ 
 
 

De links om deze Gamut music GM05 te bestellen zijn: https://shop.gamutmusic.com/les-larmes-of-johannes-
fresneau-digital-download/  en https://shop.gamutmusic.com/les-larmes-of-johannes-fresneau-disc/  
Prijs in voorverkoop is USD  $10 tot de release op 14 Juni 2021daarna wordt het $15. 
Pieces in A Major Prelude — Allemande — Courante — Courante — Sarabande — Le Tombeau de Fresneau (f 
minor) — Chaconne — Gigue Suite in d minor Prelude — Allemande — Courante — Sarabande — Gavotte
(Gigue d’Angleterre) Pieces in f minor Prelude — Les Larmes de Fresneau — Allemande — Courante — 
Sarabande — Gigue Suite in B Major Prelude — La Complainte pour L’Adieu de Monsieur Pollcenis — Courante 
— Sarabande Pieces in F Major Allemande — La Fronde — La Moutarde Nouvelle (Le Cordon Bleu) 
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Ludovico  Roncalli:  
Complete Guitar Music 
 

Bernhard Hofstötter baroque guitar 
 

 

De Capricci armonici sopra la chitarra 
spagnola uit 1692 van graaf Ludovico 
Roncalli (1654–1713) worden 
beschouwd als de laatste publicatie 
voor de 5 korige barokgitaar. Een 
verre nazaat Angelo Guiseppe 

Roncalli, is u wellicht nog bekend als de latere paus Johannes 
XXIII. Dit opus 1 is tevens het enige uitgegeven werk van de 
gitaarspelende graaf uit Bergamo, een amateur in de goede zin 
van het woord.  Roncalli droeg het op aan kardinaal Benedetto 
Panfolio, ook een fervent muziekliefhebber, want deze schreef zelf enkele libretto’s voor 
opera’s van Händel en Scarlatti.  
Deze muziekcollectie trok bij de herontdekking van de Oude Muziek, als één van de eerste met 
oude gitaarwerken, de aandacht van Oscar Chilesotti, die ijverig transcripties maakte welke op 
hun beurt in 1931 Ottorino Respighi inspireerden om een orkestbewerking te maken van de 
Passacaglia in g klein voor zijn bekende Antiche danze ed arie per liuto. Het is ook om die 
reden dat klassieke gitaristen deze werken kennen en vaak spelen. Maar op de klassieke gitaar 
komt deze muziek toch niet helemaal tot zijn recht, want wanneer men deze werken hoort op 
het instrument waar het oorspronkelijk voor geschreven is, met zijn heel eigen speelwijze en 
ook de oktaafstemming van het vierde koor, hoort men pas de speciale effecten. 
De klassieke suitevorm volgend, komt na een vrije Preludio,  Alemande, Corrente, Gigua, 
Sarabanda en als besluit een Passacaglii, Gavotte of Minuet. De negen sonates worden 
prachtig vertolkt door Bernhard Hofstötter, u wellicht al bekend van onze luitdagen in Brussel 
waar hij in october 2019 nog een recital bracht op zijn barokmandoline. Op deze cd bespeelt hij 
een echte, prachtig gerestaureerde Matteo Sellas uit 1640. In het interessante inlegboekje 
vertelt Monica Hall u nog veel meer  wetenswaardigheden. Hofstötter speelt onberispelijk, 
inspirerend, muzikaal en verfijnd deze pretentieloze muziek. Deze twee cd’s in één hoesje 
uitgegeven door Briljant Classics wil ik van harte aanbevelen. 
Greet Schamp https://www.brilliantclassics.com/articles/r/roncalli-complete-guitar-music/   

2 CD’s  cat nr 95856 Briljant classics  
 

Christine Ballman & Edward Martin in october 2018 ter gelegenheid van het concert met muziek van Fresneau en de 

legendarische snaarbreuk op de luitdag in St Lambrechts Woluwe 
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Note : 
Les courtes hampes sans drapeau correspondent à des blanches (minimes) 
Les signes rythmiques les plus courts sans drapeau correspondent à des blanches, les 
plus longs à des noires  
Le 7ième chœur est en Fa. 
 
Sur notre site www.lute-academy.be on peut trouver les ‘audio files’ des deux parties 
pour jouer avec, si on n’a pas de partenaire luthistique. 
 
Nota:  
de kortere ritmetekens zonder vlaggetje betekenen een halve noot, dus twee tijden, de 
langere zijn de kwartnoten. 
Het 7e koor staat op Fa gestemd 
 
Voor wie geen luitduetpartner heeft is er de mogelijkheid om een audiofile van elke partij 
afzonderlijk te downloaden op onze webstek www.lute-academy.be 



GeluitGeluitGeluitGeluit————LuthinerieLuthinerieLuthinerieLuthinerie    n° 84  6/2021n° 84  6/2021n° 84  6/2021n° 84  6/2021    p. p. p. p. 27272727    

Brian Wright  
Fünf Variationen und Fuge  über 
Kein schöner Land in dieser Zeit 
In zwei Versionen für 
8-chöriche Renaissancelaute 
oder 
13-chörige Barocklaute 
DLG 1360 uit 2020 
 
Hier zijn alle luitspelers zoet mee want er is zowel 
een versie voor barok– als voor renaissanceluit. 
Brian Wright maakte 5 variaties op dit volkslied en 
sluit af met een fuga. 
Bestel Nr. DLG 1360 
Prijs 12,-€ 
Verkrijgbaar bij 
Seicento-Notenversand 
Holbeinstrasse 12, 79312 Emmendingen 
Tel: 07641-932803 
email: seicentomusic@arcor.de 
 
 
Die Laute in Europa 2  

Andreas Schlegel & Joachim Lüdtke 
De sterk uitgebreide versie Die Laute in Europa 2 

biedt op 447 bladzijden (1ste uitgave was slechts 

120 Bladzijden) een voorstelling van de luit en 

(nieuw toegevoegd) de andere belangrijke  

Europese tokkelinstrumenten als daar zijn  gitaren, 

mandolines en citers (cisters). 

Volgende auteurs hebben bijgedragen: Pedro 

Caldeira Cabral: Guitarra Portuguesa, Peter For-

rester: Cistern, Carlos González: Vihuela de ma-

no, Lorenz Mühlemann: Schweizer Halszithern, 

Pepe Rey: Bandurria, Renzo Salvador: Barokgi-

taar, Kenneth Sparr: Svenskluta, Michael Treder: 

Lautenmusik der Habsburger Lande, Roman Tu-

rovsky: Torban 

Nieuw is een geschiedkundig overzicht van mid-

deleeuwen tot heden:  

Rond 1200 – De vroege lente der luit in Europa 

1450 – Einde van de middeleeuwen en opkomst 

van zelfstandig luitspel 

Rond  1500 – De opkomst der luit 

1580 – Van Renaissance naar Barok 

1640 – Bloeitijd in Frankrijk 

Luitmuziek in de Habsburgse landen 

1710 – Bloeitijd van de aristocratische luit 

1760 – Cister, mandora en gitaar 

De gitaar van 1810 tot heden 

Herontdekking van de luit in de 19e en vroeg 20ste 

EEEE    ditions  
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eeuw 

De Luit als instrument van de Oude Muziekbewe-

ging 

Ca. 150 bijna compleet nieuwe, volledige bladzij-

den kleurenafbeeldingen (in de eerste editie ston-

den er slechts 31) van instrumenten, bronnen en 

kunstwerken begeleiden de tweetalige tekst (Duits 

Engels). Daarbij komt nog een chronologisch ge-

ordende overzichtsposter met instrumenten en 

bronaanduiding dat langs de ene kant luiten en 

mandolines en langs de andere kant gitaren en ci

(s)ters voorstelt. Nog nooit werd dit overzicht zo 

klaar en duidelijk en tegelijk toch uiterst gedetail-

leerd in beeld gebracht. 

De afbeeldingen geven in chronologische volgor-

de: originele instrumenten vanuit meerdere invals-

hoeken en met instructieve legende. De luit van 

Greiff, Harz arciliuto, angélique (met latere om-

bouw), gallichon, diatonische cister van 1715, 6-

korige barokmandoline, de vroegst bewaarde Na-

politaanse mandoline, een 5-korige gitaar van ca. 

1775, English guittar, 6-korige gitaar van 1822, 

Emmentaler halszithern, nuevo laúd, bandurria en 

guitarra Portuguesa, “flachmandoline”, jazz-

gitaren, theorbe voor luitisten die per vliegtuig rei-

zen 

• Iconografische getuigenissen: Schilderijen, 

etsen, beelden 

vihuela de mano en rebec /gestreken quinterne uit 

Segovia, Sarazeni: engel met getheorbeerde luit, 

fotografie uit de pionierstijd van de oude muziek-

beweging 

• Noten : Originele tabulaturen uit handgeschre-

ven en gedrukte bronnen, haast altijd met een bij-

zondere betekenis die in de legende maar ook in 

de hoofdtekst nader verklaard worden. Voorbeel-

den: Duitse tabulatuur in Typendruk, handge-

schreven Franse tabulatuur, handgeschreven 

Franse tabulatuur en druk "en partition", vb. uit 

een luitschool van 1911 

• Overzichtsrubriek van de instrumenten, zodat 

men een snelle indruk heeft. Voorbeeld: basismo-

del van de luit, luiten met verlengde bassnaren, 

vihuela, viola da mano, vroege gitaartypes, vb. uit 

de "Definitionen der Instrumentennamen". Alle 

voorbeeldbladzijden worden op de website omwil-

le van copyright in een slechte resolutie weerge-

geven, men kan echter een duidelijk beeld krijgen 

door verder te klikken. 

Inhoud 

Systematisch deel: Constructie, Tabulatuur, In-

strumententypes. 

Historisch deel: Geschiedenis, ontwikkeling, mu-

ziek, componisten en verdere thema’s van mid-

deleeuwen tot heden. 

Literatuurlijst met informatie over de laatste 

stand van zaken in dit vorsingsgebied. 

Personenregister, zaken en plaatsregister wor-

den hier kort bijgevoegd. 

Overzichtsposter met een chronologie van de 

instrumenten, de belangrijkste bronnen en na-

men. 

447 Bladzijden, hardcover, met leeslintjes, volle-

dig met kleurenafbeeldingen, tekst in Duits en En-

gels, Overzichtsposter. 

ISBN 978-3-9523232-1-2. 2e uitgave 2011  

Terug voorradig in België € 30,45 plus portkosten 

(geen portkosten voor onze leden) te bestellen via 

contact@lute-academy.be 
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LLLLa tablature La Tablature de luth de Charles,  

 duc de Croy et d'Arschot (1560-1612)     

De facsimile staat volledig online:  https://patrimoine-numerique.ville-valenciennes.fr/ark:/29755/B_596066101_MS_0429 
Meer info op: https://www.jstor.org/stable/927208?seq=1 

Revue de Musicologie  T. 49, No. 126 (Jul., 1963), pp. 18-46 (31 pages)  

Published By: Société Française de Musicologie  https://doi.org/10.2307/927208  

https://www.jstor.org/stable/927208  



GeluitGeluitGeluitGeluit————LuthinerieLuthinerieLuthinerieLuthinerie    n° 84  6/2021n° 84  6/2021n° 84  6/2021n° 84  6/2021    p. p. p. p. 30303030    

HHHH    
ainhofer Houthuijs Barbarino 
André Nieuwlaat 

Philipp Hainhofer as former owner of PL-Kj Mus.Ms. 40032 (the Barbarino lute book) 

An illustration of the relevance of non-musical sources for the study of lute sources 

When I first started my research into lute sources, about 5 years ago now, I began by collecting as many 

facsimile editions and lists of contents and concordances as I could find. My reason for doing this was in 

fact quite simple. 

I knew for a fact that, especially in England where only very little lute music had been published in print, 

nearly all surviving sources for early lute music are manuscript sources. In the late 16th and early 17th 

century pieces had been copied - and often, in the process, changed or even revised - from one source 

to another. It seemed inevitable to me that this copying activity would have left its traces in the form of 

patterns in the lists of concordances between sources that, thanks to the tireless efforts of people like 

John Ward, John Robinson, Andreas Schlegel and so many others, have become available over the past 

50 years.  

As I began to study those lists, I soon found that there were indeed many striking patterns to be found in 

them; patterns that from a statistical or even simply a logical point of view were extremely unlikely to 

have come about by chance, but that instead very much suggested a direct link between the sources 

involved. I also found that in many cases the links between sources, as suggested by the concordances 

between them, were confirmed by scribal concordances as well. 

One of the things that struck me as I studied the facsimile editions that were available to me was the fact 

that, generally speaking, lute sources have been (and often still are) studied more or less in isolation. As 

a rule, every new edition comes with a very detailed and virtually complete list of concordances, but only 

very rarely are these lists themselves object of closer examination. Lists of concordances in modern 

editions seem to be regarded by the editors more or less as end products: once such a list has been 

compiled, as detailed and complete as possible, the work is done.  

But I take a very different view. I am convinced that the amount of information that is hiding in them is 

quite staggering. It is only by analyzing the lists that we are able to extract that information from them. 

And this new information enables us to find out much more about the sources involved and, by 

extension, about the sources that they are directly related to. If, by analyzing its concordances, we are 

able to shed new light on one source, that almost automatically increases our knowledge of these related 

sources as well. 

This brings me to a major problem that we are faced with when studying manuscript lute sources. In 

most cases, we know very little about them. Quite often, their provenance is unclear, the identity of the 

scribe(s) unknown, and occasionally it is even hard to establish with any certainty when the source in 

question was compiled. 

Fortunately, there are some exceptions to this, and the set of lute books that were compiled by the 

Augsburg merchant and art dealer Philipp Hainhofer in the early 17th century is one of them. (1) In 1999, 

Joachim Lüdtke's doctoral thesis on the two Hainhofer lute books was published. (2) Of course, Lüdtke 

included a very detailed list of concordances in his thesis, as well as an extensive musicological 

description by genre of their contents. 

The case of the Hainhofer lute books is quite exceptional, in that Hainhofer's life and business activities 

are extremely well documented. He for instance made copies or extracts of all outgoing letters, (3) and 
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we know from his correspondence and from a number of other sources that his social network was 

probably without equal. One could argue that Hainhofer was the very first art dealer in the modern sense 

of the word, and royalty and nobility made use of his services to find and buy rare works of art to add to 

their private collections. 

What makes Hainhofer's lute books even more interesting as an object of study is the fact that many of 

the attributions in them appear to be incorrect or at the very least dubious (with pieces by Melchior 

Newsidler being attributed to Fabrizio Dentice, by Francesco da Milano to Diomedes Cato, etc.). This 

phenomenon of dubious or conflicting attributions is something that the Hainhofer lute books have in 

common with several other lute sources from roughly the same period. I wondered whether it might be 

possible, by studying the Hainhofer lute books in detail, to find out the cause of these apparent 

misattributions. Were they all simply errors (in which case of course no special explanation is required), 

or was there more to it than that? 

By studying some of the non-musical sources that Hainhofer left us, I was hoping to find new information 

that would enable me to shed new light on some of the contemporary Continental lute sources. And I am 

pleased to say that my hope turned out not to be in vain. Although I have so far explored only a very 

small part of it, the corpus of Hainhofer manuscripts has proved to be a treasury of information which 

can be linked directly to a significant number of lute sources. In the remainder of this article, I intend to 

disclose part of the results of my research into Philipp Hainhofer so far. But before I do, it will be useful 

to mention briefly some of the relevant events in his life. (4) 

 

Philipp Hainhofer was born in Augsburg in 1578 into a family of wealthy merchants. The family firm's 

main business was the import and export of fine textiles. These were exported to an area covering 

modern Germany, the Netherlands, Belgium, Austria, and Northern Italy. In May of 1594, Philipp and his 

brother Hieronymus were sent to Italy to finish their educations. It was during this time that Hainhofer 

first became interested in lute music, and started taking lute and music lessons. By the middle of 1596 

Philipp and his brother had completed their legal studies at the universities of Padua and Siena. In the 

months after that, they visited Rome and Venice before returning to Augsburg in November 1596. 

But it wasn't very long before Hainhofer once again left Augsburg. At the end of the same month he 

travelled to Cologne, and he settled himself in the house of Jacques Honthuis, a teacher from Flanders 

who was running a private school. He was to be Hainhofer's language teacher for the years to come. 

One of Honthuis' other pupils was taking lute lessons, which revived Hainhofer's interest in the lute. This 

led to Hainhofer taking lute lessons again, this time from none other than Jean-Baptiste Besard. Lessons 

started on 5 May 1597, but soon afterwards an outbreak of the plague in Cologne forced Honthuis and 

his family and pupils (among them Hainhofer) to leave Cologne. Initially, they settled in nearby 

Elbersfeld, but after one of Honthuis' daughters had succumbed to the plague, the company decided to 

move away to Amsterdam, which they reached in December of 1597. Upon arriving in Amsterdam 

Hainhofer once again took up taking lute lessons (unfortunately, Hainhofer doesn't mention his teacher's 

name in his letters), but that didn't last very long: he decided to stop taking lessons because, in his 

opinion, his teacher was too demanding. Hainhofer finally left Amsterdam in September of 1598, making 

his way back to Augsburg via Hamburg, Leipzig and Nuremberg. 

In the years after that, Hainhofer settled down in Augsburg permanently. After the death of his mother in 

1604 there seems to have been some disagreement within the family on how to continue the family firm, 

and gradually Hainhofer started setting up a business of his own. The nature of this business was very 

different from that of his family: he started a trade in valuable works of art (in the widest sense of the 

word: including for instance artefacts, rare books and manuscripts), and thanks to his unparallelled and 

ever expanding social network his clientele included members of royalty and high nobility from across 
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Europe.  

Although Hainhofer was quite successful in his business activities, the final decades of his life were 

plagued by increasingly poor health, and by financial problems which were largely due to the Thirty 

Years War and the economic decline that came with it. He passed away in July of 1647, and in time most 

of his library books and personal documents would become part of the library of Herzog August d.J. von 

Braunschweig-Lüneburg (now: Herzog August Bibliothek) in Wolfenbüttel. 

 

At the time of Hainhofer's life, there was a wide-spread tradition in Germany among higher social classes 

to keep Stammbücher, a term that is best translated as Libri amicorum. Friends and business 

acquaintances were invited to write an entry into them, and as the number of entries grew, the 

Stammbuch in question reflected the social network of its owner. Hainhofer kept no fewer than four 

Stammbücher, and one of them was specially reserved for royalty and high nobility only. This book, by 

far the most spectacular of the four, somehow ended up in private hands, and was sold at an auction at 

Christie's in 2006, where it fetched over 2 million US dollars. It changed hands again only last year, when 

it was acquired by the Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel at an even higher price. This purchase 

means that the 'Grosse Stammbuch' is now at long last finally re-united with the main collection of 

Hainhofer documents in Wolfenbüttel. 

The recently acquired Stammbuch hasn't been digitized yet, but the detailed descriptions of its contents 

on wikipedia and on the website of Christie's (5) perfectly reflect the kind of people that Hainhofer did 

business with. The book is a veritable Who's Who of Europe in the early 17th century. However, this 

does not mean that Hainhofer's other Stammbücher are any less interesting. As we will see, some of the 

entries in them turn out to be directly related to Continental lute sources. 

When I came across the name of 'Jacques Honthuis' in Joachim Lüdtke's thesis, my first reaction was: 

that can't be right. The English equivalent of Honthuis would be 'Doghouse', and that is not a name that I 

had ever come across before, be it in Dutch or in English. (6) I wondered whether maybe Lüdtke had 

misread the much more common name of 'Houthuis' (Woodhouse). In many scripts of the period, the 

letters n and u (or v) were virtually identical, and in order to prevent confusion between the two, often - 

though not always - a small diacritical mark was placed above the letter u to distinguish it from the letter 

n. When I performed a google search for the name of Jacob Houthuis (and variants thereof), it soon 

turned out that Lüdtke had indeed misread the name. 

Jacob (van) Houthuijs (or Houthusius in its latinized form) was one of the most renowned and skilled 

penmasters of his time. It has turned out to be quite hard to find any reliable biographical information 

about him, but he was almost certainly born in Antwerp, as a son to the schoolmaster Jan Houthuijs. 

What we do know for a fact is that, on 17 September 1584, Jacob paid an annual fee to the 

Schoolmasters Guild of Antwerp, and that he ran a private school in the Reyndersstraat in Antwerp, 

teaching young girls in reading, writing and arithmetic. (7) It seems likely that Jacob, along with many 

other protestants, left Antwerp after it had fallen into the hands of the Spaniards in 1585. Many of them 

decided to go to Amsterdam, where they were to play an extremely important role in the subsequent 

economic growth and importance of that town. Others preferred to go to Germany instead, and Jacob 

seems to have been one of them. In 1591, a book by 'Jacobus Houthusius Antverpianus' was published 

in Aachen with the title: Exemplaria sive Formulae Scripturae Ornatoris XXXVI. (8) It contains samples of 

a wide variety of scripts from across Europe that Houthuijs had mastered, and no doubt taught as well. 

Many of the scripts in it can also be found in the manuscripts that Philipp Hainhofer went on to produce 

during his life. It is evident now that, when Hainhofer went to Cologne in 1596 to continue his studies, it 

wasn't only to learn languages such as French and Dutch (as Lüdtke seems to suggest), but also to 

improve his writing skills. He even occasionally included writing samples in his letters to his elder brother 
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Christoph, to inform him about the progress that he was making as a scribe. I intend to argue on a later 

occasion that Hainhofer's writing skills play an important role in the correct interpretation of the lute books 

that he would compile only a few years later. 
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As I wrote earlier, Hainhofer left Amsterdam in September of 1598 to return to his hometown of 

Augsburg. This meant parting with Houthuijs, who had been his teacher and daily companion for nearly 

two years. On that occasion, Jacob Houthuijs wrote a farewell entry in Dutch in one of Hainhofer's 

Stammbücher (9), which is shown below: 

The entry by Houthuijs shows something that is very characteristic of his style: a quite excessive use 

of scribal flourishes and ornamentation. It is something that is also found in many of the manuscripts 

that Hainhofer would later produce (including his lute books) and that he had no doubt adopted from 

his former teacher.  

One of the lute sources in which very similar flourishes are found is a manuscript that is now kept at 

the Biblioteka Jagiellonska in Cracow, Poland: the lute book known as PL-Kj Mus.Ms. 40153 or the 

Dusiacki lute book. (10) I can remember that, when I first saw the facsimile of that source (which was 

long before I had ever heard of Houthuijs, or had read Lüdtke's thesis), I had been struck by how 

similar the script and flourishes on its title page (though not the script used for the music itself) were to 

what can be seen in the Hainhofer lute books. The striking similarity suggested to me at the time that 

the title page could very well have been written by Philipp Hainhofer, although of course I didn't have 

any clear evidence to support this. 

This changed when I obtained copies of Joachim Lüdtke's thesis and Gerhard Seibold's book 

Hainhofers ''Freunde''. Seibold's book is primarily a study of Hainhofer's Stammbücher. The writer 

included a very large selection from the Stammbuch entries in facsimile, as well as a chronological list 

of their contents and an alphabetical index (with biographical details) to the persons who contributed. 

Finding the name of Stanislaus Casimirus Rudomina Dusiacki among the contributors to one of 

Hainhofer's Stammbücher (the same book in fact that also contains the entry by Houthuijs) was of 

course exactly the kind of evidence that I had hoped to find to establish the link between Hainhofer 

and the Dusiacki lute book. Below is the title page of Mus.Ms. 40153, showing the italic script and 

scribal flourishes that are so characteristic of Hainhofer's writing: 
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And this is Rudomina Dusiacki's entry in 

the Hainhofer Stammbuch: 
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It is worth noting that both the title page of Mus.Ms. 40153 and Rudomina's entry are dated 1620, in the 

case of the Stammbuch specifically: 2 (or 11, depending on whether or not the number is interpreted as 

Roman numerals) May 1620. But it turns out that the matter is even more intriguing than that. 

A very different line of my research had earlier led me to yet another manuscript that is kept in Cracow 

Poland, and that is usually referred to as the Barbarino lute book: PL-Kj Mus.Ms. 40032. (11) It is a huge 

compilation of lute music in Italian tablature, written c. 1600. Although its provenance is generally 

believed to be Italian, there is a text written in German on the last folio, which was partially transcribed by 

Dieter Kirsch and Lenz Meierott as follows: (12) 

 

 

 

 

 

 

 

''In diesem Buch sein hundert und neunundsechzig pläter / darunter sein zwey mit eingehengt und mit 

chlavir(?)-tabulatur / den 1 tag May den ...''  

Kirsch and Leierott had been unable to read the final line of the text, but with the help of a fellow archivist 

I was able to decipher most of it. It reads: ''den 1 tag May [??] XX gelihen''. The first two lines of the text 

describe the manuscript (it consists of 169 folios, with two folios inserted that contain music in keyboard 

tablature - the latter have not survived), and the final line means that the manuscript was lent to someone 

on 1 May 1620. 

Although Philipp Hainhofer was a trained scribe, he reserved his best writing for special manuscripts only 

(such as the lute books that he compiled). His everyday writing for personal and practical purposes, such 

as the copies that he made of his outgoing letters, was often done with far less care, and the German 

Kursiv that he used for his letters in German is at times even barely legible. It is, in fact, often remarkably 

similar to the writing of the German text in the Barbarino lute book. Although the writing in the 

Kopierbücher varies greatly (different languages required different scripts; apparently some of the letters 

were written down with much more care than others; the properties of the quill that was used also had a 

profound influence on the writing, etc.), I believe that the reader will have no difficulty in finding pages in 

Kopierbuch V, which contains Hainhofer's letters from 1612-1625, that match the writing of the German 

text in Barbarino perfectly.   

To sum up: from the text in the Barbarino lute book we can deduce that it was owned in 1620 by 

someone from Germany, and that this person then lent it to someone. What is more, there also appears 

to be a clear scribal concordance between the text in Barbarino and many of the Hainhofer letters from 

roughly the same period. By combining pieces of information from a variety of sources, I am suggesting 

that in 1620 Philipp Hainhofer was the owner of the Barbarino lute book. On 1 May 1620, he lent the 

manuscript to Stanislaus Casimir Rudomina Dusiacki, who one day later wrote an entry into one of 

Hainhofer's Stammbücher. It was also on this occasion that Hainhofer must have written the title page of 

the lute book which Rudomina Dusiacki was carrying with him, and which is dated 1620. Both the script 

and the scribal flourishes on the title page are strongly reminiscent of Philipp Hainhofer. My guess would 

be that Rudomina Dusiacki paid Hainhofer a visit in Augsburg on his way home from Italy (which would 
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account for the mention of the town of Padua on the title page), and hopefully this will be confirmed by 

additional research into the life of Rudomina Dusiacki. 

I would like to add that apparently it was not unusual for Hainhofer to lend lute manuscripts to others. 

Only a few years before, in December of 1617, he had lent his own set of lute books to Herzog Ulrich, 

younger brother of Herzog Philipp II von Pommern-Stettin, and in a letter dated 8 /18 April 1618 he 

requested Herzog Ulrich to return the lute books to him. (13) 

Given the fact that Hainhofer traded not only in valuable works of art, but also in rare books and 

manuscripts, combined with the fact that he took an interest in lute music, in retrospect his ownership of 

the Barbarino lute book is perfectly understandable and hardly surprising. But I am quite sure that the 

Barbarino lute book wasn't the only lute book in his possession. Nowadays, Hainhofer is known among 

lute scholars primarily as the scribe of the two lute books that he compiled, and for having been a pupil 

of Jean-Baptiste Besard. But my additional research into his lute books, and the sources associated with 

it, has revealed that his role is much more important than this. In fact, I am convinced that the person of 

Phlipp Hainhofer, and the business activities that he was engaged in, provide essential clues for the 

interpretation of a number of Continental lute sources, the provenance of which has been unclear until 

now, and the subject of much discussion, if not speculation. And remarkably, though not coincidentally, 

the same is true for the Barbarino lute book. 

Rudomina Dusiacki's name isn't the only name to appear in the Hainhofer Stammbücher that can be 

associated with a specific lute source. Entries were also made by Jean-Baptiste Besard (on 25 July 

1597, and again on 10 October 1617) and Petrus Brahe (on 14 April 1621), the compiler of the Brahe 

lute book that is now kept at the library of Skokloster Castle in Sweden (S-B ms. PB fil. 172). But the 

Stammbücher contain several other names that can be linked directly to known lute sources: links that 

have gone unnoticed until now, and that are best explained by Hainhofer's involvement in them. I intend 

to go into these matters in a later article. 

 

Endnotes: 

1) High resolution facsimiles of Hainhofer's lute books (Cod.Guelf. 18.7.Aug.2º and Cod.Guelf. 

18.8.Aug.2º) are available at http://diglib.hab.de/mss/18-7-aug-2f/start.htm and http://diglib.hab.de/

mss/18-8-aug-2f/start.htm. 

2) Joachim Lüdtke, Die Lautenbücher Philipp Hainhofers (1578-1647) (Abhandlungen zur 

Musikgeschichte Band 5), Göttingen 1999. The thesis is available online in pdf-format at https://

download.digitale-sammlungen.de/BOOKS/download.pl?id=bsb00046906&nr=00007. 

3) His letters, covering the period 1596-1645 (Cod.Guelf. 17.22.Aug.4º - Cod.Guelf. 17.29.Aug.4º) can 

be found in his Kopierbücher, which are available in facsimile at the digital library of the Herzog August 

Bibliothek in Wolfenbüttel: http://diglib.hab.de/?db=mss. 

4) For a detailed account of his life, see Lüdtke pp. 10-72. Another useful source of information is 

Gerhard Seibold, Hainhofers ''Freunde'' - Das geschäftliche und private Beziehungsnetwerk eines 

Augsburger Kunsthändlers und politischen Agenten in der Zeit vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zum 

Ausgang des Dreißigjährigen Krieges im Spiegel seiner Stammbücher, Regensburg 2014. Part of this 

book, including the chapter describing his life (pp. 27-37), is available online at  

https://www.blickinsbuch.de/viewer/cm/access.php?

Zmxhc2g9MSZ2MzE1Nj0xNDIwNDAzNjUzJnY3Mzc2PTk3ODM3OTU0Mjg2OTMmdGFyZ2V0X2lkPTM

mdjkzNjk9akk2a2RrelJBZg==&mxbook=3fe5cefae7d064455329706aa8aeb9b6   
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Brussels wandtapijt Vrede en medeleven, vroeger in het bezit van Hendrik VIII, London 

5) Available online at https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fes_Stammbuch and https://

www.christies.com/en/lot/lot-4747619. 

6) This is not entirely true. In the 1946 Howard Hawks movie The Big Sleep, private detective Philip 

Marlowe (played by Humphrey Bogart) introduces himself jokingly to one of his clients as 'Doghouse 

Reilly'. 

7) 'Het Antwerpsche Schoolpersoneel in 1584 met vermelding der onderwezen talen en vakken', in: 

Verslagen en medelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1941, 

pp. 773-781. I would like to thank Greet Schamp for bringing this article to my attention. 

8) A facsimile is available at https://collections.thulb.uni-jena.de/receive/HisBest_cbu_00030848?

derivate=HisBest_derivate_00016691. Samples of Houthuijs' writing can also be found at http://

luc.devroye.org/fonts-71616.html. The portrait of Houthuijs, dated 1596, in this article is from the copy of 

Exemplaria (perhaps a later repint?) that is now in the Kunstbibliothek of the Staatliche Museen in 

Berlin. 

Houthuijs also contributed to Jodocus Hondius' publication Theatrum Artis Scribendi, an anthology of 

handwriting specimens by some of the most prominent penmasters of the time, which was first 

published in Amsterdam in 1594. This edition is available at  

https://web.archive.org/web/20070928193507/http://www.jpad.biz/pdfs/tas.pdf. 

9) As is the case with most of the Hainhofer manuscripts, the Stammbuch in question (Cod.Guelf. 210 

Extravag.) is now at the Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. A facsimile of it is available at  

http://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=210-extrav&hi=stammbuch. The entry by Houthuijs is on p. 82. 

10) A facsimile of the Dusiacki lute book is available at https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?

id=315857&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI= 

11) A facsimile of the Barbarino lute book / Mus.Ms, 40032 can be found at  

https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/204888. 

12) Dieter Kirsch and Lenz Meierott, Berliner Lautentabulaturen in Krakau, Mainz 1992, p. 1. 

13) Lüdtke, pp. 40-41. 

 

De Nederlandstalige tekst van dit artikel zal te lezen zijn op onze webstek . 
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  

17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

BE92 0636 1463 9323  Nieuw nummer 

mededeling: 
Hernieuwing lidgeld 2021 

- 25.00 EUR (België)  

- 30,00 EUR (Buitenland)  

- 30,00 EUR of meer (erelid) 

- 10,00 EUR (student)  

te storten op rekening: 

BE92 0636 1463 9323  

communiqué : 
Cotisation 2021 

- 25,00 EUR (Belgique)  

- 30,00 EUR (étranger)  

- 30,00 EUR  ou plus (membre d’honneur) 

- 10,00 EUR (étudiant)  

sur le compte  

BE92 0636 1463 9323  

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

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

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  
 

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

Met dank voor uw milde steun    Merci pour votre aide 

We danken allen die reeds hun lidgeld gestort hebben. 
Mag ik echter aan alle anderen een oproep doen om 
het lidgeld voor 2021 nog  te betalen of geef gewoon 
een permanente jaarlijkse opdracht aan uw bank.  
Indien u niet zeker bent of u al betaald hebt voor het 
lopende kalenderjaar, stuur dan een mailtje naar onze 
penningmeester Frank Schaffels, die kan het u al dan 
niet bevestigen. contact@lute-academy.be 
Wie lid is krijgt de elektronische nieuwsbrief, zoals de-
ze met nieuwsjes, concerten, nieuwe cd’s en uitgaven 
en het gedrukte jaarboek met de meer musicologische 
artikelen van blijvende waarde. 
 
Dank bij voorbaat,  
Greet Schamp 

Nous remercions ceux d'entre vous qui ont déjà payé 
leur cotisation. Pouvons-nous demander aux autres de 
bien vouloir verser leur contribution pour 2021, ou de 
faire un ordre permanent pour ne plus devoir y songer. 
Si vous n'êtes pas sûr d'avoir payé, envoyez un cour-
riel à Frank Schaffels qui pourra vous fournir l'informa-
tion.contact@lute-academy.be 
Les membres reçoivent le newsletter, comme celle que 
vous lisez pour l'instant avec les nouvelles, agenda de 
concerts,  recension de publications et de CDs, ainsi 
que le yearbook en version papier, qui contient les  
articles plus musicologiques. 
 
Merci d'avance! 
Christine Ballman 


