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Comme à chaque fois vous trouverez dans ce numéro les photos 
de notre Journée du luth du 10 octobre dernier. Malgré les condi-
tions Covid, ce fut bien réussi et le public était au rendez-vous. 
Outre les rubriques habituelles, André Nieuwlaat nous offre la 
poursuite de ses intéressantes recherches. 
Et… n’oubliez pas de payer votre si essentielle cotisation au début 
de 2022. Dores et déjà bonne fin d’année à tous. 

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 

 

We blikken terug op een zeer geslaagde luitdag, 
ondanks alle Covidbeperkingen, de afwezigen hadden 
zoals steeds ongelijk. 
In deze nieuwsbrief weer een keuze aan cd’s en nieuwe 
uitgaven en André Nieuwlaat licht nog een tipje van de 
sluier op over de verbanden die hij ziet tussen op het 
eerste gezicht totaal verschillende luitbronnen uit 
verschillende Europese landen. 
Vergeet u niet uw broodnodige ledenbijdrage te storten 
tegen begin 2022? Alleen met deze financiële steun 
kunnen we verder leuke activiteiten organiseren rond de 
luit en deze nieuwsbrief en de webstek bekostigen. 
Alvast bedankt aan allen die ons reeds steunden!  
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AAAA    genda 
http://www.lute-academy.be/xlagenda327-nl     

26.11.21 om 20:15 AMWD Eggestraat 13 Mortsel http://tickets.mortsel.be tickets: €12,50 
Argimina met Tom Van Eygen luit, Nel Vanhee zang en Nadia Bierinckx blokfluiten. 
 
22 12 21 van 14:30 tot 16:00 
Vleeshuis, Vleeshouwerstraat 38 Antwerpen 
Woensdagklanken: In het spoor van Wannes Van de Velde 
Imago Mundi liet zich voor dit concert inspireren door de luitboeken in de werkkamer van Wan-
nes Van de Velde. Van de Velde speelde immers zelf ook luit en heeft zelf ook enkele luiten ge-
bouwd. Tijdens de opnames van het vorige concert voor Erfgoedweekend, werd Lieselot door 
ziekte verhinderd voor de opnames. Gelukkig was zanger Kevin Van Staeyen bereid om voor 
haar in te springen. Dit viel zo goed mee dat Van Staeyen ook nu enkele liederen van Wannes 
vertolkt. En natuurlijk is Lieselot ditmaal ook van de partij: zij zingt vooral de oude liederen. 
Lieselot De Wilde en Kevin Van Staeyen zang, Sofie Vanden Eynde luit, Peter Verhelst gitaar 
tickets: €5. Meer weten over Woensdagklanken of het concert van Imago Mundi … 
https://museumvleeshuis.be/nl/content/woensdagklanken-het-spoor-van-wannes-van-de-velde  

Zefiro Torna  
Er staat een bijzonder seizoen voor de deur. Eén waarin tv-schermen weer plaats maken voor 
een live publiek. En Zefiro Torna viert dubbel feest, want in 2021-2022 is het 25 jaar geleden 
dat het ensemble haar eerste officiële concert gaf. Daarom brengen we komend seizoen enkele 
iconische producties naar Mechelen; de stad waar het allemaal begon, en waar het ensemble 
nog steeds haar plannen smeedt. Van het jazzy Scattered Rhymes tot het zintuiglijke 
muziektheater BALSAM. In het voorjaar richten we onze blik dan weer naar de toekomst met 
PAST >| ORALE, een wonderlijke mix van Beethoven, geluidskunst, en alternatieve 
popmuziek.  
 
"Zefiro Torna en Laika breken de zintuigen open. Een zegen voor 
wie even wil herademen na maanden van virtuele cultuur." 
 De Standaard over BALSAM 
 
18 t/m 21.11.21 Lavrar O Mar / Aljezur (PT) 
25 & 26.11.21 Gallia Théâtre, Saintes (FR) 

30.11 t/m 2.12.21 Scène Nationale 61, Mortagne-au-Perche (FR) 

11.12.21 Cultuurcentrum Blankenberge 

BALSAM IN CONCERT muzikale hulde aan kruiden en planten 
Balsam speelt natuurlijk ook nog in haar puurste vorm: in concert. De bedwelmende muziek 
voert langs traditionele gezangen uit Portugal, Griekenland en IJsland, mystieke klanken van 
Hildegard Von Bingen, vijftiende-eeuwse polyfone muziek en eigen composities. Als een hulde 
aan de helende, stimulerende en betoverende werking van kruiden en planten. 
Er is ook een extra luik aan deze concerten: fyto- en aromatherapeute Michaela Schumacher-
Fank (in Eupen) en bioloog/muzikant Raphaël Decock (in Sint-Niklaas) geven tussen de 
muziekstukken door uitleg over planten en kruiden. In Sint-Niklaas weidt Raphaël bovendien uit 
over de indrukwekkende reeks instrumenten die hij bespeelt. 
16.12.21 CC Den Hogen Pad, Adegem 

22 & 23.12.21 Cultuurcentrum Kapellen 

28 & 29.12.21 Cultuurcentrum Mechelen 
 
Benieuwd naar wat het voorjaar 2022 brengt? Bekijk dan alvast de documentaire die cineast 
Mathias Ruelle maakte rond de voorstelling PAST >| ORALE. https://vimeo.com/562743618  
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JJJJ    ournée du luth 10 octobre 2021  
Luitdag 10 oktober 2021    

De instrumentententoonstelling kende dit jaar een heel groot succes, nog nooit hadden we 
zoveel nieuwe instrumenten bij elkaar! 
 
L’exposition des instruments a connu un réel succès cette année ! Nous n’avions jamais eu 
tant d’instruments différents en même temps ! 
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LLLL     uitdag 10 oktober 2021  Journée du luth  
Jo Van Herck    

Zondag 10 oktober;  opnieuw waren we welkom in 
de mooie muziekacademie van Sint-Lambrechts-
Woluwe voor een gezellige luitdag.   
Telkens is dat een weerzien met oude bekenden: 
Christine, Greet, en andere leden van het bestuur 
van de Belgische Luitvereniging.  Luitbouwers als 
Renzo Salvador, Wolfgang Früh (onze vaste 
leverancier van snaren), en Dirk De Hertogh met 
leerlingen van het CMB (Centrum voor 
Muziekinstrumentenbouw).  En uiteraard andere 
amateurs zoals ikzelf, die hier komen voor de 
workshops, het samenspel, en om te snuisteren in 
de tabulatuurboeken die te koop worden 
aangeboden. 
Het viel op dat er dit jaar extra veel aanwezigen 
waren, misschien een “covid-effect” na het lange 
thuis zitten?  In ieder geval was het programma 
weer uitstekend, hoewel ik niet alles heb kunnen 
bijwonen.  De lezing van Christine, over Narvaez, 
heb ik jammer genoeg gemist en ook voor het vrij 
podium na de middag kon ik niet blijven.  Maar de 
workshop-op-sokken van Ariane (getiteld 
“Lichaamshouding verbeteren”) was boeiend, en 
zoals steeds genoot ik van de samenspelsessie 
geleid door Jurgen De bruyn. 
Hoogtepunt was echter het concert dat Fred 
Jacobs na de middag aanbood.  Deze theorbist 
van wereldklasse speelde Kapsberger, de Visée en 
de minder bekende Charles Hurel.  In vlekkeloos 
Frans belichtte Fred deze werken, alvorens ze op 
zijn enorme theorbe tot klinken te brengen.   
Bedankt Fred, bedankt Luitvereniging en alle 
medewerkers, en tot een volgende! 

Fred Jacobs, theorbe 
 
 
     
Jeu d’ensemble dirigé par Jurgen De bruyn 
Samenspel o.l.v. Jurgen De bruyn 
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Het werk van Milan Barbé van de 
instrumentenbouwklas van Toon Lauwers, Gent. 
 
Le travail de Milan Barbé, de la classe de lutherie 
de Toon Lauwers, Gand. 

Wolfgang Früh 
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Ariane Renel workshop      Samenspel o.l.v. Jurgen De bruyn 
         Jeu d’ensemble dirigé par Jurgen De bruyn 
 
Fred Jacobs, recital theorbe   Jurgen test de dubbele gitaar van Milan Barbé 
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CMB Puurs de klas van Dirk De Hertogh 
met een grote delegatie en vele soorten 
instrumenten, zelfs een tromba marina (niet 
in beeld) 
 
Wolfgang Früh, un habitué qui vient chaque 
année de Paris chez nous 
 
Free podium 
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CCCC    d’s  
 

https://lute-academy.be/nieuwe-cds/    

Tarot de Paris 
Lukas Henning 
 
“Vier spelers rond een tafel.  Tussen hen in een soort stilleven: een kruik wijn, gebroken 
kandelaars, zilveren messen, enkele munten, een versleten luit (hun broodwinning !), en 
verspreid daartussen de tweeëntwintig “triomphes” van de tarot, zoals die rond 1620 in Parijs is 
gedrukt.” 
Met deze fantasierijke beschrijving begint het project waaraan luitist Lukas Henning werkte 
gedurende de lange geïsoleerde covid-periode in 2020.  De spelers in kwestie zijn niemand 
minder dan Nicolas Vallet, John Dowland, Michelagnolo Galilei en Hieronymus Kapsberger.  En 
wat Henning nu aanbiedt, is een CD met begeleidend (Engelstalig) boekje, beide getiteld “Tarot 
de Paris”. 
Wat dat boekje betreft: verwacht geen duidelijk geordend overzicht van wat dit project omvat;  
het is een amalgaam van prenten, facsimile teksten, tabulatuurfragmenten, en gerelateerde 
collages.  Een minuscuul hebbeding (niet groter dan een speelkaart maar meer dan 250 
pagina’s dik), fijn om in te bladeren en al bij al een mooie achtergrond voor wat deze Tarot de 
Paris echt waardevol maakt: de schitterende CD. 
Twintig nummers van bovengenoemde componisten, elk gerelateerd aan een tarot kaart: 
Queen Elisabeth Galliard voor “l’Imperatrice”, een Corrente voor “le Chariot”, enz.  
Voorafgegaan door een eigenzinnige bewerking door Lukas Henning zelf - “le Bateleur” (de 
dwaas) - van Kapsbergers "Toccata arpeggiata”, waarin ieder van de 48 harmonieën herschikt 
is met een eigen arpeggio patroon (dat het magisch vierkant vormt zoals onder meer 
beschreven door Athanasius Kircher, de all-round wetenschapper die bevriend was met 
Kapsberger).  Ook van de hand van Henning is een mooie Tombeau de Vallet, die uiteraard 
voor “la Mort” staat. 
De fantasie van Lukas Henning staat buiten kijf, dat bleek al uit zijn originele YouTube reeks 
“me:mo” en de opname van zijn master-concert aan de Schola Cantorum Basiliensis  
(https://www.youtube.com/watch?v=ZvTkVHA8m9s). 
Maar belangrijker is de kwaliteit van zijn uitvoering, en die is subliem!  Geen te hoge tempi, 
maar een doordachte benadering van ieder muziekstuk waarin iedere noot tot haar recht komt.  
Luister naar het originele begin van Vallets “Carillon de village”, de elegante “Sir Smith his 
Almaine” of de contrasten in het bekende “Semper dolens”.   
Dit is luitspel op zeer hoog niveau, en vermits ook de opname buitengewoon helder is kan ik de 
Tarot de Paris met veel enthousiasme aanbevelen! 
 

Jo Van Herck 
€35 or more  256 page book and cd https://musicamemo.bandcamp.com  
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In the garden of polyphony 
Israel Golani 
 
Deze plaat met Franse zestiende-eeuwse muziek voor luit en renaissancegitaar is zeker een 
mooie aanwinst en bovendien heerlijk rustgevend. De heldere toon valt meteen op, zonder 
overbodige versieringen. Zeker bij de stukken op renaissancegitaar soms eenvoudig 
tweestemmig maar die toch een volmaakt gevoel van harmonie geven ondanks de beperking 
van slechts 4 koren zonder echte bassnaren op dit kleine instrument. De CD biedt een 
repertoire dat toch wel de platgetreden paden verlaat. De uitstekend gebalanceerde keuze komt 
deels uit de edities van Attaingnant en Phalèse en biedt een mooie afwisseling tussen meer 
contemplatieve stukken en vrolijke branles en basse dances. Daarbij krijgt u naast intavolaties 
van Albert de Rippe, Adrien Le Roy, Guillaume Morlaye, Jean-Paul Paladin, Julien Belin en 
Simon Gorlier tevens enkele eigen arrangementen door Golani zelf, bijvoorbeeld van het 
bekende C’est mon ami van Janequin. De twee zeskorige luiten die hier bespeeld worden, zijn 
gebouwd door respectievelijk Martin Shepherd en Alfonso Marin en de vierkorige gitaar naar 
een model van Belchior Dias eveneens door Marin. Een uitgebreid Engelstalig inlegboekje van 
maar liefst 56 bladzijden geeft, naast een inleiding door John Griffiths, een verantwoording van 
zijn keuze door Israel Golani zelf, een interessant artikel over retoriek en muziek in het 
renaissance luit-repertoire door Tobias Fischer én alle originele teksten van de gebruikte 
chansons. Golani is van jongs af aan gefascineerd door vocale werken en dit uit zich duidelijk in 
zijn keuze. Tijdgenoten van de Vlaamse polyfonisten hebben destijds wellicht automatisch de 
bijhorende teksten in hun verbeelding gehoord wanneer ze deze bewerkingen voor luit 
beluisterden. Wij zouden dit experiment ook eens moeten doen. 
 
De opname gebeurde in juni 2020 in de Lutherse kerk van Groningen en het was dankzij een 
zogenaamd crowdfunding project dat deze CD tot stand kon komen. Meer hierover op: 
https://www.voordekunst.nl/projecten/12551-in-the-garden-of-polyphony 
Dankzij 92 donaties werd een bedrag van €5.656 ingezameld voor dit project om de kosten te 
dekken voor de huur van de kerk, de opnames en de post-productiekosten. 
 
Bio: 
Israel Golani slaagde cum laude voor zijn studie muziekwetenschappen aan de universiteit van 
Tel-Aviv en is op zijn 25ste naar Nederland gekomen om luit te studeren (naast barokgitaar en 
theorbe). Als continuospeler heeft hij al bij veel Europese orkesten zijn diensten bewezen. Hij 
speelde bijvoorbeeld met het Koninklijk Concertgebouworkest, musicAeterna, B’Rock en het 
Gabrieli Consort. Israel presenteerde in 2013 zijn eerste album Raclerie Universelle, waarin zijn 
passie voor zeventiende-eeuwse Franse barokmuziek voor gitaar hoorbaar is. 
www.israelgolani.com 
 

Greet Schamp 
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Lundgren Editions 
Wie droomde er ooit al van om eens muziek te spelen van bekende klassieke componisten die helaas 
nooit originele werken voor luit schreven? 
Barokluitspelers worden nu verwend door enkele nieuwe uitgaven die toch wel uit onverwachte hoek 
komen. 
Bij Lundgren Edition verschenen Schuberts Winterreise en andere liederen, o.a. uit Die schöne Müllerin 
en Rosamunde en delen uit Beethovens bekende pianosonates zoals de Pathétique, de Mondschein en 
de Pastorale, allemaal bewerkt voor een theorbe of barokluit in d klein. Het is een zeer praktische 
uitgave met duidelijke aanduiding van de stemming van de baskoren en handige, uitklapbare pagina’s 
zodat men nooit hoeft te draaien want vaak zijn het wel vier bladzijden aan één stuk. Stefan Olof 
Lundgren schreef zelf ook Drei Sonaten voor barokluit, die het album met de Winterreise nog verder 
aanvullen. U kan deze werken alvast bekijken en beluisteren op Youtube:  
http://www.luteonline.se/you_tube.htm Eerst speelt Lundgren eigen composities waaronder zijn ‘32 
variaties op een ground in d’ die me wel kunnen bekoren en daarna volgt Schubert waarbij de melodie 
van het lied mooi geïntegreerd is in de begeleiding. Dit alles wordt gespeeld op een Duitse theorbe in d 
klein stemming, een instrument met 14 enkele snaren. Het 8ste,  9e en 10e koor worden niet zoals 
gebruikelijk aangeduid met /a //a en ///a maar met 1, 2, 3 wat dan mooi verder aansluit op de 
gebruikelijke tekens voor de overige bassen 4, 5, 6 en 7. Deze bewerkingen herinneren er ons aan dat 
de arme Schubert bij gebrek aan een piano, deze werken wellicht eerst op een gitaar heeft 
geconcipieerd, dus we staan terug dicht bij de bron met deze uitvoering. In een achttal stukken heeft 
men wel de allerlaagste bas nodig, bv. gestemd op As, die men niet heeft op een 13 korige barokluit. Bij 
elk stuk staat de stemming van de bassen duidelijk aangegeven:

 
 
Verder zijn er nog drie afzonderlijke sessies te beluisteren: 
First part: https://www.youtube.com/watch?v=L_nDz7C3pFs  
Sonate No. 8, Op. 43 / I Allegro / II Allegretto / III Allegro van 
Stefan Lundgren zelf en vanaf minuut 11 Schuberts Auf dem 
Flusse (Winterreise, Op. 89, 1827, Nr. 7) Der greise Kopf (Nr. 14) 
Der Stürmische Morgen (Nr. 18) 
Second part: https://www.youtube.com/watch?v=zHeO_NcKhfw  
Schubert: Einsamkeit (Nr. 12) Im Dorfe (Nr. 17) Lundgren: 
Sonate No. 10, Op. 45 / I Moderato / II Largo / III Presto vanaf 
minuut 23 weer Schubert: Der Lindenbaum (Nr. 5) Rast (Nr. 10) 
Die Krähe (Nr. 15) 
Third part: https://www.youtube.com/watch?v=LHYxtPrXN5k met 
eerst weer zijn eigen composities waaronder vanaf minuut 9’30 
de eerder genoemde  ‘32 variations on a ground in d’ en dan bij 
minuut 15’ Schubert: Die Wetterfahne (Nr. 2) Täuschung (Nr. 19) 
Der Wegweiser (Nr. 20) Das Wirtshaus (Nr. 21) Der Leiermann 
(Nr. 24) 
Het is een ongelooflijke prestatie alleen al om al deze muziek 
neer te pennen en ze dan ook nog eens allemaal te spelen en te 
registreren,  
bravo Stefan Lundgren! 
 
€ 29.00 + Air Mail € 7.00  

 

THE ROMANTIC LUTE 

Nine compositions by Ludwig van 
Beethoven and Franz Schubert 

Transcribed and arranged for d-minor 
Lute by Stefan Olof Lundgren 

EEEE    ditions  
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Franz Schubert 
13 Songs from WINTERREISE Op. 89, 1827 
Transcribed for 14-course Theorbo in d-minor-tuning 
and 
Stefan Olof Lundgren 
Three Sonatas for 13-course Theorbo in d-minor-tuning 
Op. 43 – 45, 2019 
  
70 pages. € 42.00 + Air Mail € 7.00 

Men kan nu in een uitgave van Le Luth Doré arrangementen spelen van werken van beroemde 
klavecinisten gecompileerd door Claire Antonini voor barokluit. Het zijn bekende composities van 
Couperin, Marais, Forqueray, d'Anglebert, Chambonnières, De la Barre, Geoffroy en Hardel.  
Twee delen met het London manuscript van S.L. Weiss verschenen eveneens bij Le Luth Doré  en deze 
zijn zowel afzonderlijk als samen te verkrijgen. Dan is er Los seys libros del Delphin van de Narvaez 
voor vihuela, een Urtextuitgave door John Griffiths met Italiaanse en Franse tabulatuur. Plannen voor 
2022 zijn nog twee boeken met al de Bach “originals” en alle transcripties van de suites voor cello, viool 
en fluit door Nigel North en alle eigen composities en bewerkingen die Hopkinson Smith maakte. Op het 
lijstje van de komende uitgaven staan nog meer projecten met bekende musicologen zoals Victor 
Coelho, Franco Pavan, John Griffiths…  

Le Luth Doré 

Los seys libros del Delphin, Valladolid 1538  

Luys de Narváez (c.1505-1552) • Vihuela • 
Tablature Italienne & Française  

HT : €74,83  
SKU LLDE0024 

L'Enchanteresse et autres pièces transposées au 
luth baroque | XVIIe et XVIIIe siècles Marais - 
Forqueray - Chambonnières - Couperin - D'Anglebert • 
Luth Baroque • Tablature française  
HT : €39,76  
SKU LLDE0025 

https://leluthdore.com/luths/partitions/  
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GGGG    enua F.VII.1 als bron voor het Donaueschingen luitboekenua F.VII.1 als bron voor het Donaueschingen luitboekenua F.VII.1 als bron voor het Donaueschingen luitboekenua F.VII.1 als bron voor het Donaueschingen luitboek    
André Nieuwlaat 

Het is nu ongeveer 5 jaar geleden dat ik begon met mijn onderzoek naar 16de- en vroeg 17de-eeuwse 

luitbronnen. (1) Ik ben van beroep archivaris, en heb geen musicologische achtergrond. De manier 

waarop ik muzikale bronnen benader wijkt daardoor nogal af van wat gebruikelijk is onder musicologen. 

Bij mijn onderzoek ligt de nadruk niet in de eerste plaats op de strikt muzikale inhoud van de bronnen. 

Waar het mij vooral om gaat, is te achterhalen hoe bronnen onderling aan elkaar verwant zijn, en ik 

probeer dat doel vooral te bereiken door het toepassen van methodes die ontleend zijn aan de 

archivistiek. 

Ik heb de indruk dat veel deskundigen op het gebied van luitmuziek de neiging hebben om, bij het 

voorbereiden van een wetenschappelijke bronuitgave, de betreffende bron als een min of meer 

geïsoleerd object te bestuderen. Hoewel het ongetwijfeld waar is dat een gedetailleerde lijst van 

concordansen een integraal en onmisbaar onderdeel vormt van iedere moderne editie, moet toch 

geconcludeerd worden dat degenen die de uitgaves verzorgen het meestal daarbij laten. Ik vermoed dat 

ze zich niet realiseren wat een enorme hoeveelheid aan informatie uit die lijsten van concordansen 

gehaald kan worden - gesteld natuurlijk dat je weet hoe ze geïnterpreteerd moeten worden. 

Concordansen tussen bronnen ontstaan niet bij toeval, vanuit het niets. Dat geldt vooral wanneer er 

sprake is van (nagenoeg) identieke concordansen, en in nog veel sterkere mate wanneer er bovendien 

een zeer duidelijk patroon te ontdekken is in de concordansen tussen de bronnen. Dergelijke patronen 

stellen ons in staat om hypotheses op te stellen over mogelijke verbanden tussen de betrokken bronnen, 

hypotheses die, net als iedere andere wetenschappelijke hypothese, vervolgens getoetst kunnen 

worden. 

In de rest van dit artikel wil ik een voorbeeld geven van een dergelijk opvallend patroon (hoewel er 

talloze andere gegeven zouden kunnen worden die even interessant en onthullend blijken te zijn (2)), en 

het bewijs dat ik vervolgens door aanvullend onderzoek vond dat de twee bronnen inderdaad, zoals het 

patroon al suggereerde, nauw aan elkaar verwant blijken te zijn.  

Toen ik enkele jaren geleden lid werd van de Lute Society of America kreeg ik toegang tot de 

verzameling facsimiles van de Society. Ik bekeek de facsimiles van bronnen die mij tot dan toe onbekend 

waren, en daarbij viel me een bron in het bijzonder op: een bron die uitsluitend stukken in Italiaanse 

tabulatuur bevat, en die bewaard wordt in de Biblioteca Universitaria in Genua (signatuur I-Gu Ms. 

F.VII.1). Het daarin gebruikte schrift deed me sterk denken aan het schrift dat ik eerder gezien had in 

Italiaanse bronnen van ca. 1600, en daarom besloot ik op zoek te gaan naar meer informatie over het 

manuscript. 

Het luitboek is beschreven door Wolfgang Boetticher (3), en zijn beschrijving blijkt waardevolle informatie 

te bevatten over de herkomst; informatie die de facsimile die ik gevonden had niet bevat, omdat die 

uitsluitend bestaat uit foto's van de pagina's waarop muziek genoteerd staat. 

Het manuscript, dat door Boetticher gedateerd werd op ca. 1580-1595, bestaat uit 40 folio's waarvan de 

meeste stukken bevatten voor een 6- en in enkele gevallen 7-korige luit. Afgezien van een paar stukken 

aan het eind, die latere toevoegingen lijken te zijn, is het hele manuscript door dezelfde schrijver 

samengesteld. Het is gebonden in een perkamenten omslag, en op die omslag staat de volgende tekst: 

GIARDINO Intavulature per il Leuto delle piu rare / Madrigali et vilanelle et Capriccio Brandi volte e[t] 

Corante / Gagliarde pas et mezzo che Il Principe Il Sigr Marchese / di San Sorlino fratello del Sigr Duca 

di Nemours m[i] / ha fatto favore di lasciarmeli copiare sopra tutte le Sue / piu rare Intavolature' 
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De anonieme samensteller van het manuscript deelt ons 

hierin mee dat de markies van San Sorlino, die tevens de 

broer is van de hertog van Nemours, zo goed is geweest om 

hem toe te staan stukken te kopiëren uit zijn verzameling 

zeldzame bronnen in tabulatuur. 

De ruime datering door Boetticher vind ik nogal opmerkelijk. 

De vermelding van de markies van San Sorlino en de hertog 

van Nemours maakt het namelijk mogelijk om zonder veel 

moeite met een veel grotere nauwkeurigheid vast te stellen 

wanneer het manuscript oorspronkelijk samengesteld moet 

zijn. 

De markies van San Sorlino kan geïdentificeerd worden als 

Henri, marquis de Saint-Sorlin, uit het huis Savoye. Hij werd 

geboren in 1572 in Parijs, en speelde al op zeer jeugdige 

leeftijd een vooraanstaande rol in de strijd van de Kaholieke 

Liga tegen de Franse koning Henri IV tijdens de 

godsdienstoorlogen. Uiteindelijk onderwierp hij zich eind 1594 

aan het gezag van de koning. 

Ook zijn oudere broer Charles-Emanuel de Savoye-Nemours, duc de Nemours, geboren in 1567, was 

zeer actief in de Katholieke Liga. Hij stierf op 13 augustus 1595, waarna zijn hertogelijke titel van duc de 

Nemours overging op zijn jongere broer Henri. 

Aangezien Henri geboren werd in 1572, en hij degene was die toestemming gaf voor het kopiëren van 

muziek uit zijn tabulatuurbronnen, is het vrijwel uitgesloten dat het manuscript in Genua al rond 1580 

geschreven zou zijn. (4) Daar komt bij dat Henri in de vroege jaren 1590 zich voornamelijk bezighield 

met militaire acties tegen de Franse koning. Het lijkt daarom waarschijnlijker dat het manuscript pas 

samengesteld werd nadat er een einde gekomen was aan zijn conflict met de Franse koning. 

Hoewel er voor wat betreft de vroegst mogelijke datum van ontstaan van het manuscript ruimte blijft voor 

enige twijfel, staat in ieder geval vast dat dit gebeurd moet zijn vóór augustus 1595, want uit de 

geciteerde tekst blijkt dat op dat moment Charles-Emanuel nog in leven was. De conclusie lijkt dus 

gerechtvaardigd dat het manuscript in zijn oorspronkelijke vorm (dus zonder latere toevoegingen) vrijwel 

zeker samengesteld moet zijn in het jaar 1594 of 1595. 

Genua F.VII.1 bestaat voor het grootste deel uit intavolaties van madrigalen (door Cipriano de Rore, 

Orlando di Lasso, Luca Marenzio, Orazio Vecchi). Het gaat alles bij elkaar om 23 madrigalen, waarvan 

sommige uit meerdere delen bestaan. Ieder madrigaal, en ook ieder secunda pars wanneer daar sprake 

van is, begint bovenaan een nieuwe pagina. Behalve de madrigalen bevat het manuscript ook 10 

galliardes, 6 passamezzo's, 7 stukken zonder titel, en 1 fantasia. Er is reden om aan te nemen dat deze 

stukken aan het manuscript toegevoegd werden nadat de kopiist klaar was met het kopiëren van de 

madrigalen, want in een aantal gevallen (fol. 15r en 27r) treffen we galliardes aan tussen een prima en 

secunda pars deel van een madrigaal. 

Om een indruk te krijgen van de inhoud van het manuscript in Genua raadpleegde ik de online database 

van Markus Lutz en Peter Steur. Ik zag toen dat, te oordelen naar de incipits in de database, het 

grootste deel van de muziek in Genua F.VII.1 gekopieerd leek te zijn uit drie verzamelingen van 

luitmuziek die eerder in druk verschenen waren: beide edities van Vincenzo Galilei's Fronimo (1568 en 

1584), en Gabriel Fallamero's Primo libro (1584). Maar wat nog opvallender was, was het feit dat van de 

23 madrigalen in het manuscript er niet minder dan 15 ook bleken voor te komen in het Donaueschingen 

luitboek: een bron in drie delen in Duitse tabulatuur die eind jaren 60 ontdekt werd door Arthur Ness, en 
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die tegenwoordig bewaard wordt in de Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart (signatuur D-SI 

Cod.Don. G.I.4 1-3). Bovendien komen bijna alle concordante stukken in het Donaueschingen luitboek 

voor in twee clusters: boek 3, fol. 32-46 en 55-57. Toen ik dit zag, stelde ik me onmiddellijk de vraag of 

dit opmerkelijke patroon misschien het gevolg was van kopieeractiviteiten. Bovendien bleken Genua 

F.VII.1 en Donaueschingen de enige manuscriptbronnen te zijn voor alle intavolaties, zonder enige 

uitzondering, wat het vermoeden van een direct verband tussen beide bronnen natuurlijk alleen maar 

sterker maakte. (5) 

In een artikel over zijn ontdekking van het Donaueschingen luitboek (6) had Arthur Ness al zijn 

teleurstelling beschreven toen hij erachter kwam dat een groot deel van de muziek in die bron niet veel 

meer bleek te zijn dan transcripties in Duitse tabulatuur van muziek die eerder in Italië in druk 

verschenen was: 

''The copyist took large blocks of pieces from Gasparo Fiorino, La Nobilità di Roma ... Intavolate dal ... M. 

Francesco di Parise (Venice: Scotto, 1571), Simone Verovio, Ghirlanda di fioretti musicali (Rome: 

Verovio, 1589), Jean Matelart, Intavolatura de leuto ... Libro primo (Rome: Dorico, 1559), and Orazio 

Vecchi, Selva di varia ricreatione (Venice: Angelo Gardano, 1590).'' (p. 84) 

De concordansen tussen Genua F.VII.1 en Donaueschingen deden zeer sterk vermoeden dat de 

samensteller van Donaueschingen niet alleen werkte vanuit gedrukte bronnen, maar dat hij daarbij ook 

over geschreven bronnen beschikte, waaronder het manuscript in Genua. Ik besloot daarom na te gaan 

of er bewijs te vinden was dat deze hypothese kon bevestigen. Ik hoopte dit bewijs te vinden door een 

gedetailleerde vergelijking van de 15 madrigalen die beide bronnen gemeenschappelijk hebben. 

Gelukkig werd ik in mijn hoop niet teleurgesteld. Het was de intavolatie van Orlando di Lasso's madrigaal 

Fiera stella die het bewijs bleek te bevatten waarnaar ik op zoek was. Deze zetting komt in slechts drie 

bronnen voor: de editie van 1568 van Galilei's Fronimo (het werd niet opgenomen in de herziene editie 

van 1584), Genua F.VII.1, en Donaueschingen. Toen ik de drie versies onderling vergeleek, kwam er iets 

buitengewoons aan het licht. 

Uit de vergelijking bleek dat de versie in het manuscript in Genua zonder enige twijfel gekopieerd was uit 

de editie uit 1568 van Fronimo. De versies zijn namelijk nagenoeg identiek - maar niet helemaal. Bij het 

kopiëren van maat 5 liet de kopiist bij vergissing een noot weg (5 op de 3e snaar), en als gevolg daarvan 

vergiste hij zich ook in de nootwaarden in deze maat, zoals hieronder te zien is: 
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De corrupte versie in Genua F.VII.1 blijkt exact overeen te komen met de versie in Duitse tabulatuur in 

het Donaueschingen luitboek. Tenzij we te maken hebben met een toeval van astronomische proporties 

kunnen we er volgens mij met zekerheid van uitgaan dat het manuscript in Genua inderdaad deel 

vormde van het bronmateriaal dat de samensteller van Donaueschingen gebruikte. Hij transcribeerde 

vanuit die bron heel getrouw de versie van Fiera stella naar Duitse tabulatuur, zonder te beseffen dat 

maat 5 corrupt was. Kopieerfouten kunnen degene die belast is met de uitgave van een bron soms voor 

grote problemen plaatsen, vooral wanneer er geen andere bronnen beschikbaar zijn aan de hand 

waarvan die gecorrigeerd kunnen worden, maar in dit geval mogen we de samensteller van het 

manuscript in Genua dankbaar zijn voor de fout die hij gemaakt heeft. 

Het is mijn bedoeling aanvullend onderzoek te doen naar het Donaueschingen luitboek, en daarover te 

zijner tijd te publiceren. Ik heb er alle vertrouwen in dat het mogelijk zal blijken te zijn om met een grote 

mate van zekerheid de identiteit van de samensteller ervan vast te stellen. Wat we in ieder geval al wel 

kunnen zeggen, is dat de datering van het manuscript in Genua ons een betrouwbare terminus post 

quem verschaft voor het Donaueschingen luitboek: het kan onmogelijk eerder samengesteld zijn dan 

midden jaren 1590. 

Eindnoten: 

1. Eerder heb ik gepubliceerd over hoe mijn onderzoek destijds van start gegaan is, in een artikel over de veronderstelde 

authenticiteit van Francesco 83 dat verschenen is in Geluit / Luthinerie 76 (2018), te vinden op https://lute-academy.be/uitgaven

-van-eigen-huis/ons-tijdschrift-geluit/jaargang-2018/]. 

2. Het is mijn bedoeling om in de nabije toekomst te publiceren over de concordansen die bekend zijn voor het Board luitboek, 

en voor het manuscript in de British Library dat bekend staat als BL. Add. 31390. In beide gevallen vertonen deze zeer 

opvallende patronen, die door aanvullend onderzoek verklaard kunnen worden. 

3. Wolfgang Boetticher, Handschriftlich überlieferte Lautenen- und Gitarrentabulaturen des 15. bis 18. Jahrhundert (München, 

1979), pp. 125-126. 

4. Daar komt bovendien bij dat het manuscript in Genua voor een groot deel bestaat uit muziek die gekopieerd werd uit twee 

gedrukte bronnen uit 1584: Fallamero's Primo libro, en de herziene versie van Galilei's Fronimo. 

5. Als bijlage bij dit artikel voeg ik toe een inhoudsopgave van het manuscript in Genua, met verwijzingen naar de relevante 

drukken van Galilei en Fallamero en naar het Donaueschingen luitboek. Ik wil daarbij wel opmerken dat de lijst, door de weinige 

tijd die ik had, helaas onvolledig is. In veel gevallen blijkt het mogelijk om versies te vinden die, hoewel niet identiek, wel sterk 

verwant lijken te zijn, zoals bijvoorbeeld in de gedrukte collecties van Terzi van 1593 en 1599. Wat bovendien opvallend is, is 

dat - in tegenstelling tot de intavolaties van madrigalen - het tot nu toe onmogelijk is gebleken om exacte concordansen te 

vinden voor alle overige stukken in Genua F.VII.1. 

6. Arthur Ness, 'A Physician's Lute Book', in: JLSA 40 (2007), pp. 84-86. 
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La traduction de cet article suivra dans 
un prochain numéro. 

La traduction de cet article suivra dans
un prochain numéro.
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SSSS    weelinck Fantasia 4 voor luiten in D en G 
Arr. André Nieuwlaat  
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Een geluidsvoorbeeld, weliswaar op computer vindt u op onze webstek.  
Vous trouverez un exemple sonore sur notre site. 
 

 

Sweelinck - Fantasia 4 mt 1-124 voor Geluit.mid

Klinkend antidotum 
Artistiek leider Jurgen De bruyn selecteerde 
een playlist uit het repertoire van Zefiro 
Torna, als balsem voor de ziel of om kracht 
uit te putten. 
Luister je liever met het cd-boekje bij de 
hand? Bestel dan de Lockdown CD-box. 
Daarin vind je 3 cd’s uit de volledige collectie, 
van recente tot oudere producties. Heb je 
onze cd’s al? Schenk ze dan aan iemand die 
een opkikker kan gebruiken.  

Ongesigneerd portret van J. Pzn. Sweelinck, 
1606 
Collectie Kunstmuseum Den Haag 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Jan_Pieterszoon_Sweelinck  

RRRR    umeurs Geruchten @ internet  
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David Van Edwards 

An interesting painting alledgedly by Pieter 
Gerritz. Roestraten has just appeared in the 
auction house Dorotheum in Vienna and the 
auction house has published online a very high 
res photo.  
https://www.dorotheum.com/en/l/7402948/#  
It shows an eleven course lute with a particular 
and clearly shown stringing featuring just an 
octave string for the eleventh course, just as 
described by the Mary Burwell tutor. : 
"Concerning the eleventh string, which is the last 
bass, the good masters of the lute do use only 
the octave (that is, the little one), because the 
eleventh bass is a superfluous string that has 
been added to the lute of late to give ease to the 
hands; for the d of the sixth is the same thing 
[i.e. in unisor] with the eleventh, and if we must 
stop a string below the neck with the d of the 
sixth, 'tis hard and sometimes im-possible to do 
it; then we use the eleventh instead of the d of the sixth. Therefore it were necessary to 
discharge the lute of that burden. Making the bridge and the nut smaller and taking from the 
head the superfluous pegs, the lute would sound the better and the hands would find more 
ease. That eleventh string being alone ought to be something bigger than if it were an octave; 
her bigness must be between the size of the fifth and the great sixth. The lute-masters have 
taken away that great string because the sound of it is too big and smothers the sound of the 
others." Even with just the one string the painting shows an extended nut like most 11 course 
lutes in paintings. And it has only the chanterelle as a single course in a treble rider with the 
second course double, so it again knocks on the head the easy narrative about the transition 
from 10 to 11 course involving making the second course single, adding a treble rider and 
using the two resulting extra pegs for the eleventh course. There was some earlier discussion 
about the Fauchier painting appearing to show the same arrangement but this is much more 
clearly shown. It is also interesting because, if it is by Roestraten, he was often actually 
working and painting in the stately homes of the very rich in England and so the instruments 
are more likely to be those current in upper class English society. There is for example a very 
nice 12 course shown in a painting by him in the Queen's Gallery.  
https://www.rct.uk/collection/search... I did consider this for a Lute News cover image, 
however there is a caveat that the painting does not look nearly up to the technical standard of 
other genuine Roestraten paintings.The surface texture of the silverware is not good and the 
skull is particularly crude when compared to the one in the Queens Gallery.  
https://www.rct.uk/collection/search... Moreover when I sent the music in this to Lynda Sayce 
for techical comment she said it looked extremely implausible and that the recorder was 
simply wrong. So maybe we have a contemporary copy of a lost Roestraten or it's by 
someone else working the same profitable vein. The provenance shows it was around much 
too early for it to be one of Eric Hebborn's fakes or indeed one of the Chinese fakes. But I 
doubt whether a major museum is likely to be tempted so it is likely to disappear into private 
hands again. 

RRRR    umeurs Geruchten @ internet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pieter Gerritz. Roestraten  
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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 2022 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. 
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, G. 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 2022, 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. 
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 arti-
cles plus musicologiques. 
Merci d'avance! 
Christine Ballman 


