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Nous avons eu le plaisir d’écouter Fred Jacobs lors de notre dernière 
Journée du Luth. Il avait fait auparavant, au Festival de Musique An-
cienne à Utrecht (septembre 2021), une présentation sur le luth dans les 
salons Parisiens au 17e siècle. A cause de la pandémie nous n’avons pu 
nous y rendre mais vous trouverez dans le Yearbook une version papier 
de cette présentation qui paraît à point nommé pour le 350e anniversaire 
de la mort de Denis Gaultier. Quant à André Nieuwlaat, il nous fait part 
de nouveaux renseignements biographiques sur Dowland et de points 
peu clairs dans la biographie qu’a fait Diana Poulton sur Dowland. Et en-
fin, Jack Scholten a retrouvé deux luthistes dans la liste des étudiants de 
l’Université de Leiden. Je vous souhaite bonne lecture. 

PPPP    réface 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 

Fred Jacobs was de hoofdgast op onze laatste luitdag. 
Omdat veel van onze lezers wellicht zijn presentatie 
over de luit in de Parijse salons van de 17e eeuw niet 
hebben kunnen bijwonen op het Festival Oude Muziek 
in Utrecht in september 2021, krijgt u hier de uitge-
schreven versie van zijn lezing. Het is een gelukkig 
toeval dat deze tekst verschijnt in het 350e sterfjaar 
van Denis Gaultier. André Nieuwlaat heeft weer nieu-
we ontdekkingen gedaan over John Dowland die hij 
graag met ons wil delen. Jack Scholten vond nog twee 
relatief weinig bekende luitspelers in het Album  
Studiosorum, de lijst met inschrijvingen aan de univer-
siteit van Leiden .   
Veel leesplezier! 
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PPPP    AROLES ET PENSÉES  

Het tijdperk van La Rhétorique des dieux 

Fred Jacobs 

In de Burwell Lute Tutor (ca. 1660 - 1672), een 

handgeschreven leerboek gebaseerd op de princi-

pes van Ennemond Gaultier 'le Vieux' (1575 - 

1651) en de generatie Franse luitisten na hem, 

stelt de auteur, luitleraar van Miss Mary Burwell, 

dat hoe meer een muziekinstrument de menselijke 

stem benadert, 'hoe volmaakter het is'. [Alle citaten 

zijn door mij vertaald. F. J.] En hij vervolgt: 'Zoals 

de luit, waaraan we de vaardigheid van het spre-

ken toeschrijven; want we zeggen dat andere in-

strumenten goed klinken, maar van de luit zeggen 

we dat hij goed spreekt'. 

Het volgende citaat, uit dezelfde bron, sluit hier 

naadloos op aan: 

'Aangezien luitspel een soort taal is, moet je rede-

naars imiteren, die nu eens hun stem verheffen en 

dan weer afzwakken; nu eens de luisteraar doen 

inslapen en dan weer wakker maken; nu eens be-

koren ze hem en dan weer verbazen ze hem, en 

met hetzelfde orgaan  drukken ze twee soorten 

klanken uit. Zo moet je ook bij het bespelen van de 

luit op sommige plaatsen hard aanslaan en op an-

dere zo zacht dat men je nauwelijks kan horen. Die 

afwisseling is aangenaam en wekt de aandacht 

van de toehoorder'. 

Natuurlijk ging het erom de luisteraar te beroeren 

en te overtuigen, maar in tegenstelling tot Italiaan-

se tijdgenoten die daarvoor krachtige uitroepen, 

bijtende dissonanten en schokeffecten gebruikten, 

zochten Franse 17e-eeuwse luitisten vooral naar 

verfijning, helderheid, balans en rede om tot wel-

sprekendheid te komen. 

De Italiaanse luitspeler Alessandro Piccinini merkte 

op dat vooral in Frankrijk geen enkele speler hoog 

aangeschreven stond die niet 'duidelijk en fijnzin-

nig' kon spelen (Intavolatura di liuto e di chitarrone, 

Bologna 1623). 

 

In de eerste helft van de 17e eeuw had de luit zich 

ontwikkeld tot een 10- en later 11-korig instrument 

door een geleidelijke toevoeging van meer bassna-

ren. In Frankrijk werd daarbij een nieuwe stem-

ming, tegenwoordig d klein stemming genoemd, de 

standaard voor solomuziek na experimenten met 

verschillende stemmingen die geheel eigen klank-

mogelijkheden hadden gecreëerd. Dit proces was 

begonnen rond 1620 en het lijkt dat de keuze van 

instrument hierbij een rol heeft gespeeld. Franse 

luitisten gebruikten namelijk bij voorkeur de oude, 

qua hout goed uitgewerkte, 16e-eeuwse luiten 

'made in Bologna' van bouwers als Laux Maler en 

Hans Frei. Deze van oorsprong 6-korige instrumen-

ten werden dan, vanwege de extra bassnaren, 

aangepast door het toevoegen van een nieuwe 

hals, schroevenkast en kam.  

Piccinini schreef in 1623 daarover het volgende: 

'Al vele jaren geleden werden er in Bologna luiten 

gemaakt van uitzonderlijke kwaliteit: ofwel omdat 

ze gebouwd waren in een lange vorm, vergelijk-

baar met een peer, ofwel omdat ze brede ribben 

hadden - het ene maakt ze lieflijk van klank; het 

andere harmonieus. Het is onnodig te zeggen dat 

ze hoog werden gewaardeerd om hun kwaliteit, in 

het bijzonder door de Fransen, die speciaal naar 

Bologna kwamen om ze mee terug naar Frankrijk 

te nemen en de Fransen betaalden alles wat er 

Ten langen lesten ben ick noch aen t' luck geraeckt 
Dat u vermaerde luijt mijn eensjens heeft vermaeckt 
Die gij met vingers wis, soo net en suijver roerde 
Dat sij te spreeken scheen, en mij de spraeck ontvoerde… 
 
Anna Roemer Visscher aan Constantijn Huygens, november 1619 
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voor gevraagd werd, zodat er vandaag de dag nog 

maar heel weinig te vinden zijn'. 

In talrijke 17e-eeuwse bronnen (waaronder Burwell) 

worden deze instrumenten geprezen om hun bij-

zondere resonantie. Antoine Furetière's Dictionnai-

re universel (Den Haag/Rotterdam 1690) stelt een-

voudigweg 'de resonantie van de luiten uit Bologna 

is aangenamer dan die van de andere' als een in-

middels algemeen aanvaarde mening.                                                                                                                                                   

De Nederlandse hoveling en alleskunner Constan-

tijn Huygens, zelf een toegewijd luitspeler, probeer-

de in een brief (6 april 1648) aan de Franse weten-

schapper père Marin Mersenne de bijzondere 

klank van een mooie oude, grote Bologna-luit te 

duiden: 'In het corpus zit de zachtste donder die 

men kan horen. Ik kan het u niet beter omschrij-

ven'. 

 

Oude en rijpe instrumenten, meer bassnaren en 

nieuwe stemmingen hadden natuurlijk invloed op 

hoe Franse luitisten zich uitten in hun muziek. Mer-

senne was er duidelijk over in zijn omvangrijke Har-

monie universelle (Parijs 1636), een belangrijke 

bron over alle facetten van de muziek waarin hij de 

luit uitgebreid behandelt: 

'In Frankrijk wordt [de luit] beschouwd als het 

meest nobele van alle instrumenten, vanwege de 

lieflijkheid van zijn melodieën, het aantal en de har-

monie van zijn snaren, het bereik, de stemming en 

de moeilijkheid om het net zo perfect te bespelen 

als de heren Lenclos, Gaultier, Blanrocher, Mervil-

le, Le Vignon en een paar anderen die nu leven.' 

Sommige van deze spelers zien we ook in Burwell 

vermeld, voorzien van een gallantly geformuleerd 

oordeel van Vieux Gaultier over hun manier van 

componeren en uitvoeren. Andere belangrijke lui-

tisten die daar worden besproken zijn Germain  

Pinel (ca. 1600 - 1661), François Dufaut (voor 

1604 - voor 1672?) en Denis Gaultier (tussen 1596 

en 1603 - 1672), die 'Gaultier of Paris' wordt ge-

noemd, maar in andere bronnen ook wel 'Gaultier 

le Jeune', om hem te onderscheiden van zijn oude-

re neef Ennemond. Hun namen stonden ook op de 

lijst van in Parijs te bezoeken componisten - un 

bon nombre d'illustres - die de jonge getalenteerde 

wetenschapper Christiaan Huygens bij zich had 

tijdens zijn reis naar Frankrijk in 1655. Hoogstwaar-

schijnlijk was die opgesteld en meegegeven door 

zijn vader Constantijn, die internationaal bekend 

stond om zijn goede smaak en uitstekend beoorde-

lingsvermogen. 

 

De periode waar ik het vandaag over heb, grofweg 

1625-1660, is een van de meest opwindende in de 

Franse geschiedenis. Het zijn de jaren waarin de 

eerste minister kardinaal de Richelieu en zijn op-

volger kardinaal Mazarin probeerden om meer, 

zelfs absolute macht voor hun vorsten Lodewijk 

XIII en Lodewijk XIV te consolideren. Tegelijkertijd 

was de adel, met sterke en trotse individuen als de 

duc de Montmorency en de prince de Condé, nog 

niet klaar voor een gecentraliseerd politiek sys-

teem. Die protesteerde daarom hevig en veroor-

zaakte burgerlijke onrust en zelfs opstand. Het was 

de tijd van de libertins, vrijdenkers die niet bang 

waren om hun eer te verdedigen in een duel, maar 

daarnaast ook van de opkomende salons in de 

Afb.1: Luit gebouwd door Hans Frei (midden 16e 
eeuw), later omgebouwd tot een 11-korige luit.  

The Market Hall Museum Warwick, UK. 
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stadspaleizen van Parijs, waar in de ruelles van de 

privévertrekken een uitgelezen gezelschap - ede-

len, en later leden van de haute bourgeoisie, dich-

ters, toneelschrijvers en enkele van onze luitisten - 

bijeenkwam om zich over te geven aan vrije dis-

cussie en sprankelende conversatie. In de meeste 

gevallen met een vooraanstaande dame als gast-

vrouw, zoals bijvoorbeeld de beroemde marquise 

de Rambouillet (1588 - 1665) die ontving in haar 

chambre bleue.  

De belangrijkste doelen daarbij waren het zuiveren 

van de Franse taal na de barbaarse periode van de 

godsdiensttwisten in de laatste decennia van de 

16e eeuw en het uitdragen van de beginselen van 

klassieke schoonheid in spraak, schrift en gebaar.  

Schilders als Nicolas Poussin (1594 - 1665), werk-

zaam in Rome, met zijn neus op de Oudheid,  

Laurent de La Hyre (1606 - 1655) of Eustache Le 

Sueur (1616 - 1655) en de beeldhouwer Jacques 

Sarazin (1592 - 1660) geven ons een prachtig 

beeld van de Franse voorkeur voor helderheid en 

evenwicht op basis van klassieke principes die 

vooral tussen 1640 en 1660 kenmerkend zou wor-

den.  

Gelukkig was er in die tijd nog voldoende ruimte 

voor een individuele benadering, maar daar zou na 

1661, het jaar waarin Lodewijk XIV de volledige 

regeringsmacht op zich nam, verandering in ko-

men. De kunsten werden vanaf dat moment gelei-

delijk onderworpen aan een academisch systeem 

van koninklijke instellingen en de muziek in het al-

gemeen kwam steeds meer onder toezicht van 

Jean-Baptiste Lully (1632 - 1687), de surintendant 

de la Musique van Lodewijk XIV, die zijn musici 

ging organiseren tot een strakke orkestrale                                                                                  

machine met strikte regels voor het samenspel van 

inégal, het puncteren, accentueren en de ornamen-

tiek. Franse luitmeesters, in zekere zin onafhanke-

lijke solisten, hebben nooit echt deel uitgemaakt 

van dat systeem. Ze waren vertegenwoordigers 

van een lange traditie, de meesten gevestigd in 

Parijs en menig buitenlandse edelman die de stad 

bezocht tijdens zijn Grand Tour, de laatste fase van 

een aristocratische opvoeding waarbij muziek een 

belangrijk onderdeel was, wilde bij een van hen 

studeren. 

 

 

We mogen niet vergeten dat de belangrijkste 

spelers in de geschiedenis van de luit ook de 

belangrijkste componisten voor het instrument 

waren. De Franse luitist Charles de Lespine 

schreef zelfs dat om perfect te zijn in de kunst 

van het luitspel (ce bel art), men prachtige 

'airs' (muziekstukken) moest kunnen compo-

neren en ze goed moest kunnen noteren. 

Afbeelding 2: Eustache Le Sueur,  
De muzen Clio, Euterpe en Thalia (ca. 1652 -
1653), oorspronkelijk in Hôtel Lambert, Parijs.  

Musée du Louvre, Parijs. 
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Hij vermeldde ook dat de ideale luitspeler de sna-

ren laat 'spreken' en bij het aanslaan van de sna-

ren ze 'zo duidelijk laat resoneren als die van een 

espinette (een virginaal), alsof je met een mes te-

gen een glas tikt' (Œuvres, Turijn 1627).  

De Burwell Lute Tutor stelt overigens dat je de sna-

ren niet met de nagels aanslaat. 

 

In Denis Gaultier lijken deze uitgangspunten sa-

men te komen. Burwell vertelt ons dat hij 'excellent 

[was] in het componeren, en zijn spel buitenge-

woon gepolijst en zijn aanslag zeer delicaat'. Een 

speelwijze die zich bovendien kenmerkte door een 

zorgvuldige dosering van versieringen, met name 

trillers. Volgens Miss Burwell’s luitleraar veroor-

deelden de 'geleerde Gaultiers' een excessief ge-

bruik van trillers en reageerden ze daarmee op een 

veel voorkomende praktijk. Hij stelt vast dat trillers 

die met 'matigheid, melodieuze klank en precisie' 

worden uitgevoerd 'niet anders dan aangenaam 

kunnen zijn' en bovendien dat voor 'het maken van 

een goede triller en de andere versieringen' de 

snaren niet 'te strak' moeten zijn gespannen.                                                                                        

Dit idee sluit aan bij wat we verderop in Burwell 

kunnen lezen wanneer de auteur het heeft over te 

zwaar, te snel en te langzaam spel en het feit dat 

sommige luitspelers de snaren 'schrapend' aan-

slaan of juist te veel 'strelen': 'Evenwichtigheid is 

de perfectie in alle dingen; maar als we naar één 

kant moeten neigen, verdient het rustige en zachte 

spel de voorkeur boven andere, zodat je helder en 

precies en in een klein vertrek speelt of om een 

klein gezelschap te  behagen'. Op die laatste op-

merking kom ik later terug. 

 

Om 'helder' te spelen (Burwell) of om 'perfectie' te 

bereiken (Lespine) moet men allereerst in de maat 

spelen: une mesure esgalle in de woorden van 

Lespine. Burwell noemt het een van de grootste 

fouten van het luitspel om 'geen maat te kunnen 

houden', maar komt elders in het boek met een nu-

ancering: 'Wanneer je alleen speelt, mag je wat 

vrijheid nemen omdat je het spel van niemand an-

ders hoeft te volgen. Je kunt een langzaam of een 

snel tempo kiezen, en bovendien extra tijd voor 

versieringen toelaten; zoals wanneer je alleen 

loopt, je loopt zoals je wilt, maar als je in gezel-

schap loopt, je het tempo van je gezelschap moet 

aanhouden…'. 

Dan is er nog aandacht voor een ander aspect. 

Miss Burwell’s luitleraar noemt dat 'de ziel van de 

luit - het affect en de subtiele melodievoering van 

een stuk - die niet kan worden onderwezen, maar 

beter wordt aangeleerd door te luisteren naar goe-

de spelers'.  

Om die 'vaardigheid' te verkrijgen, geeft hij niette-

min een 'regel', in feite een beschrijving van het 

gebruik van notes inégales (breakeing the  

stroakes), aangegeven door zes opeenvolgende 

achtste noten die niet zoals genoteerd maar ge-

puncteerd moeten worden uitgevoerd. De volgende 

opmerking wordt toegevoegd: 'Dat zal het luitspel 

luchtiger en beweeglijker maken'. 

Wanneer je een aantal contemporaine versies van 

hetzelfde stuk van een van de Franse luitisten met 

elkaar vergelijkt zie je dat inégal soms werd geno-

teerd, maar vaak ook niet. Het lijkt erop dat het niet 

werd toegepast als een constante beweging - bij 

wijze van spreken een gelijkmatig inégal - maar 

kon variëren binnen de verschillende frases van 

een stuk.                                    

We hebben hier te maken met een verfijnde kunst 

die gevoel vereist voor wat Constantijn Huygens 

meermaals (in gedichten en brieven) l’air et le mou-

vement noemde die deze luitmuziek verlangt. Air 

staat voor de manier waarop het affect wordt uitge-
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drukt en mouvement impliceert flexibiliteit in zowel 

tempo als ritme. Denis Gaultier gebruikte zelfs de 

term le vray mouvement (Livre de tablature, Parijs 

[1672 of iets later]) in relatie tot de manier waarop 

zijn stukken uitgevoerd zouden moeten worden.  

Een zelden aangehaalde tekst uit La Pratique du 

théâtre (Parijs 1657) van François Hédelin Abbé 

d'Aubignac beschrijft het allemaal nog eens kort en 

bondig: 'Als de kunst van het luitspel zou worden 

teruggebracht tot regels, zou het alleen mogelijk 

zijn om algemene zaken te onderwijzen, het aantal 

snaren en fretten, de manier waarop akkoorden en 

loopjes worden gespeeld, trillers en maatsoorten; 

maar voor het uitvoeren, zou je altijd van de mees-

ters de verfijning moeten leren om de snaren op 

verschillende manieren aan te slaan, om de puls 

gracieus te variëren en om een mooie beweging 

aan je spel te geven'.  

 

Op dit punt beland zou ik graag willen spreken over 

een geweldige ervaring op het gebied van muzikale 

timing die ik ooit had tijdens een workshop met  

Anne Azéma, de bekende Franse zangeres en ou-

de muziek specialist. Gedurende een paar intensie-

ve dagen werkten wij in het Conservatorium van 

Amsterdam aan airs de cour uit de periode tussen 

1608 en 1643, in die tijd beschouwd als het belang-

rijkste wereldlijke vocale repertoire in Frankrijk. Ze 

zijn geschreven voor 4/5 solostemmen of voor één 

stem met luitbegeleiding in tabulatuur 

(renaissancestemming). De basis voor de uitvoe-

ring van deze liederen is niet alleen een goede 

weergave van de poëtische tekst, meestal galante 

liefdespoëzie, maar vooral de manier waarop deze 

woordelijk wordt uitgesproken: heel anders dan het 

moderne Frans en ook anders dan het Frans dat 

destijds in het dagelijks leven werd gesproken.  

Anne Azéma, die dit zogenaamde ‘gedragen spre-

ken’ volledig beheerst, maakte de zangstudenten 

wegwijs in de specifieke regels voor het zingen met 

de juiste uitspraak zoals onder andere beschreven 

in het gedetailleerde Remarques curieuses sur l'art 

de bien chanter (Parijs 1668) van Bertrand de  

Bacilly. In het kort: er werd speciale aandacht be-

steed aan de lengte van de klinkers, de uitspraak 

van de medeklinkers en hoe en wanneer bepaalde 

lettergrepen te benadrukken.  

De airs de cour van belangrijke componisten als 

Pierre Guédron (ca. 1570 - ca. 1620), Antoine  

Boësset (1586 - 1643) en Etienne Moulinié (1599 -

1676) veranderden wezenlijk en waren veel beter 

te begrijpen in relatief korte tijd. 

Na een dag lesgeven met Anne Azéma werkte ik 

aan enkele luitstukken van François Dufaut.        

Met de airs van Antoine Boësset en de contrastrij-

ke 17e-eeuwse uitspraak ervan nog in mijn hoofd 

klonken deze stukken ineens beter gearticuleerd 

en ondanks het feit dat het gestileerde dansen  

 - allemandes, courantes en sarabandes - waren,  

leken ze meer 'gesproken' dan daarvoor, alsof er 

een onderliggende tekst was. Ze werden als van-

zelf ritmisch flexibeler en ook makkelijker te spelen. 

 

Hoewel de luiten die voor beide typen repertoire 

gebruikt worden verschillend gestemd zijn, is het 

misschien niet verwonderlijk dat er een nauwe ver-

wantschap bestaat tussen vooral de airs gezongen 

met een luit en de solomuziek uit dezelfde periode:      

De vorm van de melodielijnen heeft overeenkom-

sten en een aantal stilistische formules die voorko-

men in de liederen - daar bepaald door de tekst-

plaatsing - zien wij ook in de solostukken terug. 

In beide genres wordt de inzet van de bovenstem 

vaak vertraagd terwijl de baslijn in een regelmatige 

puls doorgaat. In de solostukken gebeurt dit onder 

meer door een subtiel gebruik van séparés tussen 

twee (of meer) stemmen, in feite het ritmisch 

'breken' (arpeggiëren) van tweeklanken en akkoor-
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den, aangegeven met een schuine lijn of uitge-

schreven.  

Bovendien worden zowel in de airs als in de luit-

stukken verfijnde dissonanten gecreëerd door het 

toepassen van een aantal versieringen, met name 

de port-de-voix (appoggiatura) waarbij de boven-

stem eveneens wordt uitgesteld. 

 

Tegenwoordig wordt meestal de term 'gebroken 

stijl' gebruikt met betrekking tot Franse luitmuziek 

uit deze periode. Die term verwijst niet alleen naar 

het gebruik van séparés, maar ook naar het effect 

dat een middenstem even kan binnenkomen en 

dan weer kan verdwijnen of dat een melodische 

bovenstem ineens kan ophouden waarna de mid-

denstem de leiding neemt en doorgaat alsof het 

een conversatie betreft.  

Het veelvuldig gebruik van het midden en lage re-

gister van de luit - iets dat goed werkt op oude in-

strumenten - geeft de muziek trouwens een nobel 

karakter: er is een aantal stukken van de Franse 

luitisten waarbij de hoogste snaar helemaal niet 

wordt gebruikt (sans chanterelle). Ze krijgen daar-

door een omfloerste, donkere klank. 

 

Op de positie van de luit in het 17e-eeuwse Frank-

rijk zou ik kort willen ingaan.                                   

Een gedegen aristocratische opvoeding was er in 

die tijd op gericht om een respectabel en hoffelijk - 

in het Frans honnête - persoon te vormen, die in de 

hoogste kringen op een goede en geestige manier 

kon converseren, verschillende talen kon spreken, 

zich gracieus kon bewegen, elegant paard kon rij-

den, dansen, zingen, luit spelen en zichzelf kon 

begeleiden, poëzie kon schrijven enz. Een perfecte 

heer of dame zou dit alles uiteindelijk met gemak 

en een zekere nonchalance of sprezzatura, zoals 

de Italianen zeggen, moeten kunnen doen.                         

Als hulp bij het verkrijgen van 'nobele' manieren 

was er een aantal, voornamelijk Franse, boeken 

over civilité - beleefdheid - beschikbaar. Bijna 10 

jaar geleden vond ik er een bij een antiquariaat in 

Amsterdam: Les Plaisirs des dames van François 

de Grenaille (1616 - 1680) oorspronkelijk uitgege-

ven in Parijs in 1641. Mijn exemplaar is een her-

druk van Elsevier uit 1643. De schrijver, afkomstig 

uit de Limousin en van eenvoudige, enigszins vage 

adellijke afkomst, behoorde tot de kring van  

Gaston d'Orléans, de libertijnse broer van Lodewijk 

XIII.  

 

Tussen 1639 en 1645 publiceerde Grenaille onge-

veer 30 boeken, waaronder een groot aantal over 

civilité en honnêteté. Het in perkament gebonden 

boekje in zakformaat dat ik kocht bestaat uit obser-

vaties over verschillende aspecten daarvan en dus 

ook over muziek en de kracht van de luit. Grenaille 

schrijft daarover: 'Hoewel alle instrumenten als een 

troost voor de ziel en een genot voor het lichaam 

dienen, is het niettemin zeker dat de luit een bij-

zondere energie heeft om ons op een aangename 

manier te beroeren en onze oren te strelen zodat 

we het bijna begeven'. Hij legt ook de typische re-

sonantie van het instrument uit: 'Is het geen won-

der dat wanneer één van zijn snaren wordt aange-

slagen die snaar een andere in beweging zet zon-

der dat deze wordt aangeraakt en hem een aange-

name trilling geeft die ons genot verschaft'. Vol-

gens Grenaille maakten mythologische figuren als 

Orphée, Arion en Amphion optimaal gebruik van 

les accords miraculeux van een luit. Zijn beschrij-

ving van de effecten van hun luitspel doet me den-

ken aan Miss Burwell’s luitleraar wanneer die 

spreekt over dezelfde 'spelers' uit de 'heidense 

oudheid' en daarbij Orpheus noemt met zijn 'nog 

onvolmaakte luit'. Net als Grenaille benoemt hij ook 
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de kenmerken van de 'hemelse harmonie', hoewel 

in een minder precieuse taal. Over de klassieke 

oudheid en de luit later meer. 

 

Gegeven de rol van het instrument in de 17e eeuw, 

is het begrijpelijk dat de omstandigheden waarin 

Franse luitmuziek floreerde totaal anders waren 

dan de condities en concertpraktijk van onze tijd.  

Ik vertelde al dat volgens de Burwell Lute Tutor de-

ze muziek het beste tot zijn recht komt in een klein 

vertrek met een beperkt aantal toehoorders. De 

volgende citaten uit Burwell zijn zelfs nog explicie-

ter: 'U doet er goed aan te spelen in een gelambri-

seerde kamer waar geen meubels zijn, als het kan; 

laat het gezelschap het aantal van drie of vier niet 

overschrijden, want het geluid van een muis is een 

belemmering voor deze muziek… De luit is een 

instrument voor het kabinet dat slechts het gezel-

schap verdraagt van een paar toehoorders, en 

vooral diegenen die een delicaat oor hebben, want 

de parels mogen niet voor de zwijnen worden ge-

worpen... Het is ernstige en serieuze muziek voor 

bescheiden en stemmige personen en voor het  

kabinet in plaats van een openbare gelegenheid...  

Dit instrument vereist stilte en serieuze aandacht'. 

 

Niet toevallig bood de Parijse saloncultuur in de 

eerste helft van de 17e eeuw ideale condities voor 

een getalenteerde luitist om op te treden.  

Mogelijkheden in overvloed: Antoine Beaudeau de 

Somaize vermeldt in zijn Grand dictionnaire des 

précieuses ou la clé de la langue des ruelles (Parijs 

1660 en 1661) ongeveer 250 salons in de Marais, 

de Cité en de Faubourg Saint-Germain. 

De Britse schrijver Peter Thornton (1925 - 2007) 

geeft ons een goed inzicht in de ontwikkelingen die 

hebben bijgedragen aan de opzet van deze salons 

in zijn magnifieke Seventeenth-Century Interior De-

coration in England, France and Holland (New Ha-

ven en Londen 1990 [1978]). Hij schrijft: 'Het Fran-

se genie lag in het aanpassen van de formele 

schema's van de Italiaanse architectuurtheorie om 

interieurs te creëren die praktisch en comfortabel 

waren, maar ook harmonieus en imposant.' En ver-

derop: 'De invloed van vrouwen op deze ontwikke-

ling kan nauwelijks worden overschat … Op het 

meer persoonlijke vlak lag de vrouwelijke bijdrage 

in het verlangen van een hoge mate van comfort in 

hun privékamers, met name in hun kabinetten. De-

ze bestonden weliswaar al eerder, maar de elegan-

te kleine privévertrekken die in deze periode zo'n 

opvallend kenmerk werden van goed ingerichte 

Franse huizen, waren een nieuwe ontwikkeling'.                                                                               

In feite gaat deze terug tot de 16e-eeuwse studiolo, 

maar het kabinet dat Thornton beschrijft heeft qua 

weelde en sfeer niet veel meer te maken met de 

monnikencel die daar ooit aan ten grondslag lag.                                                                             

 

Een luxueus appartement in het Parijs van de 17e 

eeuw, vaak een van de vleugels van een hôtel par-

ticulier, te gebruiken door één persoon, werd ge-

creëerd en enfilade - als een reeks - in de volgor-

de: l'antichambre, la chambre, le cabinet en le gar-

de-robe, die elk naar de volgende ruimte leidden 

en daarbij meer privé en, vooral tot circa 1660, rij-

ker gedecoreerd werden.   

Hoewel eerste aanzetten hiertoe al eerder bekend 

waren kwam het idee van zo’n grande suite van 

kamers, althans volgens Tallemant des Réaux 

(Historiettes, ms. 1657 - 1659), van de marquise de 

Rambouillet. Zij had daarvoor zelfs 'de trappen' 

verplaatst. Het resultaat (ca. 1620) werd een voor-

beeld voor veel appartementen die daarna zijn ont-

worpen. In de meest persoonlijke en exclusieve 

kamer, het kabinet, gelegen aan het einde van de 

enfilade, kon men in alle rust schrijven, lezen, een 

paar uitverkoren gasten ontvangen of luit spelen en 

beluisteren en daarbij genieten van een onver-
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wacht uitzicht op de tuin. Bij uitstek de 

ideale ruimte voor verfijnde Franse luit-

muziek en helemaal in overeenstemming 

met de woorden in Burwell.  

 

Om een idee te krijgen van de wereld 

van de Franse hôtels particuliers en de 

bijeenkomsten die daar plaatsvonden, is 

het de moeite waard om te kijken naar de 

realistische gravures van Abraham Bos-

se (ca. 1604 - 1672): een elegant gekle-

de bovenklasse, gens de qualité, met 

pluimen, kant, borduursels en waaiers, in 

gesprek of bezig met galanterieën, een bediende 

met een luitkoffer, een wachtende carosse, maar 

ook het dineren, dansen en de uitvoering van een 

air de cour komen aan bod. 

 

In Parijs is een aantal kleinere vertrekken met 

prachtige lambriseringen, het merendeel daterend 

uit het midden van de 17e eeuw, bewaard gebleven 

en af en toe zelfs opengesteld tijdens de journées 

du patrimoine jaarlijks in september. Prachtige 

voorbeelden zijn de grande chambre de la du-

chesse de Sully (1658) in het hôtel Sully, gelegen 

in het hart van de Marais, of nog beter het cabinet 

de la maréchale de la Meilleraye (1645) in l’Arse-

nal. 

Het gemakkelijkst te bezoeken is het cabinet van 

het hôtel Colbert de Villacerf (ca. 1650), opgesteld 

in het Musée Carnavalet dat onlangs is gereno-

veerd. Verder noem ik nog het rijk versierde cabi-

net des miroirs (1657) in het hôtel de Lauzun op 

Afbeelding 4: Abraham Bosse, 
L’Ouïe uit Les cinq sens  

(ca. 1638). 

Afbeelding 3: Abraham Bosse, L’Eté  
uit Les quatre saisons (ca. 1637). 
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L'Île Saint-Louis en het cabinet de l'Amour  

(1645 - 1647) alsmede de chambre des Muses 

(1652 - 1654), die zich in het naburige hôtel  

Lambert bevinden. 

Helaas heeft dit laatste gebouw, subliem qua archi-

tectuur en decoratie, ernstige schade opgelopen bij 

een brand tijdens een restauratie in juli 2013. 

Enkele losse delen van de lambrisering van het 

cabinet de l'Amour, voorzien van decoraties ge-

schilderd door Eustache Le Sueur (1616 - 1655) 

waren, achteraf gelukkig, in de 19e eeuw verwij-

derd. Zijn schilderijen voor dit vertrek en ook zijn 

serie Muzen voor de chambre des Muses, stille ge-

tuigen van gratie en helderheid, al verkocht in de 

18e eeuw, bevonden zich in de collectie van het 

Louvre op het moment dat het noodlot toesloeg 

(zie afbeelding 2). 

Een paar namen die ik vandaag heb genoemd, ko-

men samen in wat volgens mij een van de beste 

voorbeelden is die getuigen van de bijzondere sta-

tus van de luit in de Franse cultuur van de 17e 

eeuw. Ik heb het over het kostbare pronkhand-

Afbeelding 6: Bernard Picart (1673 - 1733),  
Cabinet de l'Amour (1645 - 1647).  

Hôtel Lambert, Parijs. 

Afbeelding 5: Cabinet (ca. 1650) van 
het Hôtel Colbert de Villacerf, Parijs. 

Musée Carnavalet, Parijs. 
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schrift La Rhétorique des dieux (ca. 1655 - 1660, 

tegenwoordig in het Kupferstichkabinett in Berlijn) 

waarin muziek, poëzie, kalligrafie, edelsmeedkunst 

en de kunst van het illustreren vertegenwoordigd 

zijn. Het werd vervaardigd in opdracht van Anne-

Achille de Chambré (? - 1685), een welgestelde 

Parijzenaar, gentilhomme de Monsieur le Prince- 

de Condé - en trésorier des guerres, met als doel 

de mooiste stukken van l’illustre Denis Gaultier on-

sterfelijk te maken. 

 

Er staan in totaal 56 luitstukken zonder genreaan-

duiding in het manuscript waaronder een klein aan-

tal dat in andere bronnen wordt toegeschreven aan 

Ennemond Gaultier: 30 stukken zijn voorzien van 

titels ontleend aan de Griekse mythologie, de oude 

Romeinse geschiedenis, Gaultiers persoonlijke in-

spiratie (bijvoorbeeld de Tombeaux voor zijn vrouw 

en de luitist Henri de Lenclos) en opmerkelijke 

vrouwelijke figuren; 27 ervan hebben commentaren 

met betrekking tot hun titels. Deze teksten van een 

onbekende auteur, geschreven in het verfijnde 

Frans dat gebruikelijk was in de Parijse salons, zijn 

veelal terug te voeren op originele bronnen uit de 

klassieke literatuur, met name de Metamorfosen 

van Ovidius. 

De luitstukken zijn ingedeeld volgens de 12 ver-

schillende modi (Dorisch, Frygisch, Lydisch, etc.), 

elk geïntroduceerd door een gewassen penteke-

ning van Abraham Bosse die verwijst naar de pas-

sie die de betreffende modus moet opwekken.  

Uitgangspunt voor Bosse waren daarbij de be-

schrijvingen van deze modi door muziektheoreticus 

Antoine Parran (Traité de la musique théorique et 

pratique, Parijs 1639). 

 

Tevens noem ik de gewassen pentekening met 

onder meer de portretten van Denis Gaultier en zijn 

luitleerling Anne de Chambré, dochter van de op-

drachtgever van het manuscript, gemaakt door  

Afbeelding 7: Abraham Bosse, 
Mode Aeolien uit La Rhétorique 

des dieux (ca. 1655 - 1660). 
Kupferstichkabinett, Berlijn.  
De modieus geklede dames 
zouden niet misstaan in een 

Parijse salon. 
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Robert Nanteuil (ca. 1623 - 1678) naar een ont-

werpschets van Eustache Le Sueur. Deze schets 

stamt mogelijk uit de tijd dat Le Sueur bezig was 

met de decoraties voor de chambre des Muses in 

het hôtel Lambert of anders kort daarna.  

En niet te vergeten: de prachtige versieringen op 

de omslag van het boek gemaakt door de goud-

smid Claude Ballin (1615 - 1678), die later in dienst 

zou komen van Lodewijk XIV. 

Wat betreft de andere kunstenaars die meewerk-

ten aan de La Rhétorique des dieux verwijs ik naar 

de bestaande literatuur. 

Een behoorlijk aantal specialisten heeft onderzoek 

gedaan naar La Rhétorique: van het einde van de 

19e eeuw - Oskar Fleischer (1886) en Michel  

Brenet (1898 - 1899) - tot de 20e eeuw met André 

Tessier en Jean Cordey (1932), Wallace Rave 

(1972), David J. Buch (1983, 1989), Alain Mérot, 

autoriteit op het gebied van Eustache le Sueur 

(1983, 1987), Andreas Schlegel (1989) en Fran-

çois-Pierre Goy (1995, 1996). In onze eeuw op-

nieuw Schlegel (2006, 2011, 2016) en Goy (2016). 

Een complete facsimile-uitgave met een inleiding 

door François Lesure werd in 1991 uitgegeven 

door Minkoff in Genève. 

 

Er blijven echter veel vragen.  

Waarom is het manuscript niet compleet en vol-

tooid volgens plan?  

Er ontbreken afbeeldingen; er is een groot aantal 

pagina’s zonder ingevulde stukken en niet alle ge-

noteerde stukken hebben titels of commentaren.                                                                               

 

Was Denis Gaultier zelf betrokken bij 

de totstandkoming van het manu-

script?   

In de twee gegraveerde uitgaven van 

zijn werken (Pièces de Luth en Livre 

de tablature) met volgens hemzelf cor-

recte versies, staan onder meer 16 

stukken uit La Rhétorique voorzien 

van een genreaanduiding maar zonder 

de titels uit het manuscript (met als 

uitzondering: Pavane La Dédicace).  

 

Hadden de twee kopiisten, verant-

woordelijk voor de tabulatuurversies 

van de muziek in La Rhétorique, enige 

connectie met de componist? 

Hierover durf ik niet te speculeren maar de precisie 

- versieringen, speelaanwijzingen, etc. - waarmee 

Gaultier later enkele van deze stukken liet grave-

ren, met name in Pièces de luth de Denis Gaultier 

sur trois différents modes nouveaux (Parijs, 

1669/1670) heeft mij dichter bij de componist ge-

bracht dan de versies in La Rhétorique.  

 

Als we puur van Gaultiers muziek uitgaan zien we 

dat de toonsoorten die in het manuscript worden 

gebruikt  (D, A, G, F, g, a en fis) geen verband 

Afbeelding 8: Robert Nanteuil, Apollo ontvangt de 
portretten van Anne de Chambré en Denis Gaultier uit 

handen van Minerva uit La Rhétorique des dieux  
(ca. 1655 - 1660). Kupferstichkabinett, Berlijn. 
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hebben met de modi die zijn aangegeven. Het lijkt 

erop dat die enkel worden gebruikt als een soort 

expressief devies waarmee de ver-

schillende hartstochten verbonden met 

deze modi via de luitmuziek van  

Gaultier bij de luisteraar worden  

losgemaakt.  

De commentaren bij de stukken in La 

Rhétorique des dieux benadrukken 

telkens weer de bijzondere welspre-

kendheid van Denis Gaultier. Hij is in 

staat om als een ideale redenaar 'op 

perfecte wijze het karakter van de pas-

sies' weer te geven en hij wordt daarbij 

beschouwd als de bemiddelaar tussen 

de goden van de Oudheid en de kring van kenners 

rond Anne de Chambré.             

De retorische stijl die Gaultier in zijn composities 

gebruikt, komt overeen met de beschrijving van de 

style attique in Lettre… à Mademoiselle Regnault 

de Solier touchant la musique (Parijs, 1680) van 

Jean le Gallois die wat betreft de muziek verschil-

lende stijlen of ‘methodes van zingen, spelen en 

componeren' onderscheidt, vergelijkbaar met de 

drie stijlen van de welsprekendheid: 'De tweede is 

de stijl van het atticisme' - gebaseerd op de fijne 

smaak van de oude Atheners - 'beknopt en bondig, 

waarvan men niets kan wegnemen zonder die te 

vernietigen, zoals eens die van Demosthenes 

' (Atheens redenaar uit de 4e eeuw v.C.).  

Het œuvre  van Gaultier wordt inderdaad geken-

merkt door een uiterst economische schrijfwijze. Hij 

gaat daarin verder dan zijn tijdgenoten.                                                                           

 

Uit een verhandeling van de geschiedschrijver Guil-

let de Saint-Georges, voorgedragen in de 

Académie royale in 1690, weten we dat Anne-

Achille de Chambré bij Eustache Le Sueur een 

groepsportret bestelde waarop verschillende van 

zijn vrienden staan afgebeeld met de symbolen van 

hun talenten. Het is onbekend wie er precies wor-

den weergegeven en hoewel er vaak is geschreven 

dat de luitist Denis Gaultier zou moeten voorstellen, 

bestaat daarvoor geen bewijs.  

Het schilderij (ca. 1640) van Le Sueur is moeilijk te 

duiden maar lijkt op verschillende niveaus een alle-

gorische boodschap te bevatten (zie Alain Mérot: 

Arbitre de l’Amour, de la Paix, de la Guerre, 1983). 

Het toont ons het milieu, een soort academie of sa-

lon, waarin een manuscript als La Rhétorique werd 

gecreëerd, besproken en gebruikt. De commenta-

ren bij de muziek geven een idee van het gevoel 

dat er heerste.                                                                                                              

Hier is een voorbeeld: Denis Gaultiers [Courante] 

Minerve ingedeeld bij de stukken in de Dorische 

modus, voor onze oren klinkend als D groot, wordt 

begeleid door de volgende tekst: 'Deze godin die 

alle wetenschappen beheerst, maakt hier via Gaul-

tier, haar vertolker, bekend wat zij weet over de 

muziek en door deze goddelijke kunst laat zij in de 

mensen geweldloze gevoelens en zuivere deugden 

ontstaan'.  

Afbeelding 9: Eustache Le Sueur, Réunion d’amis 
(ca. 1640). Musée du Louvre, Parijs. 
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En interessant: op de gewassen pentekening van 

Nanteuil (zie afbeelding 8) zien we Minerva die het 

portret van Denis Gaultier als een schild vasthoudt.  

 

Toen Gaultiers Courante verbonden met Minerve 

uiteindelijk verscheen in een nauwkeurig genoteer-

de versie in Livre de tablature des pièces de luth de 

Mr Gaultier Sr de Nève et de Mr Gaultier son cou-

sin gaf de componist gedetailleerde aanwijzingen 

voor de rechterhand-aanslag, maar zoals gezegd 

geen titel. Deze verzameling werken van beide 

Gaultiers werd voorbereid door Denis Gaultier maar 

waarschijnlijk voltooid door de wetenschapper Pier-

re Badouin de Montarcis (1600?- 1685) na de dood 

van de componist begin 1672.                                                                             

De identiteit van Montarcis kennen wij overigens 

pas sinds 2016 dankzij een studie van de Franse 

onderzoeker François-Pierre Goy. Uit een auto-

graaf manuscript van Montarcis getiteld Science 

générale (ca. 1674 - ca. 1682), waarover Goy 

schrijft, blijkt dat de algemene boodschap van La 

Rhétorique nog niets aan kracht had verloren:  

'Monsieur Denis Gaultier de Paris, die de ware me-

thode voor het goede luitspel heeft gevonden en 

die het instrument zo uitstekend wist te bespelen 

dat hij de hartstochten kon bewegen, degenen die 

naar hem luisterden betoverde, en op zo'n manier 

dat ze bekoord, voldaan en verrukt bleven, iets wat 

tot nu toe nog niemand is gelukt…'. 

Vervolgens citeert Montarcis de laatste twee para-

grafen van de inleiding uit het Livre de tablature 

waarin onder meer het verschijnen van zijn handlei-

ding voor het luitspel, gebaseerd op de methode 

van Denis Gaultier, wordt aangekondigd. Of dit 

werk ooit daadwerkelijk is verschenen is onbekend. 

De allerlaatste zin van de inleiding van het Livre de 

tablature is voor mij van betekenis: '[Mr de Montar-

cis] behandelt […] ook het affect en de passie van 

de toonsoorten en de rangschikking van tonen 

waardoor men melodieën aantreft waarvan de ei-

genschappen worden gemarkeerd door middel van 

hun bewegingen, overeenkomstig de intenties en 

de expressie van woorden of gedachten'. 

 

Dit moet het uitgangspunt zijn geweest voor de 

meeste Franse luitcomponisten waar ik het van-

daag over heb gehad en dat werd nog eens beves-

tigd toen ik de Burwell Lute Tutor weer ter hand 

nam: 'De luit is, zonder tegenspraak, de koning van 

de instrumenten. Het [instrument] is zelf een  

Consort of Musicke; het spreekt zonder oorsprong; 

en uit dode en zwijgzame dingen vormt het een ziel 

die rede uitstraalt door de verschillende gedachten 

en bewoordingen die de bekwame meester op zijn 

luit tot uitdrukking brengt over allerlei zaken en on-

derwerpen'.                                                                                                                  

Dan vervolgens, als een conclusie: 'Het is een trou-

we, gerieflijke metgezel, die waakt te midden van 

duisternis; en wanneer de hele natuur stil is, ver-

drijft het angst en onrust door aangename gelui-

den'. 

 

'De kunst om eenvoudig te zijn in grootsheid, krach-

tig in zachtzinnigheid', een karakterisering die de 

Franse historicus Marc Fumaroli (1932 - 2020) ge-

bruikte toen hij schreef over de schilder Eustache 

Le Sueur, en die ook uitstekend zou passen bij  

Denis Gautier, is misschien wel de beste definitie 

van het tijdperk van La Rhétorique des dieux: de 

tijd dat de luit in Frankrijk een heldere en duidelijke 

stem had en zich zo eloquent wist uit te drukken. 

 

Dit is een aangepaste versie van de tekst die ik heb 

uitgesproken op het Festival Oude Muziek Utrecht 

(4 september 2021).     
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Een tot nu toe onbekende mogelijke verwijzing 

naar John Dowlands verblijf in Parijs 

Voor wat betreft de tweede helft van het leven van 
John Dowland beschikken we over een redelijk 
grote hoeveelheid bronnen die ons in staat stellen 
zijn biografie - althans op hoofdlijnen - te 
reconstrueren.(1) Zo zijn er rekeningen bewaard 
gebleven waarin de betalingen aan hem 
geregistreerd werden toen hij als luitspeler 
werkzaam was aan de koninklijke hoven van 
Denemarken (juli 1598 - maart 1606) en Engeland 
(oktober 1612 - januari 1626). Uit de Deense 
rekeningen weten we bijvoorbeeld dat Dowland in 
de zomer van 1603 toestemming kreeg om zijn 
geboorteland Engeland te bezoeken, en van dat 
bezoek zijn weer sporen terug te vinden in 
verschillende Engelse bronnen uit 1603 en 1604. In 
haar biografie van Dowland (2) heeft Diana Poulton 
op bewonderenswaardige wijze uit al die 
beschikbare bronnen een samenhangend beeld 
weten te reconstrueren van de persoon van John 
Dowland. 

Toch is dat beeld verre van volledig, niet in de 
laatste plaats omdat de overgeleverde bronnen 
bijna uitsluitend informatie bevatten over zijn 
professionele activiteiten als componist en 
luitspeler. Over zijn persoonlijke omstandigheden 
zijn we echter veel minder goed geïnformeerd. We 
weten bijvoorbeeld dat Dowland gehuwd was en 
meerdere kinderen had, maar de naam van zijn 
echtgenote is nog altijd onbekend, evenals de 
datum waarop hij met haar in het huwelijk trad. En 
van zijn kinderen kennen we alleen zijn zoon 
Robert bij naam, maar ook van hem ontbreken de 
primaire gegevens, zoals de plaats en datum van 
geboorte. 

Wanneer het gaat om de jonge jaren van Dowland 
is de situatie met betrekking tot de beschikbare 
bronnen nog een stuk ongunstiger. Hoewel er in de 
loop van de jaren door diverse personen uitgebreid 
onderzoek is verricht naar de familieachtergrond 
van Dowland, weten we nog altijd niet waar hij 
geboren is of wie zijn ouders waren, en kennen we 
zijn geboortedatum slechts bij benadering: ca. 
1563. 

Er is één bron bij uitstek die waardevolle informatie 
bevat over Dowlands leven, maar dat is dan ook 
een bron waaraan veel gezag toegekend mag 
worden: het is de brief die Dowland zelf op 10 
november 1595 in Neurenberg schreef aan Sir 
Robert Cecil (lid van de Privy Council, en Secretary 
of State van koningin Elizabeth), nadat hij kort 
daarvoor zijn verblijf in Italië voortijdig afgebroken 
had omdat Engelse katholieke ballingen 
geprobeerd hadden hem te betrekken in een 
complot tegen de Engelse koningin.(3) Hoewel 
Dowland in de brief toegeeft katholiek te zijn,(4) is 
zijn brief erop gericht Cecil ervan te overtuigen dat 
hij ondanks zijn katholieke sympathieën altijd een 
trouw onderdaan van de koningin geweest is, en 
als onderdeel van die argumentatie blikt hij in de 
brief terug op zijn leven tot dan toe. 

Wat opvalt, is dat Dowland met geen woord rept 
over zijn herkomst. Hij begint zijn relaas met de 
mededeling dat hij 15 jaar eerder enige tijd in Parijs 
verbleef, als persoonlijke bediende van Sir Henry 
Cobham, de toenmalige Engelse ambassadeur in 
Frankrijk. Hij schrijft daarover:(5) 

'Fifteen years since I was in France servant to Sir 
Henry Cobham who was Ambassador for the 
Queen's Majesty, and lay in Paris, where I fell 
acquainted with one Smith a priest, and one 
Morgan sometimes of her Majesty's Chapel, one 
Verstigan who brake out of England being 
apprehended & one Moris a Welshman that was 
our porter, who is at Rome; these men thrust many 

idle toys into my head of religion, saying that the 
papists' was the truth & ours in England all false, 
and I being but young their fair words overreached 
me & I believed with them. Within two years after I 
came into England where I saw men of that faction 
condemned & executed which I thought was great 
injustice taking religion for the only cause, and then 
my best friends would persuade me I would not 
believe them.' (6)  

In haar biografie wijst Poulton erop dat Dowland in 
1584 blijkbaar nog altijd in Parijs verbleef, en toen 
inmiddels in dienst was van Sir Edward Stafford, 
die Cobham als ambassadeur eind 1583 opgevolgd 
was. Die conclusie baseert zij op een aan Stafford 

JJJJ    ohn Dowland in Parijs 
André Nieuwlaat 
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gericht verzoekschrift uit 1584 van een aantal 
Engelse kooplui die in een Parijse gevangenis 
verbleven, en levenslang tot de galeien veroordeeld 
dreigden te worden. In het verzoekschrift smeekten 
zij de ambassadeur zijn invloed aan te wenden, om 
zo te voorkomen dat zij hun straf ook daadwerkelijk 
moesten ondergaan. Helaas geeft Poulton niet de 
volledige tekst van het verzoekschrift, zodat 
onduidelijk blijft waar de kooplui precies van 
beschuldigd werden, maar wel is duidelijk dat 
Dowland de gevangenen op verzoek van de 
ambassadeur bezocht: 

'They have ''binne detayned in prison this vii 
weekes in most myserable captivitie havinge 
received ponnyshment by whippynge twyse about 
the towne of Newehaven [Le Havre] and so 
conveyed abought the countrye towardes the 
gallyes there to remayne untill the tyme of theyre 
deth'. They are 'nowe in a most myserable and 
lothsome prison in parrys, not knowinge what to do 
nor unto whome to make theyre mones but unto 
your good Lordshepe. [...] And whereas yo[u]r good 
Lo[rdshepe] did send yo[u]r favourable charyttie by 
y[ou]r servant John Dowland he gevynge us to 
understand that yo[u]r good Lo[rdshepe] yf we 
heard any thinge of o[u]r goinge towardes the 
galleys which newes of o[u]r going we herd from yo

[u]r said servante being w[i]th us / most humbly 
besechynge yo[u]r good Lordshepe to take some 
order for us that we may be stayd from going unto 
th[a]t most vylle playse w[hi]ch other wyse we are 
worse then ded men remaynynge contynually in 
torments . . . for the reste of his prisonne fellowes, 
Wy[lliam] Wardoure.' (7) 

Afgaande op de dateringen in Dowlands brief en in 
Poultons biografie lijkt het dus op het eerste gezicht 
eenvoudig genoeg: de brief uit Neurenberg is van 
november 1595, en Dowland schrijft daarin dat hij 
15 jaar eerder in dienst was getreden van Sir Henry 
Cobham - in 1580 dus. En het verzoekschrift toont 
aan dat hij op zijn vroegst pas in 1584 naar 
Engeland terugkeerde.(8) Toch blijkt het zinvol te 
zijn om deze feiten op hun juistheid te controleren 
aan de hand van de bewaard gebleven relevante 
archieven. 

Het verzoekschrift uit 1584 van de Engelse kooplui 
maakt deel uit van de State Papers Foreign, die in 
de National Archives te Londen bewaard worden. 
Het gaat hier om een enorme verzameling van 
losse ingekomen en kopieën van uitgaande 
stukken over de periode 1547 tot en met 1782: in 
essentie de correspondentie tussen enerzijds het 
Engelse hof en anderzijds de Engelse 
ambassadeurs en gezanten in het buitenland, 

De brief van Dowland aan Sir Robert Cecil op 
10 november 1595 vanuit Neurenberg  
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vertegenwoordigers van buitenlandse 
vorstenhuizen enz.(9) 

Tot juni 1577 werd alle buitenlandse 
correspondentie, ongeacht op welk land die 
betrekking had, strikt chronologisch in één enkele 
serie opgeborgen. Voor wat betreft de 
regeerperiode van Elizabeth zijn deze stukken te 
vinden in State Papers Foreign No. 70. Met ingang 
van juni 1577 werd dit systeem vervangen door 
een primaire ordening per land (Frankrijk, Italië, 
Duitse vorstendommen enz.), wat resulteerde in 29 
afzonderlijke, opnieuw chronologische series. 

De primaire toegang tot een belangrijk deel van 
deze onschatbare bron aan informatie wordt 
gevormd door de Calendar of State Papers Foreign 
1547 to 1589, die in 28 delen tussen 1861 en 1950 
door His Majesty's Stationery Office (de Engelse 
staatsdrukkerij) werd uitgegeven. De Calendar 
bevat, in strikt chronologische volgorde, 
samenvattingen van alle stukken in alle series, met 
daarbij verwijzingen naar waar de stukken zelf te 
vinden zijn (bijvoorbeeld in het geval van het 
verzoekschrift van de Engelse kooplui: SP 78 (= 
Frankrijk) deel XII, No. 142).(10) 

Ik ben met opzet nogal uitvoerig ingegaan op de 
manier waarop de State Papers geordend zijn, en 
op de Calendar die er de toegang toe vormt, omdat 
dit van belang blijkt te zijn bij de interpretatie van 
het verzoekschrift uit 1584. Daarover later meer. 

Omdat John Dowland in dienst was van Sir Henry 
Cobham leek het me zinvol om de Calendar (die 
integraal via internet geraadpleegd kan worden
(11)) door te nemen over de periode dat Cobham 
ambassadeur was. In eerste instantie was het mijn 
bedoeling om zo een indruk te krijgen van de 
kringen waarin Dowland zich als zeer jonge man 
bewoog, maar natuurlijk had ik ook de stille hoop 
dat de correspondentie van Cobham mogelijk nog 
onbekende verwijzingen naar John Dowland zou 
opleveren. 

Het ligt voor de hand om aan te nemen (zoals ook 
Dawn Grapes en Greer doen; zie noot 8) dat 

Dowland reeds in dienst was van Sir Henry 
Cobham toen deze na zijn aanstelling als 
ambassadeur naar Parijs vertrok. En aangezien 
Dowland zijn persoonlijke dienaar was, mogen we 
aannemen dat Dowland zich tijdens die reis in het 

gezelschap van Cobham bevond.  

Cobhams voorganger als ambassadeur was Sir 
Amyas Poulet (ook: Paulet).(12) In de zomer van 
1579 had Poulet koningin Elizabeth verzocht om in 
verband met gezondheidsproblemen naar 
Engeland te mogen terugkeren.(13) Elizabeth had 
daarin toegestemd, en in augustus van dat jaar 
benaderde zij Sir Henry Cobham met het verzoek 
Poulet als ambassadeur aan het Franse hof op te 
volgen. Cobham accepteerde de aanstelling, en uit 
een brief van Poulet van 10 november 1579 aan 
Walsingham weten we dat Cobham (en met hem 
ook Dowland, naar we mogen aannemen) 
inmiddels in Frankrijk aangekomen was, maar op 
dat moment nog niet in Parijs was.(14) Een week 
later, op 17 november 1579, overhandigde 
Cobham zijn geloofsbrieven aan de Franse koning 
Hendrik III. Van deze gebeurtenis, waarbij ook o.a. 
Sir Amyas Poulet en de koningin-moeder Catharina 
de Medici aanwezig waren, deden hij en Poulet 
zeer uitgebreid schriftelijk verslag aan de Engelse 
koningin en aan Walsingham.(15) Het staat dus wel 

Sir Amyas Poulet/ Paulet  
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vast dat Dowland al eind 1579 in Parijs was, en 
niet pas vanaf 1580 zoals in de literatuur met enige 
regelmaat beweerd wordt. Ongeveer een week 
later betrok Cobham (en daarmee vrijwel zeker ook 
Dowland) de voormalige woning van Sir Amyas 
Poulet. Hij schrijft daarover: 

'Sir A. Poulet left Paris on Monday the 24th in the 
evening and lay that night at St. Denis. This day I 
have removed to his house, for I cannot get any 
other so convenient in Paris.' (16) 

Uit de State Papers blijkt heel duidelijk dat Cobham 
de gewoonte had om uitgebreid schriftelijk verslag 
te doen van alle recente ontwikkelingen in 
Frankrijk, en van alles wat hem ter ore kwam, 
inclusief roddels. In de regel zijn de brieven die hij 
schreef erg zakelijk van aard; hij rapporteert 

voornamelijk over alles wat hij van belang acht 
voor de buitenlandse betrekkingen van Engeland, 
en persoonlijke zaken stelt hij zelden aan de orde. 
Maar wanneer hij dat wél doet, is wat hij schrijft des 
te interessanter. 

Op 12 februari 1580, dus slechts drie maanden na 
zijn aanstelling als ambassadeur, schrijft Cobham 
een brief (onduidelijk is aan wie de brief 
geadresseerd was) waarin hij zich beklaagt over 
het feit dat, hoewel de Engelse koningin naar hij 
vernomen heeft zeer over hem tevreden is, hij nog 
altijd geen geld ontvangen heeft om hem te 
compenseren voor de kosten die hij heeft moeten 
maken in verband met de voorbereidingen van zijn 
ambassadeurschap: 

'I perceive by your letter that it has pleased her 
Majesty hitherto to like my service. Howbeit, to my 
discomfort it seems she is determined to give me 
no allowance till Oct. 15, whereas her 'streight' 
command to me was delivered both by you and Sir 
Francis jointly in his chamber at Greenwich in 
August last, how that I should without excuse put 
myself in readiness for this service; whereon I at 

once entered into great charge of men and other 
things thereto belonging. Therefore I hope her 
Majesty will rather take upon her the expenses 
than lay them on me, who am most unable to bear 
them. Meantime the cross is grievous to me who 
hoped rather that she would now at length have 
begun to accompany her gracious credit with 
benefits, since I have left my country, my house, 
her presence, to serve her with all my ability in this 

country, and in these days, which I pray God prove 
not worse and worse. But what God and her 
Majesty will, I must submit to.' (17) 

Het kan niet anders, of het in dienst nemen van 
John Dowland valt onder de 'great charge of men' 
waar Cobham hier over schrijft. Overigens blijkt uit 
een brief van 21 februari 1580 dat Cobham ten 
minste nog één andere bediende in dienst had; in 

die brief heeft hij het over 'my servant Adams.' (18) 

Het verzoekschrift van de Engelse kooplui uit 1584 
is om meerdere redenen intrigerend. Allereerst valt 
op dat het, in tegenstelling tot wat men van een 
dergelijk stuk zou mogen verwachten, blijkbaar 
geen volledige dagtekening bevat; Poulton althans 

vermeldt alleen het jaar, 1584. Maar wat nog 
merkwaardiger is, is dat Dowland in zijn brief van 
1595 alleen schrijft dat hij in dienst was van Sir 
Henry Cobham; over Sir Edward Stafford, bij wie hij 

daarna in dienst getreden zou zijn, rept hij echter 
met geen woord. Dat is vreemd, toch zeker 
wanneer je in aanmerking neemt dat hij elders in 
de brief de namen noemt van alle personen die 
hem tijdens zijn verblijf in Parijs overgehaald 
hadden tot het katholieke geloof, en ook de namen 
van alle Engelse ballingen in Italië die kort 
daarvoor geprobeerd hadden hem te betrekken in 
een complot tegen de Engelse koningin. Ik vroeg 
me daarom af, toen ik Poultons biografie voor het 
eerst las, of de informatie van Poulton over het 
verzoekschrift wel juist was, en of er misschien 
sprake zou kunnen zijn van een misverstand. Daar 
komt bij dat de naam van Stafford ook nergens 
genoemd wordt in het door Poulton geciteerde 
gedeelte uit het verzoekschrift. Het ontbreken van 
een exacte dagtekening deed bij mij het 
vermoeden rijzen dat het jaar 1584 een schatting 
was van degene die dit deel van de Calendar 
samengesteld had, en tevens vermoedde ik dat de 
naam van Stafford nergens in het originele 
verzoekschrift voorkwam, maar eveneens een 
reconstructie was door de samensteller van de 
Calendar, op basis van de eerdere, mogelijk 
foutieve datering van 1584. 

Deze vermoedens worden in meerdere opzichten 
bevestigd door de Calendar. In haar biografie geeft 
Diana Poulton slechts een (gedeeltelijke) 
transcriptie van het verzoekschrift. Omdat de 
vermelding in de Calendar inhoudelijke informatie 
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bevat die ontbreekt bij Poulton, geef ik hier de 
vermelding zoals die in de Calendar te vinden is: 

'1584 - Petition of English Merchants condemned  
to the galleys to Sir Edw. Stafford. 

They have been kept seven weeks in miserable 
captivity, twice whipped about the town of 
Newhaven, and so “conveyed about the country” 
towards the galleys. Are now in most loathsome 
prison in Paris, and know not to whom to make 
their moan save to his lordship, who, when he sent 
his “favourable charity” to them by his servant, 
John Dowland, desired them to write to him if they 
heard anything of going to the galleys. They are 
now to be carried thither within two days, and 
beseech him to save them from that vile place, 
where they will be worse than dead men, remaining 
continually in torments. Signed on behalf of the 
rest, William Wardour. 

With note of the names of the rest, viz., Robert 
Tillman; Walter Tarrye; William Roncke; Edward 

Brande; William Hogge. 

Add. Endd. “Petition of the English merchants in 
the galleys, 1584.” 1 p. [France XII. 142.]' 

Blijkbaar had, indien deze samenvatting correct is, 
Dowland instructies gekregen om de kooplui te 
zeggen dat ze de ambassadeur schriftelijk moesten 
benaderen zodra ze wisten wanneer ze naar de 
galeien overgebracht zouden worden. Verder bevat 
de Calendar de namen van de overige kooplui, 

namens wie de steller ervan (William Wardour) het 
verzoekschrift opstelde. Al deze gegevens 
ontbreken bij Poulton, terwijl ze van groot belang 
kunnen zijn bij eventueel vervolgonderzoek. 

Dat het verzoekschrift geen exacte dagtekening 
bevat, blijkt ook uit de Calendar. De samenvatting 
van het verzoekschrift is te vinden in deel 19 van 
de Calendar, dat in 1916 uitgegeven werd door 
Sophie Crawford Lomas, en dat samenvattingen 
bevat van alle stukken uit de periode augustus 
1584 tot en met augustus 1585. De stukken van 
1584 zijn daarin strikt chronologisch weergegeven 
vanaf 1 augustus tot en met 31 december. 
Onmiddellijk daarna volgt een appendix met 
stukken waarvan de datum onbekend of onvolledig 
is, maar waarvan vermoed wordt dat ze uit 1584 
stammen, en het verzoekschrift is het eerste stuk in 
die appendix. De datering 1584 is vrijwel zeker 
gebaseerd op de vermelding 'Petition of the English 
merchants in the galleys, 1584', maar de 
omschrijving in de Calendar lijkt erop te wijzen dat 
dit een latere toevoeging is. Het is dus allerminst 
zeker dat in het door Wardour opgestelde 
verzoekschrift zelf dat jaar genoemd wordt. 

Eerder gaf ik al aan dat het me waarschijnlijk leek 
dat ook de naam van Sir Edward Stafford niet in 
het verzoekschrift voorkomt, en dat deze 
waarschijnlijk in de Calendar als geadresseerde 
vermeld wordt doordat de uitgever van de 
Calendar, Sophie Crawford Lomas, uitging van de 
juistheid van de datering 1584, en op basis 
daarvan tot de conclusie kwam dat het 
verzoekschrift dus aan Stafford gericht moest zijn. 
Maar er blijkt een sterke aanwijzing te zijn dat haar 
conclusie onjuist was. 

Behalve samenvattingen van de correspondentie 
bevat deel 19 van de Calendar ook een index op 
de namen van de personen die daarin genoemd 
worden. En natuurlijk komt de naam van Dowland 
daarin voor. Maar het merkwaardige is nu, dat de 
omschrijving van Dowland in de index onjuist is: hij 
wordt daarin beschreven als: 'a servant of 
Walsingham'! Dit lijkt er heel sterk op te wijzen dat 
de naam van Stafford inderdaad nergens in het 
verzoekschrift genoemd wordt. Want wanneer dat 
wel het geval zou zijn, is het onbegrijpelijk hoe 
deze fout gemaakt kon worden. Het lijkt er heel 
sterk op dat Crawford Lomas bij het samenstellen 

Plan de Paris 1575, Belleforest 
Bron Wikimedia 
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van deel 19 van de Calendar problemen had bij het 
interpreteren van het verzoekschrift. Ik vermoed 
dat nader onderzoek zal uitwijzen dat het 
verzoekschrift niet gericht was aan Sir Edward 
Stafford persoonlijk (dus bij naam genoemd), maar 
eenvoudigweg aan de ambassadeur van 
Engeland, en dat Crawford Lomas dit, op basis van 
de datering 1584 (waarschijnlijk een latere 
toevoeging aan het stuk), geïnterpreteerd heeft als: 
aan Sir Edward Stafford, en vervolgens verzuimd 
heeft de vermelding van Dowland in de naamindex 
aan te passen. 

Maar de Calendar blijkt nog meer informatie te 
bevatten die vrijwel zeker van groot belang is voor 
een juiste interpretatie van het verzoekschrift. 
Enkele jaren eerder namelijk, op 27 juni 1582, 
schreef Sir Henry Cobham een lange brief aan 
Walsingham waarin hij een groot aantal 
onderwerpen aan de orde stelde.(19) Het ging 
daarbij om onder meer de volgende zaken: 

'I wrote to Don Antonio concerning her Majesty's 
pleasure touching those English captains 
imprisoned at Tours, and the letter, I hear, was 
delivered to him. Now hearing of his departure, I 
have written to Antonio Brito entreating for their 
liberty, and trust they will be favourably dealt with. 

As concerning the cause of the marriage,(20) I 
hear now no further speech of it, though on June 2 
I wrote to M. Pinart, upon the message he 
delivered to my servant, that when the king 
pleased I was ready to declare so much touching it 
as I had received from her Majesty. To this 
'purpose' I have received no answer, though he 
has satisfied me since on all the other contents of 
my letter which concerned the English merchants. I 
shall not forget to put him in mind of it.' 

Het is opvallend dat in deze brief enkele elementen 
voorkomen die we ook kennen uit het 
verzoekschrift: Engelse kooplui c.q. kapiteins die in 
een Franse gevangenis verblijven, de Engelse 
ambassadeur die zich inspant om ervoor te zorgen 
dat ze in vrijheid gesteld worden, en de rol van 
bode die Cobhams 'servant' daarin speelt. Is het 
erg vergezocht om in die servant John Dowland te 
herkennen? De door Cobham genoemde M. Pinart 
kan geïdentificeerd worden als Claude Pinart, 
secretaris en adviseur van de Franse koning 
Hendrik III en diens moeder Catharina de Medici. 

Hoewel veel vooralsnog onduidelijk blijft, mede 
omdat ik de originele stukken niet heb kunnen 
raadplegen en omdat Poulton helaas geen 
volledige transcriptie van het verzoekschrift geeft, 
zou ik de volgende werkhypothese willen 
voorstellen: 

In de eerste helft van 1582 werd een aantal 
Engelse kooplui in Frankrijk gevangen gezet, op 
grond waarvan is (nog) onbekend. Zij wisten de 
Engelse ambassadeur, Sir Henry Cobham, 
daarvan op de hoogte te stellen, die vervolgens 
zijn bediende John Dowland opdracht gaf de 
kooplui in de gevangenis te bezoeken, en hen te 
laten weten dat zij Cobham onmiddellijk moesten 
waarschuwen zodra ze wisten wanneer de straf die 
hun boven het hoofd hing (namelijk levenslange 
veroordeling tot de galeien) definitief was. Toen het 
zover was, stelde William Wardour namens zijn 
mede-gevangenen het verzoekschrift op, 
ongedateerd en gericht aan de Engelse 
ambassadeur, waarin hij verwees naar het eerdere 
bezoek dat Cobhams bediende John Dowland hun 
gebracht had, en waarin zij de ambassadeur 
verzochten alles in het werk te stellen om te 
voorkomen dat zij hun straf zouden moeten 
ondergaan. Naar aanleiding van dat verzoekschrift 
heeft Cobham vervolgens de zaak voorgelegd aan 
Claude Pinart, sercretaris van de Franse koning 
Hendrik III, en uit de samenvatting van de brief  
van 27 juni 1582 meen ik te kunnen afleiden dat 
zijn brief het beoogde resultaat had, en dat 
Cobham de toezegging kreeg dat de kooplui 
vrijgelaten zouden worden.  Vervolgens schreef 
Cobham een brief aan een zekere Don Antonio te 
Tours, waarin hij deze verzocht om de 
invrijheidstelling van de kooplui. 

- Suggesties voor vervolgonderzoek 

Ik zie verschillende mogelijkheden waarop de 
hypothese, die ik zojuist naar voren gebracht heb, 
getoetst kan worden. Allereerst bestaat de 
mogelijkheid dat de brief die Cobham aan 
secretaris Pinart schreef bewaard is gebleven in de 
correspondentie van 1582 van het Franse 
koninklijke hof, of bijvoorbeeld in de persoonlijke 
correspondentie van Pinart. Daarnaast is er 
natuurlijk de mogelijkheid dat de veroordeling van 
de kooplui terug te vinden is in de Franse 
archieven die de stukken betreffende de criminele 
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rechtspraak in 1582 bevatten.  

Het is mij niet bekend of die archieven bewaard zijn 
gebleven. Maar mocht dat wel het geval zijn, en 
mocht de veroordeling van William Wardour c.s. 
terug te vinden zijn in de archieven uit 1582, dan 
zou daarmee natuurlijk onomstotelijk vast komen te 
staan dat de datering van het verzoekschrift (1584) 
onjuist is, en is er niet langer enige reden om aan 
te nemen dat Dowland nog in 1584 in Parijs 
verbleef, en toen in dienst was van Sir Henry 
Stafford. Het ligt dan veel meer voor de hand ervan 
uit te gaan dat Dowland in dienst is gebleven van 
Sir Henry Cobham zolang deze ambassadeur was, 
en met hem is teruggegaan naar Engeland na de 
aanstelling van Sir Edward Stafford als nieuwe 
ambassadeur.  

Tot slot nog een enkele opmerking over de brief 
aan Sir Robert Cecil die John Dowland in 
november 1595 schreef. Uit Poultons biografie is 
me niet duidelijk geworden of Cecil naar aanleiding 
van die brief nog vervolgactie heeft ondernomen. 
De Calendar of State Papers Foreign, en de 
aanvullende List and Analysis of State Papers 
Foreign (zie noot 10) bestrijken niet de hele periode 
van de regering van Elizabeth, maar lopen slechts 
tot april 1592. Op de correspondentie uit 1595 
bestaat dus geen enkele toegang. Hoewel succes 
allerminst gegarandeerd is, lijkt het me zinvol om 
de State Papers (zowel Foreign als Domestic) 
vanaf november 1595 te raadplegen, voor het 
geval Dowlands brief inderdaad tot vervolgstappen 
van de kant van Cecil geleid heeft. 

Eindnoten 

1. Een recent overzicht van de beschikbare bronnen met 
betrekking tot het leven en werk van John Dowland is te 
vinden in K. Dawn Grapes, John Dowland - A Research 
and Information Guide, Londen 2020. 

2. Diana Poulton, John Dowland, Londen 1972 (herziene 
editie 1982). 

3. De brief van Dowland maakt deel uit van de Cecil 
Papers, een collectie van ca. 30.000 documenten die 
bewaard worden in Hatfield House in Hatfield, 
Hertfordshire: het betreft het archief van de familie Cecil, 
en meer in het bijzonder van William Cecil (1521-1598) 
en diens zoon Robert (1563-1612). De primaire toegang 
op dit archief wordt gevormd door de Calendar of the 
Salisbury (Cecil) Manuscripts, die in 24 delen 
gepubliceerd werd door de Historical Manuscripts 

Commission tussen 1883 en 1976. De brief van 
Dowland bevindt zich in deel 5, met daarin de stukken 
uit de jaren 1594-5, dat in 1894 gepubliceerd werd. De 
tekst van Dowlands brief is daarin integraal opgenomen, 
zij het in genormaliseerde spelling. In haar biografie (p. 
37-40) heeft Poulton gebruik gemaakt van deze editie. 

De volledige transcriptie van de brief, zoals afgedrukt in 
deel 5 van de Calendar is online te raadplegen via 
https://www.british-history.ac.uk/cal-cecil-papers/vol5/
pp437-458 

4. Wat Dowland hierover schrijft, kan echter ook zo 
uitgelegd worden dat zijn katholieke overtuiging slechts 
van tijdelijke aard was; zie daarover Poulton, p. 40-44. 

5. Geciteerd naar Poulton, p. 27; zie ook noot 3. 

6. Het valt op dat hij onmiddellijk daarna schrijft over het 
overlijden van John Johnson in 1594, luitspeler aan het 
hof van Elizabeth, en zijn vergeefse pogingen om 
aangesteld te worden als diens opvolger. Daarmee slaat 
hij een periode van ca. 10 jaar in zijn levensloop over; 

een periode waarover, afgezien van enkele incidentele 
vermeldingen in diverse bronnen, nauwelijks iets over 
Dowlands omstandigheden en activiteiten bekend is. 
Volgens mij is het mogelijk om, op basis van een 
radicale herinterpretatie van een aantal bronnen 
(waaronder BL Add. 4900, en de Brogyntyn, Hirsch en 
Willoughby luitboeken), dit hiaat in Dowlands leven 
grotendeels op te vullen. Het is mijn voornemen 
daarover later dit jaar te publiceren. 

7. National Archives London, State Papers Foreign 78 
(Frankrijk) XII, No. 142; geciteerd naar Poulton, p. 27. 

8. Deze voorstelling van zaken is terug te vinden op 
diverse plaatsen in de literatuur over Dowland, 
bijvoorbeeld in: 

Dawn Grapes, hoofdstuk 'Dowland's Life and Career: A 
Chronology': 'ca. 1580 - Travels to Paris in the company 
of Sir Henry Cobham, Ambassador to the French court. 
Remains at least through 1584.' 

David Greer, artikel over John Dowland in de online 
Oxford Dictionary of National Biography, 2004: 'In 1580 
he went to Paris in the service of Cobham when the 
latter was appointed ambassador to the French court. 
[...] The date of Dowland's return to England is not 
known, but he seems to have been in France for about 
four years.' 

Diana Poulton, The Collected Lute Music of John 
Dowland (Londen, 1974), p. x: '1580 - Goes to Paris in 
the service of Sir Henry Cobham, Ambassador to the 
French Court. 1584 - Is sent on a mission by Sir Edward 
Stafford (who succeeded Cobham as Ambassador) on 
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behalf of some English merchants imprisoned in France 
and condemned to the galleys.' 

9. Een vergelijkbare serie vormt de collectie State 
Papers Domestic, waarin de stukken met betrekking tot 
binnenlandse aangelegenheden te vinden zijn. 

10. Voor de daarop aansluitende periode augustus 1589 
- april 1592 bestaat er een toegang in drie delen: List 
and Analysis of State Papers Foreign Elizabeth I, 
Londen 1964-1969. Deze toegang is voor zover mij 
bekend niet via internet te raadplegen. 

11. https://www.british-history.ac.uk/search/series/cal-
state-papers--foreign 

12. Poulet is vooral bekend gebleven als degene die 
door koningin Elizabeth belast werd met de bewaking 
van Mary Stuart, vanaf februari 1585 tot aan haar 
terechtstelling op 8 februari 1587. 

13. Calendar State Papers Foreign Elizabeth, Volume 
14, 1579-1580, No. 27: 'I also thank you for having my 
revocation in remembrance ; wherein I submit myself 

wholly to your pleasure, although my weak body has 

great need of the good air of my native country and of 
some better exercise than is to be had in this prison of 
Paris.—Paris, the last of July, 1579.' Origineel in 78 
(Frankrijk) III No. 31.  

14. Id., No. 79. Origineel in 78 (Frankrijk) III No. 44. 
15. Id., No. 85. Origineel in 78 (Frankrijk) III No. 45. 
16. Id., No. 97. Origineel in 78 (Frankrijk) III No. 54. 
17. Id., No. 163. Origineel in 78 (Frankrijk) IV No. 40 (9). 
18. Id., No. 170. Origineel in 78 (Frankrijk) IV No. 18. 

19. Calendar State Papers Foreign Elizabeth, Volume 
16, May-December 1582, No. 115. Origineel in 78 
(Frankrijk) VII No. 112. 

20. Cobham doelt hier op het voorgenomen huwelijk 
tussen de Engelse koningin Elizabeth en François, 
hertog van Anjou en Alençon (de jongere broer van de 
Franse koning Hendrik III), die in de correspondentie 
met grote regelmaat als 'Monsieur' aangeduid wordt, en 
door Elizabeth vaak minder vleiend haar 'frog' genoemd 
werd. Cobham was zeer nauw betrokken bij de 
jarenlange huwelijksonderhandelingen, maar uiteindelijk 
liepen die op niets uit. 

WWWW    
olfgang Grünbühel & Peter Laurenberg aan Leidse universiteit 
 
 
Jack Scholten vond in het Album Studiosorum, de lijst met inschrijvingen aan de universiteit van 

Leiden op 20 mei 1620, de naam van de eigenaar van het luithandschrift Berlin N Mus ms 479. Deze Wolfgang 
Hofman Baron von Grünbühel und Sternzau was een Oostenrijkse edelman, zijn kasteel ziet u op p. 24. Het 
handschrift bevat Frans, Italiaans en Engels repertoire en ook één stuk van Herman Piso/Pijs, een Nederlander. 
Het toeval wil dat de beroemde Rembrandt drie plaatsen lager staat, waardoor we deze prachtige facsimile 
kunnen tonen. (zie foto hieronder) Het ontbreekt ons hier aan plaats maar op onze website kunt u meer over 
Berlin N Mus ms 479 en Grünbühel lezen in de compilatie die we maakten van bijdragen van J. Robinson, F. P. 
Goy en R. Charteris via deze link  
https://lute-academy.be/wolfgang-grunbuhel/  

Jack schrijft ons verder nog: ik weet niet of iemand iets aan deze informatie heeft, maar als we het hebben over 
samenstellers van luitboeken die in Leiden geweest zijn, kan ook de naam van Peter Laurenberg genoemd 
worden. Hij was de beste vriend van Peter Fabricius in Rostock en heeft ook bijdragen geleverd aan diens 
luitboek. Op 8 juni 1608 werd hij in Leiden ingeschreven: “Petrus Laurenbergius Rostochiensis. 23, M.” Dat was al 
wel eerder bekend, maar in de literatuur over de luit heb ik nooit gezien dat daar op gewezen werd.  
Peter Lauremberg - Wikipedia  
https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/rembrandt-en-de-universiteit-leiden/band-rembrandt-en-universiteit 
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  

17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

mededeling: 
Lidgeld 2022 

- 25,00 EUR (België)  

- 30,00 EUR (Buitenland)  

- 30,00 EUR of meer (erelid) 

- 10,00 EUR (student)  
 

communiqué : 
Cotisation 2022 

- 25,00 EUR (Belgique)  

- 30,00 EUR (étranger)  

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

- 10,00 EUR (étudiant)  

 

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. 
 
Si vous n'êtes pas sûr d'avoir payé, envoyez un courriel 

à Frank Schaffels qui pourra vous fournir l'informa on. 

Weet je niet meer zeker of je het lidgeld al betaald 

hebt, vraag het aan Frank Schaffels: 

fschaffels@gmail.com 

L'agenda complet et à jour des concerts, activités et rencontres,  
   Des petites annonces avec descriptions détaillées et illustrations, 

         Les anciens articles de Geluit-Luthinerie en pdf  
            Un album de photos, 

               Des centaines de liens sélectionnés et classés pour vous, 
                   Tout ceci se trouve sur notre tout site Internet  

 

www.lute-academy.be 
 

De volledige meest recente versie van de agenda met concerten, activiteiten en luitdagen 
   Zoekertjes met uitgebreide beschrijving en foto’s, 

         De vorige artikels van Geluit-Luthinerie in pdf-vorm  
            Ons fotoalbum, 

               Honderden links voor u geselecteerd en per soort geklasseerd: 
                Bouwers, andere luitverenigingen, snaren, spelers 

                    Dit is allemaal te vinden op onze website 
 


