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Dans ce numéro vous trouverez mon petit compte-rendu de la Journée du Luth 
du 16 octobre dernier et les photos. C’était une belle journée ! 
Pour ceux qui n’y étaient pas, ou pour ceux qui voudraient s’y replonger, vous 
trouverez l’article de Nieuwlaat sur les autographes de Dowland, une lecture 
supplémentaire est certainement la bienvenue, le sujet est complexe. 
Les frais d’une telle journée s’élève à peu près à 500€, notre capital fond tout 
doucement… Aussi insistons-nous pour que vous nous aidiez en payant votre 
cotisation ! 
Bonne lecture ! 

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 

Een fijne luitdag was het, de afwezigen kunnen de 

tekst van de lezing alsnog vinden in deze 

nieuwsbrief. De organisatie van zo'n luitdag kost 

ons elk jaar wel ruim 500€ aan verzekering, 

honorarium en aperitief naast het drukwerk en de 

portkosten voor het verzenden van het jaarboek. 

Langzaamaan smelt ons kapitaaltje en dus vragen 

we met aandrang om ons te steunen en het 

bescheiden lidgeld te storten, kijk hiervoor op de 

laatste pagina. 

Veel leesgenot en speelplezier! 
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AAAA    genda 
http://www.lute-academy.be/xlagenda327-nl     

Zefiro Torna  https://zefirotorna.be/producties/ 
 
21.10.2022 20:00  
BALSAM - muziektheater Deinze, Leietheater  

22.10.2022 20:00  
BALSAM - muziektheater Deinze, Leietheater  

04.11.2022 20:30  
BALSAM - muziektheater Amare, Den Haag (NL)  

05.11.2022 20:30  
BALSAM - muziektheater Amare, Den Haag (NL)  

13.11.2022 20:00  
The Mass Man Muziekgebouw aan't IJ, Amsterdam 
(NL)  

20.11.2022 20:00  
Tuin der Lusten CC Bree  

21.12.2022 20:00  
BALSAM - muziektheater CC De Warande, 
Turnhout  
 
22.12.2022 20:00  

BALSAM - muziektheater CC De Warande, 
Turnhout 

Ratas del viejo mundo concerts (rdvm.org) 
 
2 november 2022 Hasselt - Belgium 
3 november 2022 Hasselt - Belgium 

De Basel Lute Days met spelers en vertegenwoordigers 
van alle luitverenigingen vond plaats van 14 tot 18 
september 2022, op de foto rechtsonder als 2e van rechts herkent u Thomas Langlois.   Foto’s Gregor von Dungen 
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BBBB    roechem Luitdag  
24 & 25 september 2022  
G. Schamp 

De luitklas van Tom Van Eygen speelde 
op zaterdag 14 september 22 een mooi 
concert en er was bovendien een 
prachtige tentoonstelling met allerlei 
facsimiles ter illustratie van de 
luitgeschiedenis en de vele soorten 
tabulatuursystemen. 
Andrée Reusens speelde op haar 
barokluit de prelude uit BWV 995 maar 
daarvan is jammer genoeg geen foto 
gemaakt. 

Tom Van Eygen met Erik Corsmit foto boven 
en Stefaan Koch foto onder 

Met Gregory Johnson 
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JJJJ    ournée du luth 16 octobre 2022 
Académie de musique  

Woluwe St-Lambert 

LLLL    uitdag 16 oktober 2022 
Muziekacademie  

St-Lambrechts-Woluwe     

Onze 26e  editie kan zeker weer geslaagd genoemd 

worden, een afwisselend programma dat veel volk trok 

tot zelfs vanuit het buitenland. Zo mochten we Patrig 

Kernoa verwelkomen, die helemaal uit het verre 

Bretagne afgereisd kwam en Lynda Sayce, die hier 

weliswaar al voor haar werk in de KBR in Brussel 

vertoefde. 

Thomas Langlois boeide een groot publiek met zijn 

bijzonder mooi recital, helemaal uit het geheugen 

gespeeld, virtuoos en tegelijk met heel veel gevoel, 

adembenemend!  

De link naar het interview op Klara met hem en mezzo 
Anna Nuytten door Olaf Grondelaers in Music Matters: 
https://klara.be/luister/select/music-matters/duo-
coordonne-op-zoek-naar-parallellen-tussen-dowland-
barbara-en-brel?
fbclid=IwAR0L4MjEyOvI3MFgnRHGm3PSvHL_QNnkj04
6jTV_5vNrqe_lSMocQv9qw0k 

Thomas Langlois 

studeert nu aan de  

Schola Cantorum 

in Basel bij 

Peter Croton. 

 

 

 

 

op Youtube met Anna 

Nuytten: 

https://www.youtube.com/watch?v=mzT6yMoM_j8 

Meer info op 

www.annanuytten.com  

Samenspel geleid door Jurgen De bruyn 
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Workshop door Ariane Renel 
 
Reacties van leden: 
Ik heb erg genoten van de lezing over musicologie. 
Groet,  
Charles Indekeu 
 
C’était une très chouette journée du luth. 
Cordialement,  
Pierre Somers 

 
Het was weer een fijne dag. Bedankt voor alle 
organisatie! 
Noor Wouters 
 
De lezing van André Nieuwlaat over mogelijke 
Dowlandautografen, voorgelezen door mezelf, trok veel 
belangstellenden en werd simultaan vertaald door 
Christine Ballman. De tekst kunt u in deze nieuwsbrief 
vinden op p. 11.    G. Schamp 
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Wolfgang Früh had partituren van de SFL 
meegebracht en mooie draaglinten voor luiten. 
 
Links de ledenvergadering, we hebben dringend nood 
aan meer betalende leden en aan nieuwe leden voor 
ons bestuur! 
 
Bouwers: Toon Lauwers, Sandra Van der Jeught en 
Edwin Verdonck samen met hun cursisten van de 
luitbouwscholen in Gent en het CMB uit Puurs. 

Malgré la défection de deux de nos luthiers (Renzo et Dirk), l’exposition des instruments a été 
un succès, grâce aux nouvelles recrues Toon Lauwers, Sandra Van der Jeught en Edwin 
Verdonck la relève semble assurée. Pour les luthistes, la journée a commencé avec un jeu 
d’ensemble comme toujours mené avec efficacité et beaucoup de gentillesse par Jurgen De 
Bruyn. Un programme autour de la musique anglaise qui sera le fil rouge de la journée. Ariane 
Renel nous a ensuite fait prendre conscience de notre corps, de notre posture et de notre 
détente. La conférence sur les autographes de Dowland aurait dû être donnée par André 
Nieuwlaat qui n’a pu faire le trajet depuis les Pays-Bas. Greet Schamp l’a lue pour l’assemblée 
avec une introduction en français et des commentaires sur les illustrations faites par votre 
serviteur. Un sujet passionnant. Après notre apéritif de midi, l’après-midi nous a révélé une 
belle surprise en la personne de Thomas Langlois dans un programme de musique anglaise. 
Nous avons pu apprécier son jeu impeccable et sa musicalité toute intériorisée. Un moment 
de pur bonheur ! Il a fait un aller-retour Bâle Bruxelles où il étudie rien que pour nous. 
La journée s’est  alors terminée par le jeu d’ensemble travaillé le matin.  
Rendez-vous l’année prochaine pour une 27e  édition ! 
Christine Ballman 
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zzzz    oekertje Petite annonce 

8 korige luit zonder 
bouwersetiket met blauwe 
koffer. 
 
Wie weet meer over dit type luit 
en kent de eventuele waarde?
Geef dan a.u.b. deze info aan 
jente.vandenberge@gmail.com   

Yves Storms biedt twee luiten te 

koop aan, gebouwd in de jaren 1980, 

voor meer inlichtingen: 

zie binnenkort op onze webstek bij 

de zoekertjes. 
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CCCC    d’s  
https://lute-academy.be/nieuwe-cds/    

Time Crawls  A new broken consort (2019) 
ZEFIRO TORNA 
Het Engelse broken consort gold rond 1600 
als één van de meest geliefde instrumentale 
kamermuziekvormen. ‘Exquisite Authors’ of 
toondichters als Thomas Morley, Peter 
Philips, William Byrd en John Dowland 
schreven hele boeken vol ‘Lessons’ voor 
deze meestal zes-koppige bezetting van 
blaas-, strijk- en tokkelinstrumenten. Hun 
bewerkingen van populaire tunes en 
dansante pavanes en galliardes dienden 
veelal als entertainment tijdens theaterspelen. 
Werken zoals Hold fast of Follow me zorgden 
voor een humoristische noot, terwijl de meer 
contemplatieve Tears en Lamentations of a 
Sorrowfull Soul verstilling brachten. Aan de 
instrumenten was een extra symboliek 
verbonden: violen en basviolen werden ingezet 
voor harmonieuze liefdestaferelen, fluiten 
stonden dan weer voor angst en dood, of 
getokkelde instrumenten voor feestelijke 
aangelegenheden. 
Jowan Merckx, een kernlid van ZEFIRO TORNA, 
liet een aantal van zijn melodieën bewerken door 
Vlaamse componisten Martin Valcke en Marnix 
De Cat. Een internationale topcast van 
muzikanten die naadloos laveren tussen vroege, 
hedendaagse en geïmproviseerde muziek voert 
deze nieuwsoortige consortmuziek uit op 
historische instrumenten. Enigmatische werken 
als ‘t Wolfsuur, Time Crawls en Le Lac profond 
fascineren door hun gesofisticeerde toonspraak. 
Ingenieus geritmeerde bourrées en jigs nodigen 
uit ten dans. 

• Jowan Merckx fluiten, (flauti dolci & fluitjes), 
composities 

• Lotte Remmen barokviool 

• Jutta Troch barokharp 

• Liam Fennelly viola da gamba 

• Alon Portal violone, barok contrabas 

• Jurgen De bruyn luit, aartsluit, muzikale 
leiding 
Martin Valcke, Marnix De Cat arrangementen 
 
Time Crawls ZEFIRO TORNA 

— A new broken consort (2019) 

The Belgian ensemble Zefiro Torna takes us into 
a timeless universe with a reinterpretation of the 
17 th century broken consort music. Melodies 
created by flute player Jowan Merckx received a 
new arrangement for flute, violin, viola da gamba, 

violone, harp and lute by composers Marnix De 
Cat and Martin Valcke. The newly written music 
bears traces of baroque and traditional music from 
all over Europe. The music, which is sometimes 
melancholic, sometimes nimble and festive, 
fascinates by its ingeniously crafted texture and 
invites to dance. 
released May 20, 2022  
 
Recording, mixing and mastering : Yannick Willox  
www.acousticrecordingservice.be  
Photography : Sigrid Spinnox  
 

Streaming + Download  

Includes unlimited streaming via the free 
Bandcamp app, plus high-quality download in 
MP3, FLAC and more.  

  €12 EUR  or more 
https://homerecordsbe.bandcamp.com/album/time-crawls 

  

 

 

 

Jurgen De bruyn,  

die hier op de foto het 

ensemble op de 

luitdag leidt. 
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Thomas Schmitt gitaar, Juan Jose del Viso, 
traverso en Javier Navascuês, barokcello 
Fernando Ferandiere (1740-1816) 
Duos y trios 

https://thomasschmitt.wordpress.com/cds-
discography/ 
Thomas Schmitt, een gitarist die verbonden is als 
professor aan de Universidad de La Rioja in 
Spanje, verkent met deze nieuwste cd verder het 
repertoire met Spaanse gitaar. Deze muziek van 
Ferandiere is erg typisch voor het eind van de 18e 
begin 19e eeuw en werd geschreven voor 
dilettanten uit de hogere sociale klasse.  
 
Voor wie Spaans, Catalaans of Frans verstaat is 
er meer uitleg over deze componist op:  
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Ferandiere 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%
2F%2Fthomasschmitt.wordpress.com%2Fcds-discography%2F&psig=AOvVaw2U6jlVeZUV6CuK-
Jcavn2o&ust=1664612371393000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNiz_7mKvPoCFQA
AAAAdAAAAABAE 

Baron: Music for Lute Solo & Lute and Recorder Bernhard Hofstötter, lute 
De meeste luitspelers zullen Baron voornamelijk kennen van zijn beroemde tractaat "Historisch-
theoretische und practische Untersuchung des Instruments der Lauten" uit 1727 waarin hij een overzicht 
biedt van luitspelers en -componisten naast uitleg over de luit zelf. Geboren in 1696 in Breslau, het 
huidige Wroclaw, zou hij vanaf 1710 een leerling van Kohout /Kohaut geweest zijn. Hij studeerde in 
1717 filosofie en rechten aan de universiteit van Leipzig en reisde daarna heel Duitsland rond. Van 1719 
tot 1728 bezocht hij kleine vorstelijke hoven zoals Halle, Köthen, Schleiz, Saalfeld, Rudolstadt, Kassel, 
Fulda, Würzburg, Nurenberg en Regensburg en keerde in 1727 naar Nurenberg terug voor de publicatie 
van het hogervernoemde werk waarmee hij dus het meest bekendheid verwierf. Van 1737 tot zijn dood 
in 1760 was hij de theorbespeler aan het hof van Frederik van Pruisen. 
De complete editie van Barons luitwerken werd reeds in 2005 verzorgd door de onvermoeibare Jan W.J. 
Burgers. 
De luitsolo en -kamermuziekwerken van Baron zijn beslist de moeite waard, zeker voor wie van deze 
galante stijl houdt. Er zijn enkele fragmenten te beluisteren op  
https://www.brilliantclassics.com/articles/b/baron-music-for-lute-solo-lute-and-recorder 
 
 
Dit alles wordt u gebracht door de ons reeds 
welbekende Bernhard Hofstötter, luit samen met 
Bozhena Korchynska, blokfluit en Mariya Bil, cello. 
Deze cd werd vorige zomer dus in augustus ‘21 
opgenomen in Lviv, Oekraïne. 
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EEEE    ditions  

Getting to first bass 
Baroque songs with easy continuo accompaniments 
Edited by Lynda Sayce 
 
Lynda Sayce heeft een album gemaakt met 20 barokliederen met echt gemakkelijke continuo partij, in 
becijferde bas. De inhoudstafel ziet u hierbij op de foto. Er is ook een inleiding bij hoe men becijferde 
bas moet spelen. Het boek kost 12,50€ en een pdf kost 5€ die je kunt bestellen lyndasayce@gmail.com. 
 
In case this is of interest to Belgian Lute Academy members, Lynda Sayce has published a small 
collection of 20 baroque songs with really easy continuo parts (in figured bass), with an introduction to 
playing from the figured bass. The book is €12.50 including postage; anyone who would like a copy can 
contact her by email at lyndasayce@gmail.com. There is also a pdf version for €5.  
 
La britannique Lynda Sayce a publié une série de 20 chansons baroques avec des continuos simples. 
La partition du continuo est en basse chiffrée et elle nous explique comment jouer à partir de cette 
basse. Voyez les photos ci-jointes. Etant en Belgique du 10 au 21 octobre, elle propose à tous ceux qui 
seraient intéressés d’envoyer un exemplaire pour le prix de 12,50 euros, frais d’envoi compris (c’est 
beaucoup moins cher que l’envoi depuis la Grande Bretagne). Vous pouvez la contacter par email : 
lyndasayce@gmail.com. Une version PDF au prix de 5 euros est possible également.  

Erwin Verdonck 
Luitbouwer 
 
Lynda Sayce 
test zijn nieuwe 
getheorbeerde luit met 
de bassen verdeeld 
over verschillende 
lengtes, dus in meer 
trapjes dan gebruikelijk. 
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DDDD    e zeldzaamheid van Dowland autografen: een hardnekkige mythe  
 
André Nieuwlaat  

Stammbuch Cellarius - JD 'in his own hande' 

In zijn standaardwerk 'The Lute in Britain' uit 2001 heeft 

Matthew Spring een overzicht gegeven van de toenmalige 

stand van zaken van het onderzoek naar Engelse 

luitmuziek. In de jaren sinds 2001 zijn er voor zover mij 

bekend geen baanbrekende ontdekkingen geweest, zodat 

wat Spring destijds schreef ook nu nog steeds van 

toepassing is. 

Natuurlijk gaat hij in zijn boek uitgebreid in op het werk van 

de belangrijkste Engelse componist van luitmuziek, John 

Dowland. Wat hij over hem schrijft is grotendeels gebaseerd 

op wat eerdere generaties van musicologen geschreven 

hadden: Diana Poulton, als biograaf en uitgever van de 

Verzamelde luitwerken, en mensen als Robert Spencer en 

John Ward, die beschouwd kunnen worden als de pioniers 

op het gebied van bronnenonderzoek. 

Op basis van het onderzoek van zijn voorgangers kwam Matthew Spring tot een aantal conclusies. Zo 

stelde hij vast dat er, ondanks Dowlands grote productiviteit, merkwaardig genoeg nauwelijks stukken 

van hem in zijn eigen handschrift bewaard gebleven zijn. Eén van de weinige stukken waarvan vaststaat 

dat het wél door Dowland zelf geschreven is, ziet u achter mij: het is Dowlands bijdrage aan het 

'Stammbuch' of Liber amicorum van een Duitser genaamd Johannes Cellarius, ofwel Johann Keller. 

Verder merkte Spring op dat Dowland, ondanks de internationale roem hij al tijdens zijn leven genoot, 

nauwelijks sporen in continentale luitbronnen heeft nagelaten, en dat Dowland, als we tenminste afgaan 

op de overgeleverde bronnen, in de laatste decennia van zijn leven nauwelijks nog luitmuziek van 

betekenis geschreven heeft. Blijkbaar was hij toen over zijn creatieve hoogtepunt heen. Dowland zou 

voor de vernieuwingen in de luitmuziek, zoals die vanaf begin 17de eeuw in met name Frankrijk 

plaatsvonden, weinig of geen interesse hebben gehad. 

Het is mijn bedoeling om in deze lezing een paar kritische kanttekeningen te plaatsen bij de conclusies 

van Spring, die overigens door vele anderen gedeeld worden: o.a. door Victor Coelho, in zijn recente 

boek over Instrumentale muziek van de Renaissance en de vroege barok. Want zo werkt het nu 

eenmaal in de wetenschap: je bouwt voort op het werk dat anderen vóór jou gedaan hebben. 

Ik wil laten zien dat de conclusies van Spring, hoewel ze gedeeld worden door de overgrote 

meerderheid van de 'lute scholars',  grotendeels gebaseerd zijn op een gebrekkige kennis van de feiten, 

en als gevolg daarvan op een onjuiste interpretatie van een groot aantal van de overgeleverde bronnen. 

Ik wil dit toelichten aan de hand van een kleine selectie uit de zaken die ik in de afgelopen jaren tijdens 

mijn eigen onderzoek naar de luitbronnen tegengekomen ben. 

Om te beginnen wil ik erop wijzen dat we met zekerheid weten, niet alleen dat Dowland meer 

geschreven heeft dan de ongeveer honderd stukken in Poultons editie, maar ook dat die stukken 

bewaard gebleven zijn; ze zijn alleen (nog) niet geïdentificeerd. Dat hoeft u niet van mij aan te nemen: 

het is Dowland zelf die ons dat verteld heeft. 



GeluitGeluitGeluitGeluit————LuthinerieLuthinerieLuthinerieLuthinerie    n° 89  10/2022  p . n° 89  10/2022  p . n° 89  10/2022  p . n° 89  10/2022  p . 12121212    

p. 289 biografie Poulton 

In het voorwoord van A Pilgrimes Solace, dat in 1612 verscheen, 

schrijft Dowland namelijk dat er tot dan toe, dus tot 1612, stukken 

van hem in druk uitgegeven waren in Parijs, Antwerpen, Keulen, 

Neurenberg, Frankfurt, Leipzig, Amsterdam en Hamburg. Diana 

Poulton heeft geprobeerd te achterhalen op welke drukken Dowland 

waarschijnlijk doelde, maar geeft in een voetnoot aan dat ze voor 

Antwerpen, Amsterdam en Leipzig geen drukken had kunnen 

vinden met werk van Dowland. Ik ben optimistisch gestemd, en heb 

op basis van mijn onderzoek tot nu toe alle reden om aan te nemen 

dat dat alsnog zal lukken, in ieder geval voor wat betreft Antwerpen. 

Als vaststaat dat er in drukken werken van Dowland voorkomen die 

nog niet als zodanig geïdentificeerd zijn, dan is er reden om aan te 

nemen dat dat mogelijk ook geldt voor stukken in manuscript-

bronnen; toch zeker omdat de veelal anonieme muziek in die 

bronnen vaak van zeer hoge kwaliteit is. 

Mijn onderzoek naar luitbronnen begon ongeveer zes jaar geleden, 

toen ik begon te twijfelen aan de authenticiteit van twee werken die 

aan Francesco da Milano toegeschreven worden: nrs. 82 en 83 in de editie van Arthur Ness. Mijn twijfels 

bleken terecht te zijn. Op basis van een analyse van de twee stukken kwam ik tot de conclusie dat ze 

geschreven waren door John Dowland. Hij had enkele bestaande stukken, of delen daarvan, 

gecombineerd, en ze ritmisch en harmonisch zo aangepast dat ze qua stijl leken op de muziek van 

Francesco. Over beide stukken heb ik destijds gepubliceerd, in Geluit van december 2018 en maart 

2019; daarin kunt u de precieze details nalezen. 

Door mijn onderzoek raakte ik natuurlijk ook 

geïnteresseerd in de luitbronnen waarin de 

stukken voorkomen die Dowland gebruikt had bij 

het schrijven van Francesco 82 en 83: het Hirsch 

luitboek, het Marsh luitboek, en het 

Thistlethwaite luitboek. Het lag immers voor de 

hand om aan te nemen dat er op een of andere 

manier een verband moest bestaan tussen 

Dowland en die drie bronnen. En nader 

onderzoek toonde aan dat dat inderdaad het 

geval was. De resultaten van dat onderzoek heb 

ik echter voor een belangrijk deel nog niet 

gepubliceerd, omdat er nog allerlei losse details 

zijn die eerst opgehelderd moeten worden. 

Alleen over het Hirsch luitboek heb ik tot nu toe 

gepubliceerd, waarover zo dadelijk meer. 

Board 18v - Pickering 29r - facsimile 

Op de hier getoonde afbeelding ziet u boven een 

pagina uit het zgn. Board luitboek, en onder een 

pagina uit het Pickering luitboek. Zo dadelijk zal 

u duidelijk worden waarom ik deze afbeelding wil 

laten zien. 
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Terug naar het Hirsch luitboek, één van de drie bronnen voor Francesco 82 en 83. In 1982 publiceerde 

Robert Spencer van het Hirsch luitboek een facsimile-editie, en rond diezelfde tijd publiceerde hij ook 

een editie van een ander luitboek, dat zich in zijn privé-collectie bevond (hij had het op een veiling 

gekocht): het Board luitboek. 

In de inleiding op zijn editie van het Board luitboek had Spencer, zij het onder voorbehoud, voorgesteld 

dat het luitboek voor het belangrijkste deel waarschijnlijk geschreven was door Margaret Board: zij was 

geboren rond 1600, en ze had luitles gehad van niemand minder dan John Dowland; enkele stukken in 

het luitboek waren namelijk, zo nam Spencer althans aan, in het handschrift van Dowland. 

De Engelse musicologe Julia Craig McFeely was de eerste die wees op de sterke overeenkomsten in 

schrift tussen het Board en het Hirsch luitboek. En die overeenkomsten zijn inderdaad zo sterk dat er 

geen twijfel mogelijk is: in beide bronnen zien we dezelfde schrijver aan het werk: Margaret Board dus, 

als we Robert Spencers interpretatie van het Board luitboek tenminste moeten geloven. Er bleek alleen 

een probleem te zijn: alles (o.a. de inhoud, maar ook het watermerk in het gebruikte papier) wees erop 

dat het Hirsch luitboek zo goed als zeker gedateerd moest worden op ca. 1600, en dat het dus 

onmogelijk door Margaret Board geschreven kon zijn: want zij werd pas rond dat jaar geboren. 

In het Jaarboek 2019 van de Belgische Luit Academie heb ik een artikel gepubliceerd waarin ik een 

interpretatie voorstel van het Board luitboek die volledig afwijkt van die van Robert Spencer. Ik zal alle 

argumenten uit dat artikel hier niet herhalen, maar het staat voor mij wel vast: het eerste deel van het 

Board luitboek, iets meer dan 30 folio's, is in de hand van John Dowland, evenals het gehele Hirsch 

luitboek. Board is het luitboek dat Dowland samenstelde kort na zijn verblijf in Duitsland en Italië, dus in 

de laatste jaren van de 16de eeuw; het is het boek dat hij gebruikte in zijn hoedanigheid van luitleraar. 

Het werd eigendom van Margaret Board toen Dowland stopte met het geven van luitlessen, ik vermoed 

rond 1620, al is het op grond van de inhoud van het Board luitboek waarschijnlijk mogelijk om tot een 

preciezere datering te komen. 

Op zich is het heel begrijpelijk dat Robert Spencer het Board luitboek toeschreef aan Margaret Board: 

haar naam staat immers op het schutblad. Maar wat bewijst dat? Alleen dat ze ooit eigenaar was van 

het luitboek, maar niet dat ze ook verantwoordelijk is voor de inhoud ervan. 

Iets vergelijkbaars vinden we in het Pickering luitboek: op het schutblad daarvan treffen we de naam aan 

van Jane Pickering, en het jaar 1616. Ook het Pickering luitboek werd door Robert Spencer in facsimile 

uitgegeven, en opnieuw kwam hij, doordat haar naam op het schutblad staat, tot de conclusie dat Jane 

Pickering dus waarschijnlijk degene was die het boek samengesteld had. 

Spencer beschrijft in zijn inleiding hoe hij tevergeefs geprobeerd had de identiteit van Jane Pickering te 

achterhalen. Maar natuurlijk waren de zoekmogelijkheden in zijn tijd erg beperkt; tegenwoordig biedt de 

zoekmachine Google vaak uitkomst. Met één eenvoudige zoekopdracht wist ik binnen een paar minuten 

te achterhalen wie Jane Pickering was: ze werd geboren op 5 april 1591 in York, in midden-Engeland, 

ver weg ten noorden van Londen, waar ze ook bijna haar hele leven is blijven wonen; later verhuisde ze 

met haar gezin naar Chester. Ik heb het resultaat van mijn onderzoek destijds gepubliceerd in de LSA 

Quarterly, het periodiek van de Amerikaanse luitvereniging, maar in mijn artikel heb ik toen ook gelijk 

aangegeven dat ik het oneens was met Spencers interpretatie van het Pickering luitboek. Jane Pickering 

was volgens mij, net als Margaret Board, enkel eigenaar geweest was van het naar haar genoemde 

luitboek, maar niet degene die het geschreven had. 

Er zijn volgens mij verschillende goede redenen om te twijfelen aan de juistheid van Spencers 

interpretatie. Een heel belangrijke reden is de band van het luitboek. Het boek is namelijk gebonden in 

een leren band van zeer hoge kwaliteit, die voorzien is van het wapen van de Engelse koning Jacobus I. 

Dit is moeilijk in overeenstemming te brengen met Spencers interpretatie dat het boek samengesteld 

zou zijn door een amateur-luitspeelster in York, ver weg van Londen. Het ligt veel meer voor de hand, 
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ook gezien de hoge kwaliteit van de muziek in het luitboek, en de vele unieke stukken daarin, om aan te 

nemen dat het boek oorspronkelijk samengesteld werd door iemand die als beroeps-luitspeler 

verbonden was aan het koninklijke hof. Iemand zoals John Dowland dus. 

Voordat ik verderga, wil ik iets zeggen over de manier waarop ik onderzoek doe. Mijn doel is om te 

achterhalen wat de verbanden zijn tussen de luitbronnen die overgeleverd zijn. Daarbij zijn twee dingen 

van wezenlijk belang: het signaleren van overeenkomsten in het gebruikte schrift in verschillende 

bronnen, want die kunnen erop wijzen dat die bronnen mogelijk door dezelfde persoon geschreven zijn. 

En daarnaast natuurlijk het analyseren van inhoudelijke concordansen. Met name in Engeland, waar 

nauwelijks luitmuziek in druk uitgegeven werd, vond verspreiding van luitmuziek bijna uitsluitend plaats 

door het kopiëren vanuit het ene manuscript naar het andere. En die kopieer-activiteit laat vaak zijn 

sporen na in de vorm van opvallende patronen in de concordansen tussen die bronnen. Ik kom hier zo 

dadelijk nog op terug, in verband met het zgn. Welde luitboek, dat dit perfect illustreert. 

Soms hebben we geluk. In uitzonderlijke gevallen hebben we te maken met twee bronnen waarbij 

sprake is van zowel sterke schriftelijke overeenkomsten als inhoudelijke concordansen. En dat blijkt het 

geval te zijn bij het Board en het Pickering luitboek. Er zijn meerdere stukken die in beide bronnen 

voorkomen, maar het hier getoonde stuk komt alleen maar in die bronnen voor, en nergens anders. 

Verder is het gebruikte schrift in beide gevallen vrijwel identiek, hoewel er ook wel verschillen te zien zijn. 

Maar daarvoor kunnen allerlei redenen zijn. Het Board luitboek is ongeveer tien jaar ouder dan het 

Pickering luitboek, en het is onzinnig om aan te nemen dat het schrift van een en dezelfde persoon 

onder alle omstandigheden, en door de jaren heen, altijd precies hetzelfde zou zijn. In mijn ervaring 

staren nogal wat musicologen zich blind op de verschillen in handschrift, en zijn ze al te snel geneigd 

om, zelfs bij minimale verschillen, ten onrechte te concluderen dat we dus met verschillende schrijvers te 

maken hebben. 

Het getoonde stuk is dus uitsluitend te vinden in de Board en Pickering luitboeken, én het gebruikte 

schrift is vrijwel identiek. Dat alleen al wijst erop dat we ook in het geval van het Pickering luitboek 

waarschijnlijk met een Dowland autograaf te maken hebben. En dat vermoeden wordt ook op andere 

manieren bevestigd. Zo bevat het Board luitboek nogal wat muziek uit de zgn. masques (een mengvorm 

van toneel gecombineerd met muziek) die met grote regelmaat opgevoerd werden aan het hof van 

koning Jacobus I. En dát verklaart natuurlijk ook de aanwezigheid van het wapen van Jacobus I op de 

band van het Pickering luitboek: beide boeken zijn samengesteld door John Dowland, die in 1612 

aangesteld werd als luitspeler aan het hof van de Engelse koning. We kunnen daarom aannemen dat 

het Pickering luitboek, met het koninklijke wapen op de band, op zijn vroegst in1612 door Dowland 

aangelegd werd, en dat het in 1616 van eigenaar wisselde: het werd toen het eigendom van Jane 

Pickering. 

De concordansen (zowel inhoudelijk als qua schrift) voor de stukken in het Pickering luitboek leiden op 

hun beurt weer naar andere bronnen die volgens mij als Dowland autografen aangemerkt moeten 

worden: onder andere het Aegidius van Rettenwert luitboek in Praag, en het sterk daaraan verwante 

luitboek Haslemere II.B.1 uit de collectie van Arnold Dolmetsch, dat vorig jaar door één van de 

nakomelingen van Dolmetsch ter veiling aangeboden werd - niet wetend natuurlijk dat het vrijwel zeker 

om een Dowland autograaf gaat ! 

Ook de eerder genoemde luitbronnen (Marsh, Thistlethwaite, Hirsch) boden volop aanknopingspunten 

voor verder onderzoek, waarbij weer andere bronnen in beeld kwamen, maar voor de rest van deze 

lezing wil ik me beperken tot de informatie die we kunnen afleiden uit de concordansen voor het Board 

luitboek. 

Zoals ik al eerder zei, vond verspreiding van luitmuziek in Engeland bijna uitsluitend plaats door stukken 

te kopiëren vanuit het ene manuscript naar het andere. Vaak laat die kopieeractiviteit zijn sporen na in 
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de vorm van een opvallend patroon in de concordansen. Wanneer we de concordansen voor het Board 

luitboek bekijken, is er één patroon dat onmiddellijk in het oog springt: de concordansen tussen het 

Board luitboek en het minder bekende, maar daarom niet minder interessante Welde luitboek. 

Concordansen Welde - Board 

Hiernaast ziet u een overzicht van 

alle stukken die de twee bronnen 

gemeenschappelijk hebben. Er zijn 

acht stukken die in beide bronnen 

voorkomen. Dat is naar verhouding 

vrij veel, als je in aanmerking neemt 

dat het Welde luitboek slechts 41 

stukken bevat. Maar dat is niet eens 

het meest opvallende. Van die acht 

stukken komen maar liefst zeven 

stukken in dezelfde volgorde in beide 

bronnen voor. Dat kán natuurlijk 

toeval zijn. Het is redelijk eenvoudig 

om de statistische kans te berekenen 

dat dit inderdaad toeval is. Het aantal 

mogelijke volgordes waarop 7 

elementen gerangschikt kunnen 

worden wiskundig uitgedrukt als 7! (uitgesproken als: 7 faculteit),  en bedraagt 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 

5.040. Kortom: de kans om twee keer dezelfde zeven elementen in exact dezelfde volgorde tegen te 

komen is exact 1 : 5.040. Bijzonder klein dus. Het lijkt er sterk op dat bij het samenstellen van het Welde 

luitboek het Board luitboek als één van de bronnen gediend heeft, en dat stukken vanuit het Board 

luitboek in dezelfde volgorde naar het Welde luitboek gekopieerd werden. 

Nu zou u hiertegen terecht kunnen inbrengen dat er één stuk is dat dit patroon doorbreekt. No. 21 in het 

Welde luitboek, een galiard van Daniel Bacheler, komt weliswaar in beide bronnen voor, maar past niet 

in het patroon - en dus is er misschien tóch sprake van toeval. Maar wanneer we vervolgens de 

concordansen voor het Welde luitboek bekijken, komen we opnieuw een opvallend patroon tegen. 

In de tabel die u hier ziet komt het stuk, onmiddellijk voorafgaand aan No. 21, dus 20 in Welde - een 

galiard van John Dowland - niet voor, eenvoudigweg omdat het niet in het Board luitboek voorkomt. 

Maar 20 en 21 komen allebei wél in een 

andere bron voor: in het Euing luitboek. 

Sterker nog: 20 en 21 in Welde zijn in het 

Euing luitboek te vinden op dezelfde 

pagina: folio 21r, zoals uit dit overzicht 

blijkt. 

Concordansen Welde - Board - Euing 

21 past dus niet in het patroon van 

concordansen tussen Board en Welde, 

maar blijkt onderdeel uit te maken van een 

ander patroon: dat van de concordansen 

tussen het Welde en Euing luitboek. 20 en 

21 komen beide na elkaar in het Euing 

luitboek voor, nota bene op dezelfde pagina 
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(fol. 21r), en ze zijn ook beide vanuit Euing naar het Welde luitboek gekopieerd, opnieuw: na elkaar, net 

zoals ze ook in Euing voorkomen. Het zou onzinnig zijn om vol te blijven houden dat we hier opnieuw 

mogelijk met een toeval te maken hebben - tenzij je in wonderen gelooft, want dan is alles mogelijk. Maar 

logisch gezien is de combinatie van de twee gevonden patronen maar op één manier te verklaren: bij het 

samenstellen van het Welde luitboek maakte de samensteller gebruik van zowel het Board als het Euing 

luitboek. En het laat zich raden wie de samensteller van het Welde luitboek, en dus vrijwel zeker ook van 

het Euing luitboek geweest moet zijn. Helaas is er van het Euing luitboek nog geen facsimile van goede 

kwaliteit beschikbaar, maar de facsimile die wél beschikbaar is laat zien dat het schrift daarin sterk 

overeenkomt met het schrift in het Pickering luitboek. Wat natuurlijk geen toeval is: ze zijn door dezelfde 

persoon geschreven: John Dowland 

Watermerken 

Ook de watermerken die we aantreffen in de luitboeken bevestigen de reconstructie die ik zojuist 

gepresenteerd heb. De laatste katernen van het Board luitboek zijn geschreven op hetzelfde papier als 

het Welde luitboek. Niet alleen inhoudelijk zijn de Board en Welde luitboeken dus sterk aan elkaar 

verwant, maar ook in materieel opzicht. De tabel laat overigens ook zien dat het papier van de eerste 

katernen van het Board luitboek identiek is aan dat van het Hirsch luitboek - wat natuurlijk een extra 

bevestiging is van de hypothese waarover ik eerder sprak, namelijk dat het Board en Hirsch luitboek 

beide door dezelfde persoon geschreven zijn: John Dowland. 

Terugkomend op wat Matthew Spring schrijft, als zouden er van John Dowland nauwelijks autografen 

overgeleverd zijn. U zult inmiddels begrepen hebben dat ik het daar volstrekt mee oneens ben. Er is alle 

reden om aan te nemen dat de volgende manuscript-bronnen hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, Dowland 

autografen zijn: Marsh, Thistlethwaite, Hirsch, Board, Pickering en Welde. Maar er blijken er nog meer te 

zijn. Ter afsluiting wil ik, opnieuw aan de hand van de concordansen voor het Board luitboek, hier nog 

twee bronnen aan toevoegen. 

Het ML luitboek, dat ten onrechte soms ook wel het Sturt luitboek genoemd wordt, bevat een opdracht in 

het Latijn, geschreven door de samensteller ervan, en gericht aan degene voor wie hij het samenstelde. 

Door die opdracht weten we dat de voornaam van die persoon Margarita was. En wanneer we de inhoud 

van het ML luitboek nader bekijken, zien we dat er - net als in het geval van het Welde luitboek - 

opvallend veel concordansen zijn met het Board luitboek. Zou de Margarita uit de opdracht van het ML 

luitboek misschien Margaret Board kunnen zijn? Het lijkt er sterk op, wanneer we afgaan op de 

concordansen. 

Een van de stukken die ML en Board gemeenschappelijk hebben, is de Prince's Almayne van Robert 

Johnson. Achter mij ziet u facsimiles van beide versies. Wat allereerst natuurlijk opvalt, is dat het schrift 

in beide stukken weinig op elkaar lijkt. Zo wordt in de versie in Board gebruik gemaakt van ritme-vlaggen 

in de vormen van roosters, terwijl de vlaggen in ML de vorm hebben van noten zoals we die kennen uit 

het standaard-notenschrift. Zo op het eerste gezicht zou je dus kunnen concluderen: twee verschillende 

schrijvers. Maar wanneer we de facsimile van het Board luitboek bekijken, blijkt daaruit dat Dowland rond 

1620 ophield met het gebruik van roosters, en overschakelde op een ritme-aanduiding met behulp van 
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noten - zoals we die ook in het ML luitboek vinden. Fol. 30r 

van het Board luitboek markeert die overgang in het schrift 

van Dowland perfect. 

Board fol 30r - overgang aanduiding nootwaarden  

Hoewel het gebruikte schrift in de Prince's Almayne in 

Board en ML dus op het eerste gezicht het werk lijkt te zijn 

van twee verschillende schrijvers, laat deze pagina in het 

Board luitboek zien dat ze wel degelijk waarschijnlijk allebei 

door Dowland geschreven zijn. Eerste indrukken kunnen 

erg bedrieglijk zijn. Ik ben op basis van nader onderzoek, 

waarop ik hier verder niet kan ingaan, tot de conclusie 

gekomen dat John Dowland het ML luitboek samenstelde in 

de laatste jaren van zijn leven, en dat hij het voltooide in 

1625 of 1626, vlak voor zijn dood. Onmiddellijk na voltooiing 

werd het luitboek eigendom van zijn voormalige (en 

waarschijnlijk favoriete) leerling Margaret Board, Bij het 

voltooien van het ML luitboek herschreef Dowland een 

aantal oudere stukken, waaronder stukken uit het Board 

luitboek: hij paste ze aan aan de luit die Margaret gebruikte: 

een 10-korige luit. 

 Prince's Almayne in Board en ML - strains A / B 

 

Met de versies van de Prince's Almayne in Board en ML 

is echter iets bijzonders aan de hand. Hoewel ze sterk op 

elkaar lijken, geldt dat alleen voor het eerste deel. De 

laatste strain in de versie in ML is echter geheel anders 

dan die in het Board luitboek. In de getoonde afbeelding 

zijn ze gemarkeerd met een rode A en B. Dowland heeft 

zich dus bij het samenstellen van het ML luitboek in dit 

geval niet beperkt tot het toevoegen van extra noten voor 

de bassnaren, maar hij heeft bovendien de 

oorspronkelijke versie A, zoals die in Board te vinden is, 

voorzien van een nieuw einde: B 

En dat brengt me bij het laatste, opmerkelijke 

puzzelstukje. Het blijkt namelijk dat de bron, waarin 

Dowland dat nieuwe einde componeerde, bewaard is 

gebleven. De Prince's Almayne is, onder de titel 'Ballet', 

te vinden in een manuscript dat tegenwoordig bewaard 

wordt in Krakau in Polen, onder nummer 40641. Het 

schrift in Krakau 40641 lijkt sprekend op dat in het ML 

luitboek (iets wat al eerder door Robert Spencer 

opgemerkt was), en ook bevat Krakau 40641 talloze 

concordansen naar de Board en ML luitboeken, wat 

natuurlijk geen toeval kan zijn: ook Krakau 40641 blijkt 

een Dowland autograaf te zijn. Hier ziet u de versie zoals die in Krakau 40641 voorkomt. 
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Prince's Almayne / Ballet in Krakau 40641 - strains A én B 

De eerste vijf balken komen overeen met de versie, zoals die 

in het Board luitboek voorkomt, inclusief het oorspronkelijke 

einde A. Dit stuk is doorgehaald met een pennestreek, zoals 

dat met veel stukken in het luitboek het geval is: het geeft 

waarschijnlijk aan dat Dowland klaar was met het kopiëren 

naar een andere bron - want de Prince's Almayne komt in 

vele andere bronnen voor, o.a. in het Holmes luitboek 

Nn.6.36, waarvan sommige delen opmerkelijk genoeg qua 

schrift sterk overeenkomen met het ML luitboek. In een later 

stadium heeft Dowland het stuk in Krakau 40641 voorzien 

van een nieuw einde, na het woord ''Ballet'' - en het is deze 

nieuwe versie - B -  die hij gebruikte toen hij het stuk opnam 

in het ML luitboek. Het oorspronkelijke einde van de Board-

versie verving hij door het nieuwe einde zoals dat in Krakau 

40641 te vinden is. 

Wat ik in deze lezing heb willen laten zien, is dat het mogelijk, 

en soms zelfs betrekkelijk eenvoudig is om verbanden te 

leggen tussen de overgeleverde bronnen, door de 

concordansen tussen die bronnen te bestuderen. Niet alleen 

de inhoudelijke concordansen, maar ook overeenkomsten in schrift. Wanneer je eenmaal van een paar 

belangrijke bronnen, zoals de Hirsch en Board luitboeken, de herkomst achterhaald hebt, werpen de 

concordansen op die bronnen op hun beurt weer licht op andere bronnen, zoals in dit geval op het 

Welde en het ML luitboek. Mijn advies is daarom: volg de concordansen, waar die ook naartoe mogen 

leiden, want de hoeveelheid informatie die daarin schuilgaat is enorm groot. 

Er zijn musicologen die beweren dat mijn methode van werken zinloos is. Er is immers, zo beweren zij, 

in de loop van de eeuwen zo veel verloren gegaan, dat het geen zin heeft om te proberen te achterhalen 

hoe de bronnen die wél overgeleverd zijn met elkaar samenhangen. Ik vind dat eerlijk gezegd een 

defaitistische, en zelfs een fundamenteel onwetenschappelijke houding. Het verzamelen van feiten, 

zoals het opstelllen van gedetailleerde concordanslijsten, is heel belangrijk, maar het is geen 

wetenschap. Bij iedere wetenschap (en musicologie zou daarop geen uitzondering moeten zijn) gaat het 

erom om de aanwezige, vastgestelde feiten te interpreteren - ook al zijn de beschikbare feiten misschien 

onvolledig. Dat wil dus zeggen: het gaat erom een hypothese op te stellen die een plausibele verklaring 

biedt voor alle feiten die over een bepaald onderwerp bekend zijn - zoals de inhoud van één specifieke 

luitbron, het daarin gebruikte schrift, de concordansen met andere bronnen, de aangetroffen 

watermerken enz. En dan blijkt heel vaak dat de interpretaties zoals die in het verleden naar voren 

gebracht zijn door pioniers zoals Robert Spencer en John Ward niet langer houdbaar en soms zelfs 

absurd zijn. Op zich valt hun dat natuurlijk niet kwalijk te nemen. Pioniers maken nu eenmaal bijna altijd 

fouten, juist omdat ze als eerste een terrein verkennen en dus bijna per definitie over gebrekkige 

gegevens beschikken. Maar in de afgelopen decennia is de situatie met betrekking tot luitmuziek 

radicaal gewijzigd. Van vrijwel alle belangrijke bronnen zijn online of in druk goede facsimiles 

beschikbaar, en ook de kennis van de inhoud van de bronnen is enorm toegenomen door de 

gedetailleerde lijsten van concordansen die in toenemende mate beschikbaar komen. Maar die 

toegenomen kennis dwingt ons er wel toe om in veel gevallen de bronnen - zoals de Board en Pickering 

luitboeken - radicaal anders te interpreteren dan tot nu toe gebruikelijk en algemeen geaccepteerd was. 

Want alleen dan wordt het mogelijk om te komen tot een samenhangende en plausibele verklaring van 

alle nu bekende feiten. 
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Aan het begin van de lezing was de afbeelding te zien die afgedrukt is op de omslag van Diana Poultons 

biografie van John Dowland: Dowlands bijdrage uit 1603 aan het Stammbuch van Johannes Cellarius. In 

haar boek wist Poulton niet goed raad met die inschrijving: hij leek niet goed te passen in de biografische 

gegevens die over Dowland in 1603 bekend zijn. Maar wat zij niet wist, is dat er twee personen waren 

met de naam Johannes Cellarius: vader en zoon. Poulton schreef het Stammbuch toe aan de zoon, 

maar het blijkt van de vader te zijn geweest: een boekhandelaar en muziekliefhebber in Neurenberg. 

Kennelijk was Dowland dus op enig moment in 1603 in Neurenberg. 

Dowland was daar voor een goede reden. In 1603 werd namelijk J.B. Besard's Thesaurus Harmonicus 

gedrukt. Op de titelpagina wordt als uitgever vermeld: Grevenbruch in Keulen. Maar nader onderzoek 

wijst uit dat het boek zelf in Neurenberg gedrukt werd, en wel door de drukker Abraham Wagenmann. En 

dat verklaart Dowlands aanwezigheid in Neurenberg: hij was niet alleen verantwoordelijk voor een groot 

deel van de inhoud van de Thesaurus Harmonicus, maar hij was ook persoonlijk aanwezig toen het 

gedrukt werd.  

Er zijn nog wat losse eindjes in mijn onderzoek op dit gebied, maar ik hoop hier in de loop van volgend 

jaar over te kunnen publiceren.  

Eén ding moge duidelijk zijn: de luitbronnen hebben nog lang niet al hun geheimen prijsgegeven. 

Jordi en Sandra Vives i Battle en Christine Ballman 
bezorgden ons mooie foto’s van de luitdag, naast de foto’s 
die ik zelf nam.. 
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KKKK    MSKA 

Luiten op schilderijen    

Details: links uit Aartsengel Michael door Lluc Borrassa, Catalonië, midden De Musicerende 
engelen van Jan van Eyck, met de replica van de middeleeuwse luit die gemaakt is door Erwin 
Verdonck bij het project van het CMB om alle afgebeelde snaarinstrumenten na te bouwen. 
 
Het gehoor Gonzales Coques en rechts detail van Vanitas van Frans Gijsbrechts 1649-na 1676 

Detail uit Het Kiel bij Antwerpen 1579 door Jacob Grimmer  
Feestvierders keren terug van de meikermis en daar zit op de huifkar een luitspeler. 

Dit is allemaal te 
bewonderen in het 
pas gerenoveerde 
Antwerpse museum 
voor Schone 
Kunsten dat na 11 
jaren zijn deuren 
weer opende. 
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DDDD    e luitmuziek uitgegeven door Pierre Phalèse, 1545-c. 1575 
 Jan W. J. Burgers 

    
In 1545 startte de Leuvense boekhandelaar Pierre Phalèse (Petrus Phalesius, Peter Phaleys, c.1510–
c.1575) een muziekuitgeverij. Aanvankelijk was het een kleine onderneming, exclusief gericht op edities 
van luitmuziek, die hij produceerde met behulp van externe drukkers. Tot 1549 bracht hij zeven boeken 
uit, alle in het voor muziekboeken gangbare oblong quartoformaat, vaak zowel in een Franse als 
Latijnse versie. In 1552 maakte de uitgeverij een doorstart, nu met een eigen drukkerij. Phalèse begon 
nu op grote schaal muziekboeken te produceren, van hoogwaardige kwaliteit. Dit waren voornamelijk 
drukken van vocale polyfonie, maar de luitmuziek bleef een plaats in zijn fonds houden. Met 
onregelmatige tussenpozen publiceerde hij luitboeken, nu veelal met Latijnse titels en in het grote 
folioformaat; hiermee mikte hij blijkbaar op de Leuvense academische kringen en op de internationale 
markt. Voorts zijn er aanwijzingen dat in de jaren ’70 nog enkele luitboeken zijn verschenen die niet zijn 
overgeleverd. Daarnaast publiceerde Phalèse in deze periode ook nog bundels met muziek voor citer 
en voor gitaar.  
 
In totaal hebben we zestien door Pierre Phalèse gepubliceerde boeken met luitmuziek, en een fragment 
van een verder verloren boek. In deze edities publiceerde Phalèse een indrukwekkend aantal 
composities. In totaal gaat het om 1150 stukken – of, wanneer we in de twee- of meerdelige werken alle 
delen afzonderlijk tellen, een totaal van 1273 stuks. Maar in feite gaat het om minder werken, want veel 
stukken zijn door Phalèse na verloop van tijd opnieuw gedrukt, al dan niet in (licht of meer ingrijpend) 
gewijzigde vorm. Wanneer we de dubbels niet meetellen, komen we op het nog steeds aanzienlijke 
aantal van 946 afzonderlijke luitwerken. Behalve twee speciale bundels, één voor luit en zang en één 
voor luittrio, is de meeste muziek voor luitsolo, maar in enkele boeken staan ook luitduetten, 46 stuks in 
totaal. Bij deze staat de tweede partij veelal op kop gedrukt, zodat de twee luitisten tegenover elkaar 
aan tafel gezeten uit hetzelfde boek konden spelen. 
 
Phalèses luitboeken zijn steeds gebouwd op hetzelfde stramien: na preludes en fantasia's volgen 
intavolaties van vocale polyfonie (eerst wereldlijke composities zoals chansons en madrigalen, daarna 
de geestelijke motetten), waarna wordt afgesloten met een reeks dansen. Op dit concept wordt vaak 
gevarieerd, door een of meer onderdelen weg te laten, maar de interne volgorde blijft gelijk. Wanneer 
een reeks luitduetten wordt opgenomen, staat die tussen de motetten en de dansen. Ruim de helft van 
de gepubliceerde composities bestaat uit intavolaties van vocale polyfonie, en dan met name Franse 
chansons. Werken op Italiaanse, Spaanse, Nederlandse en Latijnse teksten komen veel minder vaak 
voor. Goede tweede zijn de dansen (pavanes, galliardes, passamezzo’s , rondes, almandes, branles 
etc.), maar ook fantasia's en preludes zijn ruim vertegenwoordigd. De componisten van de vocale 
modellen zijn aanvankelijk vooral Fransen zoals Claudin de Sermisy, Pierre Sandrin en Clément 
Janequin, later komen daar internationale sterren bij van Zuid-Nederlandse bodem, zoals Orlande de 
Lassus, Jacobus Clemens non Papa en Thomas Crequillon. Bij de geïntavoleerde motetten blijft 
Josquin des Prez gedurende de hele periode een favoriet. Overigens ontbreekt in de luitboeken in het 
merendeel van de gevallen de naam van de componist van het vocale model. 
 
Nog minder vermeldingen zijn er van namen van luitisten, maar via concordanties is duidelijk dat 
Phalèse heel wat muziek heeft overgenomen uit buitenlandse publicaties. Zo kon uiteindelijk van 301 
werken de herkomst, en daarmee de componist, worden vastgesteld. Phalèse ontleende zijn stukken 
aanvankelijk vooral aan Venetiaanse en Parijse luitboeken met werken van Pierre Attaingnant, 
Francesco da Milano, Joan Maria da Crema, Pietro Paulo Borrono en Antonio Rotta, en aan het in 
Valladolid gepubliceerd boek van Luys de Narváez, alsmede aan Duitse edities van Hans Gerle en 
Hans Neusidler. Vanaf de jaren ’50 wordt het bronassortiment aanzienlijk uitgebreid, en drukt hij muziek 
van o.a. Simon Gintzler, Melchior Neusidler, Giulio Cesare Barbetta, Enríquez de Valderrábano, Jean-
Paul Paladin, Albert de Rippe, Valentin Bakfark en Adrian Le Roy. Kortom, Phalèses edities bieden een 
ruime staalkaart van het beste dat de Europese luitmuziek toendertijd te bieden had.  
 
Van zo’n twee derde deel van Phalèses luitstukken kennen we dus de componist niet. Van deze 
anonieme composities is een aantal mogelijk ontleend aan nu verloren luitboeken, maar een flink deel 
zal zijn gecomponeerd door lokale luitisten uit de Zuidelijke Nederlanden. Dat is te meer aannemelijk 
omdat de anonieme intavolaties in veel gevallen gebaseerd zijn op werken gedrukt in Antwerpen en 
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https://www.kvnm.nl/uitgeverij/phalese 
 
This unique publication brings together the complete lute works published by the Louvain publisher 
Pierre Phalèse.  The collection has an introduction and extensive critical commentary on individual 
pieces by Jan W.J. Burgers. 
  
Early birds can sign up for this monumental collection for just €88 instead of €98 (regular retail price), 
using the form underneath. 
  
Early birds will also get an additional discount price for one other lute publication (€25 instead of €85-
€95). Use the dropdown menu in the form  to choose for the edition concerning Joachim van den 
Hove (KVNM), Nicolas Vallet (NLV) or Johannes Thysius (KVNM en NLV). The publication of your 
choice will be send together with the Phalèse volumes. 

Leuven, en trouwens ook van de hand zijn van Nederlandse componisten. Incidenteel worden in de 
luitboeken namen van lokale luitisten genoemd: van de Brusselaar Nicolaas Rans, Fredericus Viaera 
‘uit Friesland’ en de mysterieuze C.G. (mogelijk de Antwerpenaar Carel Gabri), en van hier 
woonachtige buitenlanders zoals Raphael Viola en natuurlijk Pietro Teghi en Johannes Pacolono; van 
elk van hen beiden bracht Phalèse een heel boek met luitmuziek uit. Deze en nog meer ons 
onbekende luitisten zullen hebben bijgedragen aan Phalèses edities, als componisten van de muziek 
maar vermoedelijk ook als redacteurs in zijn dienst. Het lijkt overigens wel zeker dat Phalèse zelf een 
groot aandeel had in het verzamelen en redigeren van de muziek; mogelijk heeft hij de luitboeken, of 
sommige ervan, zelf gezet. Waarschijnlijk is hij ook de auteur van de inleidingen, inclusief de daarin 
opgenomen luitmethode. 
 
De luitboeken gepubliceerd door Pierre Phalèse vertegenwoordigen ontegenzeglijk een zowel 
kwantitatief als kwalitatief belangrijke bron, de enige die ons een blik gunt op de Zuid-Nederlandse 
luitmuziek van de zestiende eeuw. Het repertoire was duidelijk internationaal georiënteerd, hoewel 
bewijzen van een lokale luitcultuur niet ontbreken. Dit belangrijke corpus van luitmuziek wordt nu voor 
spelers en onderzoekers ontsloten in een kritische editie, met daarin een ‘schone’ tekst waarin de 
drukfouten en andere vergissingen zijn gecorrigeerd, een commentaar waarin die ingrepen worden 
verantwoord en ook de tekst wordt vergeleken met het externe voorbeeld, indien dat bekend is; er is 
ook een uitvoerige inleiding. Het boek zal verschijnen in augustus 2023, tijdens het Antwerpse Laus 
Polyphoniae muziekfestival. Voorintekening tegen gereduceerde prijs (en met een bijkomende 
aantrekkelijke aanbieding) is tot eind dit jaar mogelijk bij de uitgever; zie kvnm.nl/phalese. 
(n.v.d.r. de volledige flyer staat ook op https://lute-academy.be/complete-lute-works-pierre-phalese-3 ) 
 
In de bijgaande muziekbijlage staan enkele werken uit Phalèses luitboeken, zoals ze in de editie zullen 
verschijnen. Bij deze kleine selectie is geput uit de anonieme stukken, in alle genres. Uitgangspunt bij 
de keuze was dat de muziek van een gemakkelijk tot middelmatig niveau moest zijn; alleen het laatste 
stuk, een intavolatie van het chanson Le content est riche van Claudin de Sermisy, is er een om flink 
de tanden in te zetten. 
 
 
Het door Phalèse op de titelpagina van de meeste 
luitboeken gebruikte drukkersmerk, hier op 
Carminum 1, 1547. Het stelt de luitspelende Apollo 
voor, geflankeerd door de negen Muzen, die ieder 
een ander instrument bespelen. 
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MMMM    uziekbijlage:  
          zes stukken uit luitboeken gepubliceerd door Pierre Phalèse 
Jan Burgers 
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Tom Van Eygen heeft een Excell gemaakt waardoor men alle muziekbijlagen en artikels die wij sinds 1997 gepubliceerd 

hebben in ons tijdschrift Geluit Luthinerie en in de jaarboeken kan opzoeken. Zoals u weet zijn die allemaal online 

raadpleegbaar en nu dus ook makkelijker doorzoekbaar, bedankt Tom! 

Deze Excell kunt u bij ons aanvragen via contact@lute-academy.be 

 

RRRR    umeurs Geruchten @internet 

Bezoek eens de website iconografie van de luit: Lute Iconography Database 
https://www.lutesociety.org/lute-idb/index.html verzorgd door Luke Emmet en David Van Edwards  
 
André Nieuwlaat meldt ons: a high quality colour facsimile of the Board lute book is now available at 
https://archive.org/details/GB-Lam_MS603. 
 

https://www.muzikkon.com/muzikkon-renaissance-lute-7-course-variegated-maple-ebony.html biedt al 
een luit aan voor 944,99€ wat zou de kwaliteit ervan zijn vraag ik me af. 

De Litouwse Ieva Baltmiskyte speelde onlangs een huisconcert in Antwerpen met uitsluitend muziek 
van E. Adriaenssens, ze woont in Brussel en dit is haar website https://www.ieva-baltmiskyte.com/ 
Hier speelt ze Mrs Brigide Fleetwood’s Pavan van John Dowland 
https://www.youtube.com/watch?v=001rLw-rOuk&list=RDVHNK3Y-6do4&index=4 

Brian Wright stuurt ons  op 15 oktober de volgende link https://youtu.be/zZ7HDDtQmpo  naar de 
opname door Bernhard Hofstötter van de Elegy for Geoffrey Burgon die in 2010 overleed, hij was een 
vriend van Wright die dit stuk componeerde. 

Sommaire du Yearbook 2022 
Dans notre yearbook 2022, vous trouverez de nouvelles recherches de Nieuwlaat sur Dowland et entre 
autres Van den Hove. Plus on cherche, plus on trouve de liens avec des manuscrits ! Vous pourrez 
aussi prendre connaissance de la nouvelle édition critique des œuvres pour luth que Phalèse a 
publiées, avec en bonus cinq pièces que vous pourrez jouer. Enfin, je vous livre ici l'article fait à partir 
de ma conférence de l'an dernier sur Narvaez. 
 
 
Verdelot's Ultimi miei sospiri 
André Nieuwlaat      p. 2 
De luitmuziek uitgegeven door Pierre  
Phalèse, 1545– c.1575 Jan Burgers p. 8 
Diferencias sobra O Gloriosa  
Domina de Narvaez C. Ballman          p.15 
 
Inhoud van het jaarboek 2022  
De zoektocht naar sporen van Dowland in Europa wordt almaar spannender, vooral nu er mogelijke 

connecties zijn met Joachim Van den Hove en nog veel meer. Verder krijgt u wat meer uitleg over de 

nieuwe geannoteerde uitgave van alle luitwerken die Phalèse uitgaf en u krijgt er nog gratis vijf 

bladzijden muziek bij om zelf te spelen. Tenslotte komt de schriftelijke neerslag van de lezing die 

Christine Ballman gaf op de luitdag van 2021. 
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  

17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

BE92 0636 1463 9323  Nieuw nummer 

mededeling: 
Hernieuwing lidgeld 2023 

- 25.00 EUR (België)  

- 30,00 EUR (Buitenland)  

- 30,00 EUR of meer (erelid) 

- 10,00 EUR (student)  

te storten op rekening: 

BE92 0636 1463 9323  

communiqué : 
Cotisation 2023 

- 25,00 EUR (Belgique)  

- 30,00 EUR (étranger)  

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

- 10,00 EUR (étudiant)  

sur le compte  

BE92 0636 1463 9323  

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

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

Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie : 
 
Greet Schamp 
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem 
tel : 03 289 01 19 
E-mail : contact@lute-academy.be 
Internet site : www.lute-academy.be 

Compte bancaire / Bankrekening : BE92 0636 1463 9323  
 

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

Met dank voor uw milde steun    Merci pour votre aide 

We danken allen die reeds hun lidgeld gestort hebben. 

Mag ik echter aan alle anderen een oproep doen om 

zeker het lidgeld voor 2023 te betalen of geef gewoon 

een permanente jaarlijkse opdracht aan uw bank. Als 

iedereen zou betalen kunnen we nog veel meer orga-

niseren rond de luit. Zoals het nu gaat vermindert ons 

budget helaas elk jaar en we hebben telkens toch zo'n 

500€ nodig om een luitdag te organiseren. Vaak is het 

gewoon vergetelheid, we beseffen het en doordat u de 

pdf's steeds gratis krijgt wordt er niet aan gedacht. 

Daarom: indien u niet meer zeker bent of u voor 2022 

of 2023 betaald hebt, vraag het ons via contact@lute-

academy.be Wie lid is krijgt de elektronische nieuws-

brief, zoals deze 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 2023, 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 contact@lute-academy.be et Frank Schaffels pourra 
vous fournir l'information. 
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 


