
Traverso's spelen, bouwen en
ontwerpen - deel 5: de flauto d'amore 
                                           - Jan Bouterse

Inleiding
In de serie over traversobouw gaat het dit keer over een min-
der bekend instrument, de flauto d'amore. Net als in de vori-
ge artikelen van deze serie heb ik teruggegrepen op mijn er-
varingen bij het onderzoek naar historische instrumenten van
Nederlandse herkomst, en naar het maken van een kopie van
een daarvan. Maar dit keer werp ik ook een blik op flauti
d'amore uit andere landen en naast praktische informatie over
het bouwen van de alttraverso ben ik dit keer wat dieper in de
achtergronden van het ontwerp en het gebruik van dit type
instrument gedoken. 

De barokke flauto d'amore (flûte d'amour) of 'liefdesfluit' is
een traverso die een terts lager gestemd staat (en dus langer
is) dan de meest voorkomende grootte, de traverso met als
laagste toon d1. Maar om wat voor terts gaat het daarbij, een
grote of een kleine? Met andere woorden: is de laagste toon
van de flauto d'amore (of alttraverso) een b of een bes? Deze
vraag was voor mij actueel bij het onderzoek naar Nederland-
se houtblaasinstrumenten in het Haags Gemeentemuseum.
Want daar lagen indertijd twee van deze traverso's, een van
Van Heerde (Ea 292-1933) en een andere van de Leidse
bouwer Bernard Hemsing (Ea 38-x-1952). De fluit van Van
Heerde ligt als het goed is nog in het depot van het museum
in Den Haag, die van Hemsing maakt(e) deel uit van de col-
lectie Boers en is recent teruggekeerd naar (het depot van) het
Rijksmuseum in Amsterdam.
Het gaat om instrumenten die beide luxueus zijn gemaakt van
tropisch zwart hout (waarschijnlijk ebben) met ivoren ringen
en een zilveren klep, maar met een geheel verschillende bo-
ring: Van Heerde wijd, Hemsing veel smaller. Ook de lengtes
en daarmee de stemmingen van beide fluiten verschillen.
Gerekend vanaf midden mondgat tot onderaan het voetje is de
totale sprekende lengte bij Van Heerde 651.2* en bij Hem-
sing 687.4 mm. Zou de ene fluit een kleine, en de andere een
grote terts lager klinken dan de d1=stemming? * Nota bene: in Bijlage C van mijn dissertatie staan ver-keerde maten voor de lengtes van de kop van deze fluit!
Vanwege de steeds grotere beperkingen ten aanzien van de
bespeling van de instrumenten heb ik niet of nauwelijks op
deze traverso's geblazen en heb ik dus nauwelijks toonhoog-
temetingen kunnen nemen. Bij mijn eerste inspectie van de
fluit van Van Heerde ontbrak bovendien de kurk. Dat was
voor mij een reden om een kopie te gaan maken (het museum
had al eerder een tekening van het instrument gepubliceerd, ik
hoefde zelf geen metingen te verrichten).  
Bij een inspectie in 1997 bleek er ineens wel een kurk in de
kop te zitten, iemand anders had er kennelijk wel op de fluit
kunnen spelen. Er was daarover in die tijd in het museum be-
paald geen sprake van een consistent beleid, en evenmin van
een goede samenwerking en overleg met (en vooral tussen) de
heren conservatoren. 
Later heb ik voor de catalogus Niederländische Traversosund Klarinetten des 18. Jahrhunderts - Dutch traversos andclarinets of the 18th century  (uitgekomen in 2004) slechts de
beschrijvingen gemaakt, zonder enige bemoeienis bij het op-

meten en de bespelingen van de instrumenten. Acht jaar na de
publicatie bekeek ik nog eens de tabellen met  toonhoogteme-
tingen van beide altfluiten. 
Hieronder een samenvatting van de metingen: genoteerd zijn
de afwijkingen in cents ten opzichte van een toonhoogte van
a1=415 Hz, bij gelijkzwevende stemming, waarbij de grepen
en namen van de tonen zijn gebaseerd op de traverso in d1. In
werkelijkheid klinken de tonen - uitgaande van de stemming
van a1=415 Hz - een (gelijkzwevende) kleine terts lager. De
d wordt dus een b, de e een cis, enzovoort. 

Van Heerde (Ea 292-1933) 
d1   + 5 d2        0 d3    +55/+50*
e1   + 30 e2     +45 e3    +85
g1   +40 g2     +65 g3    +90
a1   +45    a2     +45                   a3    +80
b1   +20                 b2     +45

Hemsing (Ea 38-x-1952)
d1   -85 d2     -75 d3    -75/-65*
e1   -40 e2     -15 e3    -25
g1   -30 g2     -30 g3    -30
a1   +15                     a2     +15                   a3    -45
b1    0                 b2      -5
      * de eerste waarde bij de d3 is met de greep . 2 3 . . . d#,
         de tweede waarde met de greep . 2 3 4 . 6

Het moge duidelijk zijn: volgens deze tabellen heeft niet al-
leen de traverso van Hemsing, maar ook die van Van Heerde
(die gemiddeld een stuk hoger klinkt) te kampen met storende
onzuiverheden. Hoe moeten deze worden geïnterpreteerd?
Voordat je een kopie gaat maken, wil je daarover graag enige
duidelijkheid. Of is het toch beter om zonder enige voorken-
nis aan het werk te gaan en op goed geluk te gaan bouwen?

De fluit van Van Heerde
Wij concentereren ons eerst op de fluit van Van Heerde en
merken op dat de d1 en d2 te laag zijn ten opzichte van alle
andere tonen. Omdat ook de tonen van het derde register vrij
hoog klinken ten opzichte van de lagere, vraag ik mij af of de
kurkpositie bij de bespeling wel juist was. Mogelijk zou deze
iets meer in de richting van de dop geschoven moeten wor-
den. Een ander punt van aandacht is of de tappen wel goed
gesloten waren. Ten slotte is er de vraag naar de staat van de
fluit. Is er sprake van inkorting (de meest gebruikelijke plek
daarvoor is het bovenste middendeel), zijn mond- en vinger-
gaten wellicht vergroot en/of zijn de delen van de fluit moge-
lijk nageruimd? Indertijd heb ik geen aanwijzingen gevonden
dat van dergelijke ingrepen sprake is geweest. Mijn ervarin-
gen bij het maken van een kopie hebben wat dat betreft ook
geen aanleiding tot twijfel gegeven. Maar wat zou ik graag
mijn kopie nog eens met het origineel willen vergelijken,
maar dan met een bespeling! Op mijn kopie (in buxushout,
gemaakt voor 1996) is er nauwelijks sprake van een te lage
d1 en d2; de gemiddelde stemming is nu ca. 20 cents boven
a1=415 Hz, wat overeenkomt met een a1 van ongeveer 420
Hz, iets hoger dan ik in mijn herinnering had, maar het kan
zijn dat dat komt omdat het hout in de loop der jaren iets is
gekrompen; de kop is zelfs duidelijk kromgetrokken. Hierbij
de aantekening dat er kleine verschillen zijn met het origi-
neel; bij het stemmen zijn enkele vingergaten op het bovenste
middendeel iets groter geworden.  
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Berekenen en vergelijken
Het loont de moeite de alttraverso van Van Heerde te vergelijken met een tra-
verso in d1 uit een particuliere collectie, welk instrument, dat vrij nauwkeurig
gestemd is in a1=415 Hz, ik thuis uitvoerig heb kunnen opmeten en kopiëren. 
De totale sprekende lengtes van beide fluiten verhouden zich als 651: 555 =
1,173 (a). Dat is een iets kleinere verhouding dan de frequentieverhouding van
de reine kleine terts, namelijk 6:5 = 1,200 (b), en ook die van de gelijkzweven-
de kleine terts (c= 1,189*). Wanneer we c door a delen (1,189:1.173) rolt daar
een waarde uit van 1,0136*, wat overeenkomt met een frequentieverhouding
van het toonhoogteverschil van 23 cents. En dat klopt weer vrij nauwkeurig met
het gemeten toonhoogteverschil van ca. 20 cents tussen de kopie van mijn Van
Heerde-alttraverso en een instrument in precies a1=415 Hz. Om deze laatste
stemming te bereiken zou de sprekende lengte van de kopie dus 651 x 1,0136 =
660 mm moeten worden. * Genoemde waarden zijn te vinden in de tabellen in
Otto Steinkopf: Zur Akustik der Blasinstrumente, Edition Moeck 4029.
Het is verder interessant te kijken naar de stemming van andere instrumenten
van Van Heerde. Daar doet zich echter het probleem voor dat het bij deze naam
gaat om een familie met drie generaties van bouwers (Jan Jurriaensz, Albert en
Jan, alle werkzaam in Amsterdam) waarvan alleen de laatste in aanmerking
komen als maker van de alttraverso, terwijl zij geen voorletters in hun stempel
gebruikten. Er zijn wel verschillende stempelafdrukken van Van Heerde op
fluiten en hobo's bekend, waarvan de kromming van de letters van de naam
varieert en verder andere tekens verschillen, zoals een leeuw, kroon of fleur de
lis. Wanneer we daarop niet verder letten, vinden we blokfluiten die duidelijk
onder a1=415 Hz zijn gestemd (Leipzig), en andere die er op of iets boven zit-
ten (Den Haag). Maar hoe moeilijk is deze interpretatie. In een particuliere col-
lectie (destijds in Groningen, nu in Den Haag) bevinden zich een blokfluit en
een traverso van Van Heerde. Deze instrumenten zijn mogelijk al vanaf de aan-
koop in het bezit van de (nazaten) van dezelfde familie. De altblokfluit speelt
op gemiddeld 20 cents onder a1=415 Hz, de traverso op tot iets boven deze
stemming. Waren deze instrumenten vroeger beter op elkaar afgestemd? 
Mijn advies is om aan de toonhoogtecijfertjes in catalogi en instrumententeke-
ningen geen al te absolute betekenis toe te kennen; pas bij het maken van een
paar kopieën leer je langzamerhand de mogelijkheden - en nukken - van het
origineel kennen.

Opschalen
Je kunt de alt van Van Heerde in meerdere opzichten een vrij nauwkeurig opge-
schaalde versie van een traverso in d1 noemen. Daarbij dus wel de kanttekening
dat je aanloopt tegen de problematiek van het vinden van de opschaalfactor
voor de lengtes der delen: moet je daarbij uitgaan van een reine of een (kleine-
re) gelijkzwevende kleine terts? 
Voor het opschalen van de boring heb je met een ander punt rekening te hou-
den. Orgelbouwers weten dat per octaaf de pijplengte verdubbelt (2x), maar dat
als je het klankkarakter gelijk wilt houden, de diameter ervan duidelijk minder:
1.682x volgens de Duitse 'Orgeltheoretiker' J. G. Töpfer. Deze twee getallen
verhouden zich vrijwel als 5:3. Voor een pijp die een kleine terts lager moet
klinken worden de lengtes 6/5, dat is dus 20%, langer. Voor de diameters reken
ik dan een veschil van 3/5 van 20% = 12%. Hieronder ben ik als volgt te werk
gegaan: de belangrijkste diameterwaarden van de boring van de delen van de
flauto d'amore van Van Heerde heb ik omgerekend naar een traverso in d1.
Tussen vierkante haken staan dan de waarden die met 12% zijn verkleind. 
De kopboring van de alttraverso is niet of niet helemaal cilindrisch: bij de dop-
ingang 21.8 [19.5] mm, halverwege het mondgat en de tapholte wat merkwaar-
dig versmallend tot 21.1 [18.8], om daarna weer iets te verwijden tot 21.5
[19.2] mm onderin, bij de overgang naar de tapholte. 

Bij de foto: links mijn kopie in ebbenhout van een traverso van Van Heerde uiteen particuliere collectie (huidige plaats onbekend), rechts een kopie van deflauto d'amore van Van Heerde, in buxus, naar het ebbenhouten origineel uithet Gemeentemuseum . Het bovenste middendeel betreft nog de eerste versie.Helaas is de kop in de loop der jaren vrij sterk kromgetrokken. 
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De flauto d'amore van Hemsing

De boring van het bovenste middendeel
versmalt licht parabolisch conisch ver-
smallend van 21.2 [18.9] naar 16.7
[14.9] mm. De boring van het onderste
middendeel versmalt bovenin iets ster-
ker dan onderin; gemiddeld is de coni-
citeit echter geringer, van 16.8 [15.0]
naar 14.7 [13.1] mm dan die van het
bovenste middendeel. De boring van
het voetje verloopt vanaf de tapholte
eerst vrijwel cilindrisch, Ø 14.6 [13.0]
mm, om in de onderste helft naar het
einde toe iets te verwijden naar 16.0
[14.3] mm. 
De waarden tussen vierkante haken
blijken uitstekend overeen te komen
met die van verschillende Nederlandse
barok-traverso's (waaronder instrumen-
ten van Van Heerde) in de d1-ligging.
Ik durf daarom te stellen dat Van Heer-
de zijn flauto d'amore met kennis van
zaken heeft ontworpen als een opscha-
ling van een traverso in d1.

De fluit van Hemsing
Ook bij de alttraverso van Hemsing zijn
de laagste toon plus zijn overblazen to-
nen (in de tabel aangegeven als d1, d2
en de d3) ten opzichte van de andere
tonen relatief te laag. Het opvallende
aan dit instrument zijn de grote spron-
gen tussen de tonen die gespeeld wor-
den met de greep 1 2 3 en die met 1 2
(g1 resp. a1 in de tabel, maar klinkend
als e1 en fis1). Je zou haast zeggen dat
het 3e vingergat op de verkeerde plaats
zit, of dat er in de boring iets niet klopt.
De oorzaak kan niet zijn een inkorting
onderaan het bovenste middendeel;
eventueel zou een inkorting bovenaan
dit deel wel reden voor de onzuiver-
heden kunnen zijn: bij het op deze
manier korter maken van de fluit wordt

de sprekende lengte van mondgat tot
gat 1 immers relatief meer verkleind
dan die tot gat 2, en tot dat gat weer
meer dan tot gat 3. De sprong in de bo-
ring tussen de kop en het bovenste mid-
dendeel (van ca. 19.4 naar 18.0 mm)
zou inderdaad kunnen wijzen op inkor-
ting. Maar zo'n conclusie moet met de
nodige voorzichtigheid worden getrok-
ken en verklaart de onzuiverheden
tussen de tonen van de 1 2 3- en de 1 2-
greep wat mij betreft maar ten dele.

Ik schreef al dat de boring van deze
traverso opvallend smal is. In de kop
cilindrisch (19.4 à 19.6 mm, dwars
vanwege ovaliteit iets minder, ca. 19.2
mm). Het bovenste middendeel ver-
smalt inwendig van 18.0 tot 14.4 mm.
De boring van het onderste middelstuk
versmalt van 14.4 naar 12.0 mm, de bo-
ring van het voetje is over de hele leng-
te gelijk: 12.0 mm. Dit zijn heel smalle 

Het stempel vanBernard Hemsing(Wezel1704 -Leiden 1776). Dit is de enigebouwer bij wie delion rampantnaar rechts kijkt.Hemsing werkte in Leiden als muziek-meester, hij organiseerde onder andereconcerten bij festiviteiten van de uni-versiteit. In een brief klaagde hij overde trage betaling door de opdracht-gever. Van Hemsing is nog een ivorentraverso met drie wisselstukken be-waard, en een kop van een anderetraverso, gevonden in het wrak van hetin 1749 bij Hastings vergane schip'Amsterdam'.

maten, onderin is de boring zelfs smal-
ler dan die van de ivoren traverso van
dezelfde bouwer uit de collectie van het
Gemeentemuseum (Ea 3-1998). Omdat
bij de middendelen de maximum- en
minimummaat van de boring dan wel
ongeveer gelijk zijn aan die van de
traverso's in d1, maar ten opzichte van
die instrumenten betrekking hebben op
grotere lengtes, betekent dit dat Hem-
sing voor zijn alttraverso andere (min-
der conische) ruimers moet hebben
gebruikt. 
Waarschijnlijk is de smalle boring de
oorzaak van de fraaie milde klank van
deze flauto d'amore. Maar wat is (of
was) de oorspronkelijke stemming,
'gewoon' een kleine terts onder d1, of
- uitgaande van een hogere stemming -
toch een grote terts lager? 

Andere flauti d'amore
Voor alttraverso's van andere bouwers
denk ik in de eerste plaats aan het
prachtige instrument van de Amster-
damse bouwer Richard Haka uit de
Ehrenfeld-collectie (vroeger in Utrecht,
nu beheerd door Ton Koopman). Dit is
een driedelige fluit, in vroeg-barokke
stijl, min of meer lijkend op de traver-
so's van Hotteterre (zie vorige Bouw-
brief). Het probleem: gaat het om een
traverso in d1 in een heel lage, of om
een alttraverso in een juist een hoge
stemming. Ik tendeer naar het laatste
(laagste toon een b bij een frequentie
van 440 Hz voor de a1), of eventueel in
c1 bij de stemming van a1=415 Hz. 
Ik heb van deze uitstekend geconser-
veerde en nog speelbare fluit een fraaie
kopie gezien. In mijn Handleiding Flui-
tenbouw staat een tekening met meetge-
gevens. Wie meer informatie wil heb-
ben, mag mij daarover benaderen. 

Stanesby-Junior
Informatie over flauti d'amore van an-
dere, niet-Nederlandse, bouwers is be-
paald niet gemakkelijk te vinden. In de
Bate-collectie in Oxford is een instru-
ment van Stanesby-Junior. 
De tekening van de fluit (te koop alsdrawing No. 1015) laat zien dat typisch
voor deze bouwer de tap en tapholte
van kop naar bovenste middendeel net
omgekeerd zitten als bij andere bou-
wers (tap aan de kop, tapholte in het
middendeel). De totale sprekende leng-
te is ca. 660 mm, wat zou kunnen wij-
zen op een stemming van nabij a1=415
Hz. In de tekening staat aangegeven dat
de grondtoon een bes is bij een frequen-
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tie van 415 Hz voor de a1! Er zijn ech-
ter geen verdere metingen van toon-
hoogtes op de tekening aangegeven. 
Vergeleken met de alt van Van Heerde
is de boring van het instrument van
Stanesby nog iets wijder, 23.7 tot 23.9
mm in de kop, versmallend van 22.2 tot
18.4 mm in het bovenste middendeel en
van 18.3 tot 15.4 in het onderste mid-
dendeel, in het voetje eerst versmallend
van 15.3 tot 15.1 en daarna tot onder-
aan weer verwijdend naar 16.2 mm.
Mogelijk is deze wijdere boring de
reden dat deze Stanesby-fluit lager
klinkt dan de alttraverso van Van
Heerde.  
Op de website van de Alain Weemaels
(www.weemaelsflutes.be) schreef hij
over deze Flûte d'Amour van Stanesby:The sound is very well focused.
Poerschmann/Crone: bes of b
Van de Duitse bouwer Martin Wenner
kreeg ik gegevens van een door hem
gerestaureerde flauto d'amore met daar-
op de gecombineerde stempels (onder
elkaar op elk deel) van de bouwers
Poerschmann en Crone. Het instrument
was ergens in de 19e eeuw voorzien
van een vijftal kleppen, terwijl het oor-
spronkelijk waarschijnlijk ronde mond-
gat ovaalvormig is vergroot. De boring
van de fluit is weer heel anders dan die
van Hemsing, Van Heerde en Stanesby-
Junior: in de kop over een groot deel
van de lengte 19.6 mm, in het bovenste
middendeel versmallend van 20.0 tot
16.0 mm, in het onderste middendeel
van 17.0 tot 14.5 mm, in het voetje
verwijdend na de tapholte van 15.3 tot
15.8 mm. Opmerking: deze sprongen in
de boring (hier van 19.6 naar 20.0, van
16.0 naar 17.0 en van 14.5 naar 15.3
mm) tussen de fluitdelen vinden we ook
bij andere traverso's en hoeven zeker
niet te wijzen op onregelmatige krimp
of naruimactiviteiten. 
De totale sprekende lengte: ca. 655
mm, dus een fractie langer dan de fluit
van Van Heerde. En de stemming?
Martin Wenner ging bij de meting uit
van de bes als grondtoon, waarbij hij
uitkwam op een frequentie van 454 Hz
voor de a1. Maar laten we ons door de
wijze van noteren niet in verwarring
brengen! Want omgerekend naar een a1
van ongeveer 428 Hz (een kleine secun-
de lager) is de grondtoon geen bes,
maar een b. Dat deze fluit iets hoger
klinkt dan de alt van Van Heerde kan te
maken hebben met de boring die bij de

Duitse fluit over de hele lengte gezien
minder sterk conisch versmalt. 
De Poerschmann-fluit bevond zich ooit
in de privé-collectie van Willy Burger
in Zürich (waar ik ooit een prachtige
hobo van Denner hen opgemeten). 
Wat er na Burger's overlijden met de
instrumenten is gebeurd is een raadsel.
Maar tot mijn verrassing vond ik een
afbeelding van wat toch wel dezelfde
altfluit moet zijn via de website van de
MIMO (zoekwoord: flauto d'amore),
verwijzend naar de collectie van het
museum van de Universiteit van Leip-
zig (tegenwoordig het Grassi-Museum),
met het inventarisnummer 5020 en
daarbij de opmerking: 4-teilig; 6 offeneGrifflöcher, 1 Klappe; deutliche Repa-raturspuren (wohl von Versuchen,Klappen anzubringen).
P. Paulhahn
Op www.aurinflutes.com, de website
van Fridtjof Aurin, schrijft deze traver-
sobouwer over een flauto d'amore van
de vrijwel onbekende 18e-eeuwse bou-
wer P. Paulhahn. Het instrument be-
vindt zich in een particuliere collectie
in Frankfurt (waarschijnlijk die van
Peter Thalheimer), dateert van ca.
1750, is gemaakt in buxus en speelt op
a1=415 Hz. 
Aurin schrijft verder: terwijl de meeste
flauti d'amore min of meer proportio-
nele vergrotingen zijn van korte traver-
so's [zoals ook het instrument van Van
Heerde - jb] is deze fluit opvallend
slank en dunwandig. Daardoor is het
instrument opvallend licht van gewicht,
speelt ook heel makkelijk en heeft ook
geen dikke en krachtige klank: Thosewho might expect a thick and solidsound from a flauto d'amore, will besurprised by the vocal, and above all inthe high range, exceptionally agilesound [lenige klank] from the Paulhahnflute. Its highly resonant tone resemblesmore a renaissance flute, than a lower-pitched baroque instrument in the styleof Hotteterre.
Deze beschrijving klinkt weer anders
dan wat ik mij kan herinneren van de
alttraverso van Hemsing, welk instru-
ment mogelijk dikwandiger is (ik be-
schik niet over meetgegevens van de
fluit van Paulhahn).
Aurin schrijft verder dat er heel weinig
origineel repertoire is voor de flauto
d'amore, maar dat je heel goed stukken
getransponeerd kunt spelen, iets wat
bijvoorbeeld ook Quantz heeft geadvi-
seerd. 

Op zoek naar meer informatie over
historische flauti d'amore vond ik op de
website van het Metropolitan Museum
of Art informatie en een foto van een
éénkleppig instrument van Martin
Metzler (einde 18e eeuw). Dat het een
laat-barokke fluit is, kun je zien aan de
'gladde' welvingen, zonder tussen-ring-
groepje en aan het zo te zien ovale
mondgat. 

Kate Walsh
Kate Walsh is geen bouwer van traver-
so's, maar een Engelse dame die onder-
zoek heeft gedaan naar de geschiedenis
en het gebruik van de flauto d'amore.
Op www.tootlingted.co.uk/ is een over-
zicht van de resultaten te vinden van
haar onderzoek, dat ze min of meer toe-
vallig was begonnen en dat - tot haar
verrassing - ertoe leidde dat zij daarna
als een expert op het gebied van de
flauto d'amore werd gezien. Op zoek
naar repertoire voor het instrument
vond zij bijvoorbeeld een concert in F
voor flauto d'amore en strijkorkest van
J.A. Hasse (1699-1783). Een andere
componist die verschillende werken
voor de altfluit heeft geschreven is
Christopher Graupner (1683-1730):
cantates, een concert voor de uitzon-
derlijke bezetting van flauto d'amore;
oboe d'amore en viola d'amore, en ver-
der een concert in A waarbij een flauto
d'amore waarvoor een instrument met
de grond-toon A nodig is. 
Volgens Kate Walsh heeft ook Johann
Sebastian Bach (1685-1750) de flauto
d'amore gebruikt, zowel voor de bijzon-
dere klankeigenschappen als wel voor
het gemak wanneer een muziekstuk
voor de fluit in d1 te laag lag. Zo zou-
den in deel 2 van het Weihnacht Orato-
rium twee flauti d'amore zijn voorge-
schreven. Waarom dat zo zou zijn, is
mij echter niet duidelijk. In de Bären-
reiter partituur van dit werk kan ik geen
enkele aanwijzing voor deze theorie
vinden. De toonomvang en de naamge-
ving van de instrumenten  wijzen toch
duidelijk op gewone traverso's in d1.

Een probleem is de benaming van de
flauto d'amore, niet alleen tegenwoor-
dig in museale collecties, maar ook
destijds door componisten. George
Frederick Handel (1685-1750) schrijft
bijvoorbeeld een traverso basso voor in
zijn Riccardo Primo, maar het is vol-
gens Kate Walsh duidelijk dat het daar-
bij gaat om een flauto d'amore met de
grondtoon Bes. 
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Getekend door Rob van der Linde: voetje van de flautod'amore van Van Heerde

Boaz Berney
Op de website van Boaz Berney heeft deze fluitbouwer een
aparte pagina aan de flauto d'amore gewijd (google op
'Berney' en 'flutes'). Hierop geeft hij aan dat de werken van
Graupner geschreven zijn voor een instrument met de grond-
toon B-naturel (in het Duits: H!), en dat van dit type instru-
menten zijn bewaard van T. Lot, J. Schlegel, J.W. Oberlender
en Jan van Heerde. 
De flauto d'amore in Bes (Duits: B!) werd in Engeland eentenor flute genoemd [verschilt Berney hier van mening met
Kate Walsh?]. Maar er is maar één werk expliciet voor dit
instrument teruggevonden: in England: een concert van Mol-
ter. Berney begint zijn opsomming met de traverso in c1, of
beter gezegd een corps de rechange om een fluit in d1 een
hele toon lager te kunnen spelen (dit wisselstuk wordt ookcorps d'amour genoemd). Ook hier schijnt er maar één werk
voor dit type instrument te zijn overgeleverd, een concert van
Hasse dat wordt bewaard in de Koninklijke Muziekbiblio-
theek in Stockholm. Berney meldt dat er maar een paar tra-
verso's met een corps d'amour zijn bewaard, zoals een fluit
van Naust (Parijs) en andere van Scherer en Denner. 

Traverso's in d met wisselstukken voor de flauto
d'amore
De al eerder gememoreerde Fridtjof Aurin meldt op zijn web-
site dat in 1991 bij een opruiming in een huis in het Duitse
Neurenberg een kistje met een traverso van de plaatselijke
bouwer Jacob Denner (1681-1735) werd ontdekt. Deze vier-
delige fluit, gemaakt van donkerbruin gebeitst buxus, is voor-
zien van drie corps de rechange (wissel- of zetstukken) voor
de stemmingen van ca. a1=392, 400 en 415 Hz, plus een
extra wisselstuk om het instrument te verlengen tot flûte
d'amour, in een stemming van ca. a1=420 Hz. 
Aurin meldt dat met de twee langste reguliere wisselstukken
de fluit heel goed in balans klinkt. Met het kortste ervan is de
klank nog opvallend fris en met het karakter van een vroege
barok-traverso. Maar met het extra lange wisselstuk zou de
zuiverheid zo problematisch zijn, dat Aurin daarvan geen
kopie maakt. 

In 1765 werd na de dood van de componist Pietro Antonio
Locatelli een inventaris gemaakt van zijn huisraad. Als enige
houtblaasinstrument werde genoemd een extra fraaije Dwars-fluit met een zilvere klep, waaraan ook een Fluit d'Amour,bestaande in tien stukken en twee aanvoegstukjes, gemaaktdoor Willem Beukers te Amsterdam. Spannend is hoe de de-
len van de fluit zijn geteld, en wat precies de aanvoegstukjes
waren. Wellicht bedoeld om het voetje van de fluit te verlen-
gen bij gebruik van het langste wisselstuk? Want juist bij het
voetje is een lengtecorrectie het meest noodzakelijk bij het
spelen van het instrument als flauto d'amore.
Een jaar eerder werd in Groningen een traverso geveild van
de Duitse bouwer Scherer: een Fluit Travers van Scherer,met Ivoor, met vier middelstukken, en een onderstuk, om eenFluit d'Amour te maken. 
Helaas beschik ik niet over meetgegevens van traverso's met
een extra lange wisselstuk, en kan dus ook niet duiden of het
daarbij inderdaad gaat om een traverso slechts één toon lager
te kunnen spelen (in c1, zoals Boaz Berney schrijft), of mis-
schien toch een kleine terts. Hier kan slechts een experiment
uitkomst geven, maar ik ben bang dat mij dat veel hout kost, 

met weinig hoop om een bruikbaarder resultaat te krijgen dan
een gerenommeerde bouwer als Jacob Denner. 

Toelichting bij de meetgegevens op de volgende
pagina
Deze gegevens zijn bedoeld voor een eerste oriëntatie en
vergelijking van de instrumenten. Van de fluit van Van
Heerde heb ik een selectie van de meest relevante maten van
de boringen van de vier delen van het instrument gegeven;
van de andere fluiten alleen de wijdste en smalste maat van
de boringen. 

Bij het opschrijven van de meetgegevens vielen mij de grote
verschillen tussen de instrumenten op: zoals de verhoudingen
van de lengtes van de delen. Zo heeft de fluit van Van Heerde
een in verhouding tot het bovenste middendeel een heel lange
kop. De flauto d'amore van Stanesby valt op door zijn dikte
en wijde boring. 

Foto: het elegante - maar waarschijnlijk in de 20e eeuwsterk gepoetste - klepje van de flauto d'amore van Van Heer-de.
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