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Editorial  
Christine Ballman  
présidente 

Suite à la première journée 
belge du luth organisée en 
octobre dernier et dont vous 
trouverez dans ces pages le 
compte rendu, quelques 
personnes avaient exprimé le 
désir de s'impliquer dans une 
organisation plus structurée. 
Celle-ci devait permettre les 
contacts entre luthistes, 
luthiers, musicologues ou toute 
autre personne intéressée par 
le luth et sa littérature. Le 16 
novembre dernier, l'Académie 
belge du luth s'est ainsi 
constituée en association de 
fait pour proposer à ses 
membres divers services et 
activités. 
Et maintenant à vos agendas! 
La deuxième journée du luth 
se tiendra le dimanche 11 
octobre prochain. Voilà pour 
l'activité annuelle principale 
recouvrant conférences, 
podium libre et assemblée 
générale, sans oublier les 
contacts amicaux. En ce qui 
concerne les services, nous 
vous proposons quatre 
bulletins par an où vous trou-

verez articles de fond, informations, annonces de concert, 
adresses et un service de documentation (disques, fac-similés, 
microfilms...) qui émaneraient de la collaboration de chacun. 
Car nous désirons que cette association soit vivante et convi-
viale, que ces bulletins soient le reflet de vos souhaits. Si le luth 
vous passionne, rejoignez-nous! 
 
 
 

 
 
 

 

Editoriaal  
Greet Schamp  
Vice-Voorzitter 

Na een eerste succesrijke bijeenkomst op 12 oktober '97 in de 
academie van St-Gillis te Brussel, waarvan u het verslag elders in 
dit tijdschrift vindt, werden de koppen bijeengestoken om dit eerste 
krantje bijeen te sprokkelen. Wij brengen hier enkele ideeën naar 
voor en vinden het fijn dat jullie die mee aanvullen,  eventueel in 
de bestuursploeg willen stappen of aan de redactie meewerken.  
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De Belgische Luitacademie is een 
feitelijke vereniging die als doel heeft 

contacten te leggen tussen de 
luitliefhebbers in België 

Het lidgeld bedraagt 500 bf per jaar. 
 
 

L’Académie belge du Luth est une 
association de fait dont le but est de 

favoriser les contacts entre les  
passionnés du luth en Belgique. La 
cotisation annuelle est de 500 fb. 

 
 

Compte banquaire 
Bankrekening : 

310-1263656-53 
 

Secrétariat secretariaat : 
Jean Cordaro 
Vekenveld 14 
2500 Kontich 
03/457 92 66 

lute@mail.dma.be 
 

Internet site 
http://bewoner.dma.be/lute�
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We willen vooral een 
praktijkgerichte vereniging 
worden die een band legt 
tussen al de in België 
verspreid levende 
luitspelers,-bouwers, 
musicologen en luisteraars, 
die dat willen uiteraard. Ieder 
lid krijgt toegang tot ons 
adressenbestand 
(interessant om medespelers 
in je eigen regio te vinden), 
ook van andere buitenlandse 
luitverenigingen, informatie 
over CD's per componist of 
per uitvoerder, bestanden 
van momenteel beschikbare 
partituren (o.a. 
conservatorium Antwerpen), 
facsimile's of microfilms 
concertagenda, zoekertjes 

.... 
Wie deze lijsten kan vervolledigen met eigen materiaal is natuurlijk 
meer dan welkom op de redactie. 
Noteer alvast zondag 11 oktober de 2de Luitdag. 
Nu is het dus jullie beurt om dit alles mee te concretiseren, alvast 
bedankt ! 

 
 
 

 

De eerste Belgische Luitdag 
Jean-Claude Baertsoen 
vertaling : Greet Schamp  

 
Op deze luitdag trad  een reeds enige tijd "ondergronds" 
sluimerende beweging naar buiten.Wie speelt er eigenlijk luit in 
België ? Wie interesseert zich voor dit instrument dat vanaf de 
Renaissance en gedurende de barok een heel repertorium wist op 
te bouwen, dan vrijwel geheel verdween na de 18de eeuw, 
verdrongen door het clavecimbel dat daarna zelf op zijn beurt door 
de piano overheerst werd. 
 
Men vindt in musea vele genrestukken en stillevens met luiten en 
andere minder gebruikelijke instrumenten erop. Men weet dat 
gespecialiseerde musicologen zich bezighouden met het weer tot 
leven brengen van deze oude muziek, zoals de meesters ze 
vroeger hoorden. De oude muziekrevival heeft ertoe geleid dat 
een heel deel van het grote publiek zich begon te interesseren 
voor deze vergeten werken. Een groeiend aantal musici bekwaamt 
zich in het bespelen van de schalmei, de kromhoorn, de blokfluit, 
de dulciaan, oude kopers, strijkinstrumenten en het clavichord. 
 
Kort gezegd, twee luitliefhebbers, aangemoedigd door een intense 
correspondentie op Internet en door contacten met de 
amerikaanse luitvereniging, hebben in ons land een rondvraag  
gedaan om te peilen naar de interesse voor dit instrument. Het 
vruchtbare resultaat : een honderdtal spelers, beroeps en 
liefhebbers die nood hebben aan contact en informatie, waaronder 
ook enkele bouwers. Er is zelfs hier en daar luitonderricht, hoewel 
weinig uitgebouwd, aan enkele muziekacademies. Men moet 
hieraan toevoegen dat het Koninklijk Brussels Conservatorium, 
met een kleine oude muziekafdeling, dit instrument nochthans 
totaal verwaarloost. Wat het vlaamse landsgedeelte betreft is de 
toestand iets rooskleuriger : Gent en Leuven (Lemmensinstituut) 
bieden luit op hogeschoolniveau door Philippe Malfeyt, Antwerpen 
had een luitleraar, Tim Burris, van 1990 tot 1996, en in Brugge 
heeft Lieven Misschaert een bloeiende luitklas terwijl Marianne 
Buisseret rond Gent werkt. 
 
Vandaar dus deze belgische luitdag die plaatsvond op zondag 12 
oktober 1997 in de lokalen en dankzij de bereidwillige 
medewerking van de muziekacademie Arthur De Greef in St.-Gillis 
(Brussel). 

 
Het programma-aanbod was ruim en gevariëerd. Vooreerst bracht 
Renzo Salvador, een luikse luitbouwer, een lezing over het maken 
van deze instrumenten en over mogelijke concepties. Moet men 
angstvallig copies maken van oude instrumenten of mag een 
hedendaags luitbouwer ook een zekere creativiteit tonen? De 
materialen waarover men nu beschikt om te bouwen, het kader 
waarin men tegenwoordig optreedt, de luisterbereidheid en 
mentaliteit is immers veranderd. Anderzijds heeft de luit destijds 
ook een zeer grote verscheidenheid gehad qua gebruik: solo, 
kamermuziek, begeleiding zowel door beroeps als door amateurs 
soms zelfs koninklijke, aan prinselijke hoven of in de huiskamer. 
Zowel de bouw als het spel ondergingen veel veranderingen 
naargelang de eeuw, de omgeving en andere omstandigheden. 
De interesse voor een dergelijk open onderwerp deed al vlug een 
levendige en gepassionneerde dialoog ontstaan met het 
aanwezige publiek. 
 
Dan volgde een ruim gekommentariëerde uitvoering van een suite 
voor twee barokluiten van Telemann, Partie Polonoise, waarvan 
het manuscript zich in Warchau bevindt. Een levendige en tegelijk 
gedetailleerde inleiding door Greet Schamp, waarna ze samen 
met Nadine Duymelinck voor de uitvoering zorgde. 
 
De namiddagsessie opende met een onderwerp waar veel 
musicologen en uitvoerders mee geconfronteerd worden wanneer 
ze het luitrepertorium aanvatten dat geïnspireerd is door de vokale 
muziek. Christine Ballman, assistente musicologie aan de ULB, 
vatte in heldere bewoordingen en duidelijke praktijkvoorbeelden 
die ze zelf op luit voorspeelde, het onderwerp van de "musica 
ficta" samen. 
 
Toen volgde een informatieve voorstelling over de typografie van 

tabulatuur. De luit heeft immers een heel apart notatiesysteem, 
anders dan de gewone muziekschriftuur.  
Michel Caprace gaf ons een nauwkeurig idee van de 
mogelijkheden die Internet hier te bieden heeft zowel als 
opzoekingsinstrument als ook als communicatiemiddel. 
Helen De Cruz gaf een boeiende uiteenzetting over het praktisch 
gebruik van de computer in dienst van de luit. 
 
Een open podium besloot deze dag met Françoise Mélotte en 
haar leerlinge Amandine Perichon in een Moresca van Barbetta en 
een Bransle de Bourgogne van Adrien Le Roy; Christine Ballman 
in een stuk zonder titel van Dowland, meerdere stukken van 
Francesco da Milano en Le Ballet du Dauphin van Robert Ballard; 
Nadine Duymelinck besloot met een Fantaisie van Kellner op de  
nieuwe luit van Renzo Salvador. 
 
Een dertig à veertigtal deelnemers aan deze dag, gekomen vanuit 
alle delen van het land, kregen de mogelijkheid ideeën en 
projecten uit te wisselen. Ze namen afscheid met de belofte elkaar 
weer te zien. Zij plannen de oprichting van een luitvereniging die 
als onderlinge band kan dienen. 
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La première journée belge du luth 
Jean-Claude Baertsoen 
 

 
Cette Journée du luth était la première manifestation publique 
d'une activité qui s'est jusqu'ici développée presque en souterrain. 
Qui en Belgique joue du luth ? Qui s'intéresse à cet instrument qui 
connut à la Renaissance et à la période baroque une très large 
diffusion, pour lequel un répertoire musical très vaste a été 
composé, qui a complètement disparu de la circulation au XVIIIe  
siècle, remplacé par le clavecin, lui-même ultérieurement 
supplanté par le piano ? 
 
On rencontre dans les Musées des tableaux de genre ou des 
natures mortes avec des luths répandus parmi d'autres 
instruments plus ou moins inusités. On sait que des musicologues 
spécialisés se consacrent à retrouver  des oeuvres de musique 
ancienne et à 
reconstituer la manière 
dont on les exécutait.  
La mode actuelle des 
baroqueux a conduit une 
partie du public à 
s'intéresser à des 
formes d'art oubliées. Et 
il y a un nombre 
grandissant 
d'instrumentistes qui 
s'exercent à faire revivre 
les chalemies, les 
cromornes, les flûtes à 
bec, les dulcianes, les 
cuivres naturels, les 
violes et les 
clavicordes... 
 
Bref deux passionnés du 
luth, encouragés par une 
intense correspondance 
sur Internet et des 
contacts avec la Société 
Américaine du Luth, ont 
lancé dans notre pays 
une enquête afin 
d'évaluer l'intérêt pour 
cet instrument. 
Recherche fructueuse : elle révèle l'existence d'une centaine 
d'artistes ou de dilettantes avides de contacts et d'informations. 
Plusieurs artisans fabriquent des luths. Et même il existe un 
enseignement du luth, à vrai dire peu développé, dans plusieurs 
académies de musique. Il faut ajouter que le Conservatoire royal 
de Bruxelles, qui a une mini-section de musique ancienne, ignore 
royalement cet instrument... 
 
D'où l'idée de cette " Journée belge du luth " qui s'est déroulée le 
dimanche 12 octobre grâce à l'esprit de collaboration de la 
commune de Saint-Gilles, dans le cadre de l'Académie de 
musique  Arthur De Greef. 
 
Le programme proposé était copieux et varié. D'abord un exposé 
de Renzo Salvador, luthier liégeois,  sur la facture des instruments 
et les conceptions qui la sous-tendent. Faut-il réaliser des copies 
scrupuleuses d'instruments anciens conservés ou représentés ? 
Ou est-ce qu'un luthier contemporain doit ou peut faire preuve 
d'une certaine créativité ? Les matériaux dont on dispose pour 
construire des luths, le cadre dans lequel on en joue, les 
conditions d'écoute, les mentalités ont changé. D'autre part, le luth 
lui-même a servi jadis à des emplois musicaux et sociaux très 
variés : solo, musique de chambre, accompagnement exécutés 
par des professionnels et aussi par des amateurs parfois royaux, 
dans des cours princières ou simplement à l'usage domestique. La 
construction, le jeu ont varié considérablement suivant les 

époques, les milieux, les circonstances. L'intérêt pour un sujet si 
ouvert a fait rapidement évoluer l'exposé en un dialogue 
passionnant avec le public. 
 
Venait ensuite une exécution largement commentée en 
néerlandais d'une suite pour deux luths de Telemann, dont le 
manuscrit se trouve à Varsovie : la " Polonoise ". L'introduction, 
vivante et en même temps détaillée, était faite par Greet Schamp, 
à qui se joignait Nadine Duymelinck pour l'exécution de l'oeuvre. 
 
L'après-midi s'ouvrait par l'exposé d'un des sujets épineux que 
rencontrent les musicologues et les artistes qui s'attaquent au 
vaste répertoire des pièces pour luth inspirées de la musique 
vocale. Christine Ballman, assistante en musicologie à l'Université 
Libre de Bruxelles, a résumé le sujet de la  " musica ficta "  avec 
une clarté et une concision exemplaires, illustrant elle-même ses 
propos au luth. 
 
Suivait la présentation de programmes informatiques pour la 
typographie de la tablature. Le luth en effet a une écriture qui lui 
est propre, tout à fait différente de notre écriture sur portées. 
Michel Caprace a donné une idée à la fois précise et large des 

processus propres à 
Internet comme instrument 
de recherche et de 
communication; Helen De 
Cruz a fait une habile 
démonstration de la 
pratique de l'ordinateur au 
service du luth. 
 
Un podium libre clôturait la 
journée, et l'on applaudit 
Françoise Mélotte et son 
élève Amandine Périchon 
dans une Moresca de 
Barbetta et un Bransle de 
Bourgogne d'Adrien Le 
Roy; Christine Ballman 
dans une Pièce sans titre 
de Dowland, plusieurs 
morceaux de Francesco 
Da Milano et le Ballet du 
Dauphin de Robert Ballard; 
Nadine Duymelinck dans 
une Fantaisie de Kellner 
interprétée sur le tout 
nouveau luth de Renzo 
Salvador. 
 
Les trente à quarante 
participants à cette 

Journée, venus de toutes les régions du pays, ont eu l'occasion 
d'échanger leurs idées et leurs projets. Ils se sont séparés en 
promettant de se revoir. Ils ont envisagé la fondation prochaine 
d'une Société belge du luth, qui servira désormais de lien entre 
eux. 
 
 

 

Partie Polonoise van Telemann 
Greet Schamp  
 

 
traduction française dans le prochain numéro 

 
De partie polonoise komt uit een handschrift met 18de eeuwse 
luitmuziek, geschreven voor twee elfkorige luiten, momenteel 
berust het in de universiteitsbibliotheek in Warchau. Vroeger 
bevond het manuscript zich in een klooster in Grüssau, Silezië en 
daarna in de universiteitsbibliotheek in Breslau, het huidige 
Wroclaw in Polen. 
De muziek is enigzins wisselend van kwaliteit, terwijl ook de 
moeilijkheidsgraad verschilt. Bovendien zijn in een aantal werken 
nogal wat schrijffouten te constateren, die waarschijnlijk mee zijn 
veroorzaakt door het feit dat bij sommige suites, zoals deze, het 
zesde koor in Bes is gestemd, bij andere daarentegen weer in A; 
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wat natuurlijk vergissingen in de hand werkt. Overigens moet men 
bij enigzins merkwaardige samenklanken tussen de twee luiten 
niet te snel concluderen dat men met een schrijffout te doen heeft. 
Het komt nogal eens voor dat elke partij een goede stemvoering 
heeft, maar dat ze samen sterk dissoneren; dat is blijkbaar zo 
bedoeld. Dit verschijnsel zien we trouwens meer, ook in 
renaissancestukken voor twee of meerdere luiten. 
In de muziek staan erg veel versieringen, krulletjes, veel 
legatobogen en dissonanten. Soms is het niet duidelijk of het 
teken staat voor een versiering van onder of voor 
een legatoboog of voor allebei. Een groot gedeelte 
van de akkoorden is gearpeggieerd.Dat lijkt zeer 
noodzakelijk: op die manier krijgen dissonanten 
een functie, bijvoorbeeld als accagiatura, een 
korte dissonant. 
Bij een aantal suites in het handschrift is geen 
componist vermeld; misschien is deze anonymus 
tegelijk ook de kopiist van het handschrift. Bij de 
overige worden Mr.Thielli, Mr.Prantz, Mr.Richter 
en Mr.Melante genoemd als componisten. Thielli 
en Prantz zijn vrijwel onbekend en hun stukken 
zijn van een beduidend lager niveau dan veel van 
de andere. 
Wie Richter was weten we niet zeker, misschien 
was hij werkzaam in de hofkapel van de 
kroonprins van Pruisen, de latere koning Frederik 
de Grote. Deze laatste noemde als zijn beste 
musici Johann Christian, Buffardin, Quantz, 
Weiss, Kropfganz, Pisendel en Richter. 
Melante is natuurlijk een anagram voor Telemann. 
Telemann speelde duidelijk een belangrijke rol in 
de wederzijdse beïnvloeding van de duitse en 
poolse kunst en de interesse voor poolse muziek 
in de 18de eeuw. 
Hiermee zette hij een trend die zich verder 
ontspon vanuit de barok doorheen klassiek en 
romantiek tot bij de nationale scholen. 
Reeds van in de middeleeuwen was er een drukke 
uitwisseling tussen Polen en Duitsland op gebied 
van kunst, wetenschap en literatuur, denken we 
maar even aan Veit Stosz in Krakau en de broer 
van Albrecht Dürer. De grootste uitwisseling 
echter was er op gebied van instrumentenbouw  
en organisten. Begin 17de eeuw nam de duitse 
invloed in Polen weer toe met namen als Hassler, 
Praetorius, Vulgius enz....Omgekeerd vond men in 
Duitsland veel poolse dansmuziek in luit- en 
orgeltabulaturen. Bij o.a.Neusidler en in de 
verzamelingen van Demantius en Hansma vinden 
we zelfs de grootste bronnen van informatie 
omtrent oud-poolse dansen. 
Vooral in de nadansen was het ritme erg bepalend 
voor dat zgn. "poolse" karakter. 
De levendige interesse voor poolse muziek in 
Duitsland was beslist een zonnestraaltje in de niet 
altijd zo gelukkige politieke verhoudingen tussen 
beide landen. De eerste helft van de 18de eeuw 
bracht echter verbetering omwille van het feit dat 
achtereenvolgens August II en III, keurvorsten van 
Saksen, de poolse troon bestegen (jaren 1697-
1763). 
De leden van de hofkapellen van Warchau en Dresden kregen 
aldus de gelegenheid de poolse zeden en gewoonten te leren 
kennen en in het bijzonder natuurlijk de poolse muziek. Beroemde 
komponisten als Telemann, Hasse, Quantz en Kirnberger kwamen 
naar Polen. 
Historici wijzen erop dat het hofbal in Warchau en Dresden 
steevast met een poolse dans begon. Waar men de italiaanse stijl 
"zoet, vloeiend en breedvoerig", de franse "levendig, natuurlijk en 
kort", de duitse "ernstig en kunstig" vond, betitelde men de poolse 
als "satirisch, lustig en dansend". 
 
De ouverture met een eerste en derde deel in zgn. franse stijl, met 
langzaam tempo, gepunteerde ritmes en pathetisch karakter heeft  
als middendeel een snelle 3/4 maat die begint met een imitatie. 
Het is slechts schijnpolyfonie die gericht is op ritmische precisie 
en symmetrie van het tema. De ritmiek wijst op een zekere 
verwantschap met de 18de eeuwse poolse stijl, ja zelfs de 

volksdansen die we ook b.v. terugvinden in de "Air dans le gout 
polonoise" van F.Couperin. 
Een zelfde verhouding tot elementen uit de volksmuziek kunnen 
we ook vaststellen in de andere delen der suite  i.h.b. de 
Harlequinade: beide hoofdtema's zijn varianten op poolse 
pastoralen en schlesische volksliederen. 
Oorspronkelijk waren sommige van deze duetten 
ensemblestukken, geschreven voor verschillende instrumentale 
combinaties  zoals deux violes, la taille et basse, deux cors de 

chasse, la basse, violon et la taille of deze laatste combinatie met 
toevoeging van twee luiten. In dat laatste geval staat er 
uitdrukkelijk bij dat de luiten moeten zwijgen wanneer de 
jachthoorns spelen; de betreffende tabulatuurletters zijn in het 
manuscript met rode inkt genoteerd. 
In andere delen komt  weer de franse invloed tot uiting in b.v. Le 
Ris. Dit woord kan verschillende betekenissen hebben misschien 
een zeil van een schip of boot. Ook de Rigidon is typisch frans. 
Het is ook niet duidelijk of al de stukken uit het manuscript ook 
bedoeld zijn geweest als zelfstandige duetten voor twee elfkorige 
luiten; muzikaal verzet zich daar in elk geval niets tegen, want de 
muziek is wel degelijk volledig. De partijen van de andere 
instrumenten zijn helaas verloren gegaan zoals dat ook met de 
partijen van de concerto's van S.L. Weiss is gebeurd. 
De Combattants duidt onmiskenbaar op een soort "bruit de la 
guerre" zoals bij Jannequin en Couperin . 
Telemann werkte in de jaren 1701-1708 aan het hof van graaf 
Erdmann von Promnitz in Sorau (het huidige plaatsje Zary) als 
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kapelmeester. Van daar bezocht hij Krakau en Pletz  waar hij de 
poolse en hanakische volksmuziek leerde kennen. Dit was voor 
hem een verrassende ontdekking. Later schrijft hij zelf hierover: 
"Een opmerkzaam iemand kan in 8 dagen tijd van de poolse 
volksmuziek genoeg ideeën opdoen om een heel leven mee 
verder te kunnen. Er steekt genoeg goeds in deze muziek, als 
men er maar behoorlijk mee omgaat". 
Hanaque uit de "Partie polonoise" die in luittabulatuur in een 
klooster in Grüssau (Gryzobor) is teruggevonden bevat een 
sarrois, op zijn frans geschreven, wat onmiskenbaar wijst op 
Sorau (Zary), dit deel is een echte mazurka. De Hanaque zelf 
heeft eigenlijk niet veel met echte poolse muziek gemeen, we 
hebben hier te doen met een dans die uit Hana in Mähren, 
Bohemen stamt. Telemann heeft ze samengevoegd. In zijn tijd 
was er veel tchechische emigratie en vond men veel rondreizende 
muzikanten De bourdontonen van  doedelzakken spelen een 
voorname rol in de Hanaque van deze suite polonoise. 
Het primitieve en de eenvoudige constructie geven een "barbaarse 
schoonheid"  die Telemann zo bekoorde in deze volksmuziek. 
Hij gaat zo ver dat hij zich de eigenheden van deze soort muziek 
zo "meester" maakt dat hij zelf originele melodieën schrijft zonder 
te moeten citeren. 
Het zgn. "oberek-ritme" van de gigue (zie muziekvoorbeeld) 
verdient dan weer speciale aandacht  en vertoont weer een 
onmiskenbare samenhang met de poolse volksmuziek. Nu verwijs 
ik even naar  een mazurka van Chopin, opus 7 nr 3 om precies te 
zijn (zie bijgevoegd fragment van de pianomuziek) 
Toen ik de 2de partij zat te studeren merkte mijn echtgenoot, 
pianist Roland De Munck, dat dit precies hetzelfde motief is dat 
Chopin meer dan een eeuw later ook gebruikt. Toeval of niet 
Telemann en Chopin hebben allebei uit de rijke schat van de 
poolse volksmuziek geput. 
 
Bron: "Beitrage zu einem neuen Telemannbild" 1963, 
K. Wilkowska-Chominska Warchau en De Tabulatuur april 1991 
Gusta Goldschmidt. 
 
Deze partituur is samen met nog andere werken van Telemann 
door G. Goldschmidt uitgegeven en verkrijgbaar bij de 
Nederlandse Luitvereniging. 
 
 
 

 

Ce que vous offre l'Académie belge 
du Luth 
 

 
L'Académie belge du Luth a été créée pour favoriser les rencontres 
entre luthistes. 
 
Nous entendons par "luthistes" tous ceux qui jouent du luth ou d'un 
instrument apparenté (vihuela, théorbe, etc.)  ainsi que ceux qui 
fabriquent ces instruments, qui les étudient ou simplement 
apprécient la musique médiévale, renaissance ou baroque, les 
amateurs comme les professionnels, les virtuoses comme les 
débutants. 
 
L’équipe de gestion se compose provisoirement de : Christine 
Ballman présidente, Greet Schap vice-présidente, Jean Cordaro 
secrétaire et Michel Caprace trésorier. Nous cherchons encore des 
membres actifs, de toutes les régions. Nadine Duymelinck, Renzo 
Salvador et Helen De Cruz nous ont déjà assuré de leur soutien.  
 
L'Académie belge du Luth va vous permettre de perfectionner vos 
connaissances et vous offrir des services parmi lesquels : 
 
Revue trimestrielle Luthinerie 
Ce journal est bâti autour de solides articles de fond qui viennent 
apporter leur contribution pédagogique à la revue. A côté de cela, 
des tas de conseils pratiques seront donnés aux débutants et aux 
musiciens chevronnés. Vous y trouverez aussi évidemment des 
tablatures, souvent inédites, toujours commentées. Ne manquez 
pas nos petites annonces : recherche de partenaires (pour jouer de 

la musique...), achat ou vente d'instruments, forum de discussion, 
etc. 
 
Une journée du luth  annuelle 
Journée studieuse avec des petites conférences, des 
démonstrations, des expositions d'instruments le tout dans une 
ambiance décontractée et amicale. Des musiciens de renom 
viennent clôturer cette journée par un récital de qualité. 
Notez dès à présent la date de la prochaine journée du luth : 
dimanche 11 octobre 1998. Cette journée est gratuite pour les 
membres. 
 
Services 
Nous avons à votre disposition des catalogues d'ouvrages, de 
tablatures, de microfilms et de fac-similés, et une discographie. De 
par nos relations par Internet avec les autres associations nous 
recherchons les réponses à vos questions dans le monde entier 
(rien de moins).  
Si vous vendez ou achetez un instrument d'occasion, vous pouvez 
bénéficier d'une expertise de votre instrument auprès des meilleurs 
luthiers belges. 
Vous donnez des concerts ? nous les annonçons !  
Nous sommes à votre entière disposition, que ce soit par courrier, 
téléphone, E-mail.  
Voyez aussi notre site internet :  http://bewoner.dma.be/lute. 
Tous ces services sont bilingues et gratuits pour les membres. 
Alors, n'hésitez pas, profitez vous aussi de tous ces avantages! 
 
Vous êtes prêt à participer à la vie de l'association? Le travail ne 
manque pas pour gérer l'association et un coup de main est 
toujours le bienvenu pour nous aider à rédiger ou traduire des 
articles, récolter et classer les informations, organiser les réunions, 
etc. Seuls outils requis : de l'enthousiasme et de la bonne 
humeur.... 
 
 
 

 

Agenda 
 

 
 
12/3/98 en 6/5/98 
Oude Muziekconcerten door leraars verbonden aan de 
muziekacademie van Wilrijk. 
Telkens om 20u. 
Aartselaar : Cultureel Centrum donderdag 12 maart 1998 
en Wilrijk  : Steytelinck woensdag 6 mei 1998 
(inl. 03/827 11 19). 
 
15/3/98 
Vergadering van de bestuurploeg van de vereniging. Bezoek 
aan de zaal waar de tweede luitdag zou kunnen plaatsvinden. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat. 
Réunion de l’équipe de gestion de l'association. Visite du lieu 
où la prochaine journée du luth pourrait se tenir. Les personnes 
interessées peuvent se faire connaître au secrétariat. 
 
30/3/98 
Konrad Junghänel : Bach & Weiss, 
Chapelle protestante de Bruxelles 
Organisation : Société philharmonique de Bruxelles. 
 
19/4/98 
Le Sicilien ou l'Amour Peintre, Comédie Ballet de Molière-Sully 
Printemps Baroque du Sablon. 
 
 
Petite Camusette: wereldlijke muziek van Josquin en zijn 
tijdgenoten  
Door Diatesseron: Marianne Buisseret, Lieven Misschaert luiten en 
Ludwig Van Gijsegem, zang. 
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Modelprogramma openbare concerten van Jeugd & Muziek 
(inl. 02/507 84 35 voor precieze data van optredens). 
 
22 - 30 Augustus 98 
Festival Van Vlaanderen Antwerpen, Musica Iberica 
Spaanse muziek met o.a. Jordi Savall en J.Moreno, vihuela. 
(inl. 03/206 03 67) 
 
 
 

 
 
 

 

Petites annonces - Zoekertjes 
 

Nadine Duymelinck vend son luth baroque à 13 choeurs. Voir la 
photo en page 3, (à droite). Prix : 60 000 fb. 
 
Nadine Duymelinck verkoopt haar 13-korige barok luit. Zie foto 
pagina 3, rechts. Prijs 60 000 bf. 
 
 

 

Enkele weetjes 
 

 
We zitten op internet  als http://bewoner.dma.be/lute, onze site is 
nog niet volledig af. 
Luitconcerten, zoekertjes, artikels, snaren-bank, gratis expertise bij 
aankoop van tweedehandsluiten en een jaarlijkse bijeenkomst met 
free podium en avondconcert met publiek staan op ons 
verlanglijstje. 
Voor 11 october 1998 denken we aan het pittoreske kerkje van Lillo 
dat plaats biedt voor 100 personen, ook een vergaderzaal en 
horecamogelijkheden heeft. Op deze eerste algemene 
ledenbijeenkomst kunnen we ons bezinnen over "vzw" of "feitelijke 
vereniging", een bestuur samenstellen, taken verdelen en ideeën 
uitwisselen. 
Het kerncomité bestaat voorlopig uit Christine Ballman, voorzitster, 
Greet Schamp, ondervoorzitster, Jean Cordaro, secretaris en 
Michel Caprace, penningsmeester. We zoeken  nog bestuursleden 
liefst uit alle regio's zodat we ook meer plaatselijke initiatieven 
kunnen steunen of opstarten. Nadine Duymelinck, Renzo Salvador 
en Helen De Cruz zegden al hun steun toe. 
Voorlopige namen als belgische luitacademie, Geluit en Luthinerie 
zijn uiteraard nog voor verbetering vatbaar maar we moesten 
ergens mee starten om o.a. een bankrekening te kunnen openen, 
dus creatieve mensen laat jullie brein even "stormen" om hiertoe bij 
te dragen. 
Alles hangt natuurlijk af van de respons die we nu van U krijgen, 
graag dus nu uw reactie ! 
 
 

 

Le coin du luthier 
Renzo Salvador 
Luthier 

 
Ces quelques lignes permettront aux débutants de "nouer" les 
frettes d'un luth. Le frettage est avec le changement de cordes, un 
des actes importantissimes que le luthiste doit, tout au long de sa 
carrière, poser sur son luth. D'abord, une petite chose à dire : les 

touches des luths sont parfois planes et parfois bombées. Le plus 
souvent les touches bombées sont réservées à des instruments 
possédant un grand nombre de chœurs (luth baroque, luth 10 
chœurs, théorbe, ...). Les frettes sont ainsi plus stables sur la 
touche et posent moins de problèmes lors du déplacement des 
doigts de la main gauche. Ceci dit, les touches plates posent un 
autre problème. Si l'arête du manche est trop vive ou la tension de 
la frette trop faible, le boyau ne peut s'appliquer parfaitement sur la 
touche. Les notes jouées une case plus haut seront impures et les 
cordes frisent. (fig. 1 et 2)  

 
Voici donc une méthode simple et efficace de frettage d'un luth : 
1. Choisissez du boyau de bon diamètre. Brûlez un des bouts (vous 
remarquerez qu'il gonfle sous l'effet de la chaleur). 
2. Faites un nœud coulant autour du manche  (fig. 3) Placez la 
frette +/- 3 cm plus haut sur le manche (commencez par les frettes 
dans les aiguës) 
3. Tendez (pas trop, mais fermement) le boyau. Le nœud se 
resserre et se maintient juste le temps de ... 
4. Couper le boyau en le laissant dépasser de +/- 1 cm. Brûlez le 
bout à la flamme d'un briquet (ou d'un fer à souder). Ne pas brûler 
le manche. Les colles utilisées par les luthiers sont très sensibles à 
la chaleur... Les luthiers aussi d'ailleurs... 
5. Pour finir, faites glisser la frette à la bonne place (c'est assez 
dur). Sachez néanmoins que le diamètre du boyau est déterminé 
par le luthier qui a mis au point l'instrument au moment de la 
construction.  Toutefois, il est possible de modifier ou de corriger 
certaines irrégularités du manche par exemple. N'oubliez pas que 
les frettes fixes (en bois) déterminent, elles aussi, le diamètre du 
boyau utilisé. N'hésitez pas à demander conseil.  
 
Le truc du mois : Les doigts de la main droite glisseront mieux sur 
les cordes si vous enfrottez les bouts avec de la craie de marbre 
(craie de maçon). Ce n'est pas gras et c'est très agréable au 
toucher (valable aussi pour les chevilles trop dures). 
 
 

 

Tips van de luitbouwer 
Renzo Salvador, luitbouwer 
vertaling : Greet Schamp 

 

zondag 11/10/98 
Onze tweede belgische Luitdag 

dimanche 11/10/98 
Notre deuxième Journée belge du Luth 
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Deze raadgevingen zijn deboeld om beginners te helpen hun luit te 
befretten. Dir werkje is, samen met het vervangen van de snaren, 
zowat één van de belangrijkste onderhoudsbeurten die een luitist 
gedurende heel zijn carrière regelmatig zal moeten uitvoeren. 
Eerst nog een kleine opmerking: de toets van de luit kan vlak of 
afgerond (bol) zijn. Meestal hebben instrumenten met veel snaren 
zoals barokluit, de 10-korige en de teorbe een ronde toets. Op die 
manier blijven de frets beter op hun plaats zitten en worden ze 
minder gauw vershoven door de verplaatsingen van de vingers van 
linkerhand. Dit gezegd zijnde, stellen de vlakke toetsen dus een 
probleem: de overgang aan de zijkant, dus van toets naar hals, is 
te scherp of de spanning van de fret is te zwak zodat de fret niet 
perfect aansluit op de toets. De noten die dan een vakje lager 
gespeeld worden klinken onzuiver en de snaar trilt tegen die fret 
(zoemt, bromt). (Fig 1 en 2) 
Ziehier een eenvoudige en doeltreffende manier om een luit te 
befretten. 
1. Kies een darmsnaar van de juiste dikte. Schroei één van de 
uiteinden en je zal merken dat dit meteen inkrimpt en verdikt onder 
invloed van de warmte. 
2. Maak een knoop omheen de hals. (Fig 3) Plaats de fret om te 
beginnen +/- 3 cm meer naar links dan de uiteindelijke plaats en 
begin met de hoogste (dunste) fret, dus bij de 
klankkast.

 
3. Trek hevig maar toch voorzichtig aan de darmsnaar tot de knoop 
zich vastzet. 
4. Snijd de darmsaar af maar laat +/- 1 cm over en schroei dit 
uiteinde met een aansteker of soldeerbout. Let wel op dat de hals 
niet verbrandt. Ook de lijmen die een luitbouwer gebruikt zijn echt 
gevoelig voor warmte (de bouwers trouwens ook ...). 
5. Om te eindigen schuif je de fret op de gewenste plaats, dit is een 
vrij taai werkje. 

Weet ook dat de diameter van de darmfret reeds bepaald is door 
de bouwer op het moment dat hij de luit maakte. Toch is het 
mogelijke sommige onregelmatigheden van b.v. de hals nog te 
verbeteren. Vergeet ook niet dat de vastgelijmde houten frets op de 
toets ook mee de diameter van de darmfret bepalen. 
Aarzel niet om goede raad te vragen. 

 

Truuk van de maand. 
De vingers van de rechterhand glijden makkelijker over de snaren 
als je de toppen inwrijft met marmerkrijt (metselaarskrijt). Het is niet 
vet en voelt aangenaam aan en het kan bovendien ook nog helpen 
bij weerbarstige stempinnen. 
 

 

Supplément musical 
proposé par Christine Ballman 

 
Nous nous proposons de livrer régulièrement l’une ou l’autre 
tablature dans Geluit – Luthinerie. 
  
Voici pour débuter cette série une pièce extraite du manuscrit 
Thysius conservé à Leyden (Rijksuniversiteitsbibliotheek, Ms.133K. 
63, Ms Thysius 1666). 
Ce manuscrit de 521 folios est destiné à un luth Renaissance à 6 
ou 7 choeurs. La datation est tardive comme l’atteste la tablature 
française écrite sur sept lignes. Le répertoire puise entre autres 
dans le domaine vocal. “Bon jour mon coeur” de Lassus y est 
présenté en deux versions (f. 191r et f. 194r). Voici la version la 
plus simple, qui ne comporte pas toujours les quatre voix de 
l’original. Ceux qui ont assisté à la journée du 12 octobre dernier se 
souviendront que cette pièce est intervenue dans l’exposé sur la 
“musica ficta”. L’original, dont vous trouverez ci-dessous le début, a 
été remis en tablature par Michel Caprace, qui, lors de la même 
journée, a présenté les possibilités de mise en tablature sur 
ordinateur. Si le charme de l’orginial y disparaît, c’est, nous 
l’espérons, pour plus de clarté et de lisibilité. 
 

Nous vous en souhaitons bonne lecture !
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