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Beste lezers,  
Voor wie er nog graag bij wil zijn: 
het concert van Hopkinson Smith 
in de Bijloke op 18 december na-

dert, we hopen jullie daar talrijk te mogen ontmoeten en ook op onze 
daaraan voorafgaande luitnamiddag vanaf 14.30u. We hopen dat u 
geniet van het tijdschrift dat we dit keer voor u samenstelden. 
In dit nummer staan naast de gebruikelijke rubrieken, een muziek-
bijlage aangepast aan deze tijd van het jaar, verder nog de volgende 
afleveringen  van de bijdragen van Godelieve Spiessens, Ronn Mc 
Farlane en Peter Verhoeven en ook ons trouwe lid Jo Van Herck 
kroop weer in de pen; welke lezer volgt nog? 

&&&&����an de redactie 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 
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Le 18 décembre prochain, Hoppy Smith vient donner un 
concert à la Bijloke à Gand. Nous avons réservé 20 places 
à un tarif de groupe de 8,5 euros, au 4e ou 5e rang. Avant 
le concert qui a lieu à 20h nous ferions une après-midi (à 

partir de 14h30) de jeu en groupe ou de podium libre agrémenté de 
douceurs et de café ! C’est l’occasion de se revoir après la belle 
journée du luth et de partager amicalement notre passion commune. 
Mais le temps presse ! Si cela vous intéresse, que vous soyez libre 
l’après-midi ou le soir ou idéalement les deux, répondez-nous 
rapidement afin que nous puissions organiser au mieux cette 
manifestation. 
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu et les photos de la journée 
annuelle ainsi que nos rubriques habituelles. Quant au supplément 
musical, il vous mettra dans l’ambiance des fêtes de fin d’année que 
nous vous souhaitons douces, chaleureuses et musicales.  

''''����dito 
Christine Ballman 
Présidente 
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Conférence / lezing Christine Ballman 

Expo, stand Renzo Salvador  

Buffet ! 

Anna Kowalska & Anton Birula 

 
 
 
 

Nous offrons à 
nos membres à 

jour de cotisation 
ces pages de 

photos en 
couleurs. 

 
 
 

De betalende 
leden krijgen 

deze 
fotopagina’s in 

kleur. 
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Ik zoek een renaissanceluit. 
Je cherche un luth renaissance 
Carole Sotgiu , Frankrijklaan 8, 2440 Geel 014/59 06 66 

Plotsklaps was het weer hetzelfde liedje.  De wekker die op 
zondagmorgend om halfacht afliep, dat kon maar één ding 
betekenen : het was weer nationale luitdag ! 
Gelukkig heb ik nu terug een baardje : scheren moest dus 
niet meer.  Toen mijn hele wagen vol luiten en ander 
timmerhout zat kon ik eindelijk vertrekken om te laat te 
komen.  Maar dat was niet 
erg, want ik was de enige. 
Om de zondagochtend een 
beetje feestelijk in te zetten 
vertelde Christine Ballman 
iets over de psalmen. 
Ze liet ons daadwerkelijk 
meespelen met de verschil-
lende zettingen voor luit die 
ze van psalm 5 gevonden 
had. Michel Caprace had 
hiervoor een prachtig boekje 
samengesteld dat aan alle 
t o e h o o r d e r s  w e r d 
uitgedeeld. 
In de grote zaal was er een 
t e n t o o n s t e l l i n g  v a n 
instrumentenbouwers : 
allemaal flink uit de kluiten gewassen adonissen die het 
bekijken wel waard waren.  De aanwezigheid van Renzo 
Salvador, Didier Jarny, Wolfgang Früh, Carel Huiskamp, 
Marcus Wesche en uw dienaar werd door alle aanwezigen op 
prijs gesteld.  Voor velen een buitenkansje om verschillende 
instrumenten vanuit alle hoeken te kunnen bekijken.  Het 
nieuwe initiatief, de luitkliniek, kon bogen op een groot 
succes omdat één van de twee aangeboden instrumenten ter 
plekke kon hersteld worden.  Misschien was dit nog niet goed 
doorgedrongen, volgend jaar hopen we op meer EHBL 
Ongevallen ! 
Jurgen De bruyn gaf een boeiende lezing over de renaissan-
cegitaar, gelardeerd met mooie flardjes muziek …. hij scha-
kelde  vlotjes over van nederlands naar frans en omgekeerd. 
Tussen twaalf en één, at iedereen, waarna het tijd was voor 
de algemene vergadering.  Evenals de Belgische regering 
heeft de luitacademie een chronisch gebrek aan ‘middelen’, 
een steeds terugkomend thema op onze vergaderingen.  Nu 
iedereen de weg begint te kennen door de wirwar van 
Brusselse straatjes zullen we volgend jaar terug dezelfde 

locatie gebruiken voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag.  De 
vergadering werd vlug afgerond om plaats te maken voor het 
open podium. 
Het was opmerkelijk dat er dit jaar minder gegadigden waren 
om hun ding te doen.  Nochtans kregen we mooie stukjes 
barokluit te horen door Ester Hendrickx en  Jean Cordaro. 

Christine Ballman en François 
Bonnet speelden uit Phalèse 
en er werd een stukje samens-
pel gedaan met  Mr Rufus his 
Rossignol. 
Dan werd het tijd voor het 
serieuze werk met Anna en 
Anton Birula.  Dit uiterst 
sympathiek luitduo heeft bij 
velen een nieuwe kijk op de 
luitmuziek gebracht.  Naast 
enkele overgeleverde stukken 
en eigen bewerkingen voor twee 
barokluiten, brachten zij een 
gevarieerd repertorium van 
bewerkingen voor barokgitaar en 
theorbe.  Deze laatste verzorgde 
zoals te verwachten meestal de 

continuopartij, maar bij vele gelegenheden werden de rollen 
op een succesvolle manier omgedraaid.  Deze fijnbesnaarde 
en soms virtuoze muziek bracht iedereen in de wolken, 
hoewel beide musici nog geen volle wasdom uitstralen.  Maar 
ze zijn goed op weg en hebben nu reeds voor een nieuw 
geluid in de luitwereld gezorgd. 
Na het concert werd afscheid genomen en toen de doorsnee 
liefhebber huiswaarts was, hebben we de mooie lokalen in 
hun oorspronkelijke staat teruggebracht zodat maandag de 
muzieklessen geen hinder zouden ondervinden van onze 
exploten.  Het was een boeiende dag en volgens mij gaan we 
in stijgende lijn dank zij de talrijke aanwezigheid en 
interesse.  Ook de fijne verstandhouding tussen frans- en 
nederlandstaligen is altijd een opkikker en doet je de 
touwtrekkerij van de politiek even vergeten. 
Omdat ik traditiegetrouw in Brussel altijd mijn weg verlies in 
het naar huis rijden heb ik weer een paar mooie plekjes ont-
dekt: misschien ga ik, dank zij de luitdag, Brussel toch nog 
naar waarde leren schatten ? 
 

��������elgische Luitdag 2004 
Peter Verhoeven 

Open podium, Ester Hendrickx & Jean Cordaro 

P etites annonces / ,,,,oekertjes 
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From: Eric Redlinger <eric@ecumedesjours.com> 
I have started a site to gather intabulations of medieval (pre-
1500) pieces from the Dartmouth lute tab archives and 
elsewhere.  Please use, play, distribute!  if you have any 
pieces that you have created or found, please let me know 
and I will add them...http://medievallute.info 
In my quest to simplify the creation of rehearsal editions of 
lute/vocal music for my group, ASTERIA, I threw together a 
graphical user interface for Wayne Cripps' excellent and free 
TAB application. It runs on Mac OS X "Panther".  It won't 
absolve you from the need to learn the TAB markup codes, 
but it does simplify the process of spitting out nice, interim 
PDF documents as you work on your scores. 
Check it out at: http://medievallute.info/xTAB.zip  -Eric 
 
At the moment Clive Titmuss is reworking all the Bach 
entabulations and hopes to have them on his site http://
www.earlymusicstudio.com fairly soon.  In the meantime, you 
can e-mail him at clivesu@silk.net 
 

Please notice my new e-mail-address: Michael@tabulatura.de  
http://www.tabulatura.de  Kind regards from Hamburg!  
Michael Treder  
 
Voor wie graag meer leest over luitliederen:Alfonso Marin 
heeft een leuke website http://www.lutevoice.com/homenl.html 
 
http://tabulatura.de/ is een interessante site met luitmuziek ons 
gesignaleerd door Martin Sheperd met o.a.Kalivoda(Buenos 
Aires) en Baltisch luitmanuscript.Steeds heeft hij ook zijn “new 
piece of the month” op www.luteshop.co.uk  
 
Voor mensen die graag op of van de internetluitlijst willen 
gaan: To get on or off the lutelist see list information at 
http://www.cs.dartmouth.edu/~wbc/lute-admin/index.html 
http://www.cbsr.ucr.edu/wlkfiles/Publications/Unicorn/
Unicorn.xml 
 

2/12/04 20.00 LEUVEN, Predikherenkerk 016/22.21.13 - 
www.leuven.be ‘Zones’, Zefiro Torna & Triatu in het kader 
van Gouden Vleugels  
3/12/04 20.00 LOKEREN, Kerk Oudenbos – 09/340.50.56 - 
www.lokeren.be/cultuur ‘Zones’, Zefiro Torna & Triatu in het 
kader van Gouden Vleugels  
4/12/04 Namiddag/Après-midi Bozar – 02/507.82.00 
www.bozar.be & www.klara.be, Zefiro Torna, 'El Noi de la 
Mare' - Cd-release 
4/12/04 20.00 MECHELEN, Minderbroederskerk - 
015/29.40.00 www.ccmechelen.be 'Zones', Zefiro Torna & 
Triatu in het kader van Gouden Vleugels 
 
5/12/04 15.00 Elzenveld Antwerpen. L’Amoroso o.l.v. G. 
Balestracci “La scuola violistica fiamminga” met o.a. Thomas 
Boysen arciliuto  
 
5/12/04  11.00 " Liefde en Luim " in renaissance en romantiek. 
door Chris Magnus ( zang) Dirk De Hertogh ( luit en 
romantische gitaar) GC Everna, St-Vincentiusstraat 30, 1140 
Evere 
inkom: 5 Euro ( hapje en drankje inbegrepen)  
 
9/12/04 9.30-12.30 Jurgen De bruyn geeft een lezing over 
"De wereld van de oude tokkelinstrumenten". toegang gratis 
(zonder voorafgaande reservatie) Koninklijk Vlaams 
Muziekconservatorium Desguinlei 25 Antwerpen meer info bij 
Wilma Schneider tel 03/2441802 of w.schneider@ha.be 
 

11/12/04 20.00 
Sint-Janskerk 
– 02/769.20.95 Zefiro Torna  'El Noi de la Mare' 
 
12/12/04 15.00 Elzenveld Antwerpen  
“Antoine Forqueray” R. Boothby viola da gamba, S. Yates 
clavecimbel & Richard Sweeney theorbe  
info 03/2024669 of www.dma.be/cultuur/oudemuziek  
 
16/12/04 20.00 TERNAT, Katharinakerk - 02/582.44.33 
www.ccdeploter.be, Zefiro Torna, ‘El Noi de la Mare’ 
17/12/04 20.00 ASSE, CC Den Horinck - 02/466.78.21 , Zefiro 
Torna, ‘El Noi de la Mare’ 
18/12/04 20.00 DAMME (Vivenkapelle) – 050/40.34.25 
www.musicaflandrica.be, Zefiro Torna, ‘El Noi de la Mare’ 
 
18/12/04 14.30 Luitnamiddag Bijloke  zie 
aankondiging elders in dit blad. Après-midi du luth, 
voir les informations dans ce numéro. 
 
18/12/04 20.00 Bijloke J. Kluyskensstraat 2, Gent 
Hopkinson Smith John Dowland: Darkness and light 
15-10-5� (leden luitacademie 8,50� bij voorinschrijving)  
15-10-5� (les membres de l’Académie du Luth ayant réservé 
ne payent que 8,5�) 
tel 09/2699292   info@debijloke.be 
 
  

��������genda 
 

R umeurs / Geruchten @ Internet 

Raadpleeg de website voor de aller-
laatste aankondigingen  

 
Les toutes dernières annonces se 

trouvent sur le website ! 
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22/12/04 20.00 HERENT, kerk, Zefiro Torna, ‘El Noi de la 
Mare’ 
23/12/04 20.00 GEEL, CC De Werft - 014/57.03.41 
www.dewerft.be, Zefiro Torna, ‘El Noi de la Mare’ 
 
27/1/05 20.00 Auditorium Hamoir, avenue Hamoir à Uccle  
Concert des amis de l'académie de musique d'Uccle 
Christine Ballman : Luth, Ian Degen : Baryton 
Jean-Noël Remiche : Piano Purcell, Dowland, Poulenc, De-
bussy, ...renseignements: 02 343 30 63 
 
30/01/05 11.00 Oase, Werf 9, Lier  10� aperitief inbegrepen, 
reservaties: tel 03/4882886 
Ghesanck ende Gheclanck, een bloemlezing uit de meest 
populaire oude liederen in diverse bezettingen:  Ellen 
Delahanty, zang en blokfluit, Nadine Duymelinck, luit en 

gitaar, Greet Schamp luit en teorbe. Zij stellen u de 
luitfamilie voor, doorheen haar geschiedenis.   
 
4/2/05   20.00 Bijloke Gent  Vincent Dumestre 
teorbe,barokgitaar leiding Le poème harmonique 
musica antiqua 20-15-17,50-12,50-5� tel 09/2699292   
info@debijloke.be 
 
13/02/05 15.00 Elzenveld Antwerpen « Esperar, sentir, mo-
rir » Le Poème Harmonique Vincent Dumestre 
info 03/2024669 of www.dma.be/cultuur/oudemuziek 
 
25/02/05 20.15 Minderbroederskerk, Minderbroedersgang 5, 
Mechelen  “Esperar, sentir, morir” Le Poème Harmonique  
Vincent Dumestre 12/11/9,5� info 015/294000 cultuurcen-
trum@mechelen.be 

Luitnamiddag  vanaf 14u30 in de Bijloke in Gent (zie agenda). 
Er is in de namiddag een samenspelgelegenheid en  een vrij podium. Als 
vieruurtje zorgen enkele vrijwilligers wel voor iets zoets. Voor ’s avonds is er geen 
eetgelegenheid in de directe omgeving, voorzie dus zelf iets te eten. 
 
Concert: om 20u00. Bijloke in Gent. 
Voor het concert van Hopkinson Smith , hebben 
wij 20 kaarten voor plaatsen op de 4e en 5e rij aan 
het groepstarief van 8,50 � maar dan moet u wel 
snel reageren.  
 

 
�

L uitnamiddag  /  Concert Hopkinson Smith  18/12/2004 
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Cornelis Pruynen, ook Pruenen, Pruym of Pruneus 
(gelatiniseerde vorm), was een zoon van Arnout en van Marie 
(de/van) Bombergen. In 1549 was hij student aan de Artes-
faculteit van de Leuvense universiteit. Hij werd koopman, 
stadsambtenaar en kunstmecenas, maar was ook dichter en 
muzikant. In 1574 was hij één van de rijkste Antwerpenaars 
van zijn tijd en hij bekleedde de functies van stadsthesaurier 
en schepen. Hij was kunstminnend -vooral de muziek lag hem 
nauw aan het hart- en hij trad als mecenas op voor Antwerpse 
muzikanten. Zelf zong hij en speelde luit, cister en fluit, zoals 
men verneemt uit een lofgedicht (1585) van de Antwerpse 
dichter Jan vander Noot: 
 
"Medt musik' onverveerdt,  
"Spelend' op u schoon luyte  
"Deur der snaren gheclanck,  
"Op de citer oft fluyte  
"Oft oock deur suten sanck. 1 

 
Verder zegt Vander Noot dat 
Pruynen in zijn huis de beste 
kunstenaars ontving "die de snaren 
doen spreken" en zijn kennis van 
zaken op dat gebied was zo groot 
dat het leek of "Apollo selve syn 
h e r p e  s l a e t " .  N a a r  a l l e 
waarschijnlijkheid staat het woord 
harp hier poetisch-metaforisch voor 
de luit en de cister.  
De componist Cornelis Verdonck 
was twintig jaar in dienst van 
Pruynen en zette diens tekst 
"Tempo sia hamai" op muziek in zijn 
Madrigali a sei voci (1603). 2  
Ook volgens componist Séverin Cornet moet Pruynen een 
behoorlijk luitslager geweest zijn. Hij droeg hem zijn Cantiones 
musicae (Antwerpen, Plantin, 1581) op en in de Latijnse 
opdracht zinspeelde hij op hun jarenlange hechte vriendschap 
en de bewonderenswaardige vaardigheid van Pruynen als 
zanger en als bespeler van snaarinstrumenten. Deze was 
zelfs een uitblinker die de roem van de oude meesters deed 
verbleken en ook de faam van de meest voortreffelijke 
tijdgenoten voor een deel wegkaapte: "expedita illa tua et 
admirabilis tum canendi tum omne genus fides pulsandi 
cognitio, qua sic excellis [...] ut non modo veteribus illis suam 
gloriam, verum etiam nostrae aetatis excellentissimis 
hominibus, magnam laudis partem videaris proeripere". In 
hetzelfde muziekboek bevindt zich ook een lofmotet van 
Cornet, waarin Pruynen nogmaals opgehemeld wordt als 
zanger en luitspeler en vergeleken wordt met niemand minder 

dan Orpheus, die de wouden, rotsen en wilde dieren met zijn 
zang en luitspel wist te vermurwen, met Amphion die de stad 
Thebe op de tonen van zijn luit bouwde, en met Arion die met 
zijn zang de dolfijn ontroerde3:  
 
"Quantus apud veteres, cithara fidibusque canoris 
"Orpheus, dum silvas, saxa, ferasque trahit: 
"Quantus et Amphion, cantu qui condidit urbis 
"Thebanae muros blandisonaque chely: 
"Quantus et ille fuit delphin quem vexit Arion, 
"Motus ob illius quod dabat arte melos: 
"Tantus apud nostros PRUNEUS iure putatur, 
"Dum canit et digitis dulcia plectra movet. 

 
Het is duidelijk dat Cornet's 
overdreven lof ingegeven werd door 
v le ie r ige  onderdan igheid  en 
dankbaarheid. Maar ook componist 
Hubert Waelrant droeg twee 
muziekboeken aan Pruynen op, nl. 
zijn zesde motettenboek (Antwerpen, 
Waelrant & De Laet,  
1558) en zijn Symphonia Angelica 
(Antwerpen, Phalesius & Bellerus, 
1585),  een bloemlezing van 
madrigalen van verschil lende 
componisten, die erg populair werd 
en drie herdrukken kende.  
In deze verzameling bevindt zich ook 
nog het madrigaal Tra rumor di 
tamburi van Waelrant zelf ter ere van 
Pruynen. In de Italiaanse opdracht 
van zijn boek zegt Waelrant o.a. dat 
die de muziek zo op prijs stelt dat zijn 

drukke bezigheden als handels- en staatsman hem niet 
beletten om er dikwijls met vrienden van te genieten en om 
componisten op allerlei manieren te begunstigen: "che ama & 
pregia tanto questa scienza & arte liberale, che non ostante li 
suoi negotij & tanti travagli del Paese, non intermette di 
goderne spesso insieme con li amici, favorendo in tutti i modi li 
autori"4.  Men mag veronderstellen dat Pruynen een financieel 
steuntje gegeven heeft aan deze beide publicatie's, maar in 
zijn opdrachten rept Waelrant niet over diens muzikale 
vaardigheden.  
In 1596 hield Pruynen zoon Cornelis van de luitcomponist 
Emmanuel Adriaenssen sr. boven de doopvont in de Sint-
Jacobskerk5.   Men mag dus concluderen dat ook Adriaenssen 
in de gelegenheid gesteld werd om in de salons van Pruynen 
op te treden. 

��������ntwerpse luitslagers (3)  Cornelis Pruynen (Antwerpen, 1532-1598) 
G. Spiessens 
 

Frans Hals 
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Discantluit, Peter Verhoeven, zevenkorig, mensuur 51 
cm : 1.200 � 
Dit baby’tje is nu twee weken oud.Het is gemaakt uit Vlaamse 
kerselaar (van mijn grootmoeder haar bed) en telt 9 duigen. 
Bemerk de twee gaten, afkomstig van vijzen, in een duig. De 
hals is in vurenhout, belegd met kerselaar en ebbenhout (om 
de randen sterk genoeg te maken). De stemschroeven zijn uit 
pruimenhout. Het is besnaard en befret met nylgut Door de 
mensuur van 510 mm en de kleine klankkast is een stemming 
in b’ de beste voor dit pareltje. 
Contact:  Peter Verhoeven peterver@telenet.be 
 
Petit luth à sept chœurs, Peter Verhoeven, 51 cm : 1.200 � 
Ce nouveau-né a quinze jours. La coquille en cérisier flamand 
(fait du lit de ma grandmère) compte 9 éclisses. Le manche 
est en sapin, garni de cérisier et d’ébène pour la solidité des 
bords. Les chevilles sont en prunier. A cause de la longueur 
des cordes de 510 mm et la petite coquille, l’accordement est 
fait en b’. Les cordes et frettes sont en nylgut. 
Contact :  Peter Verhoeven peterver@telenet.be 
 
Luit in g’, Peter Verhoeven, zeskorig, mensuur 58 cm : 
1.150 � naar Wendelio Venere, Padova 1582 
Dit instrument is twee jaar oud en werd enkel door mezelf 
bespeeld. Het is met nylgut en darmsnaren bespannen. Het 
heeft 11 duigen in Amerikaanse kerselaar, een blad van 
haselfichte. De hals, kam en schroevenstuk zijn van 
perenhout. Een ebbenhouten toets, het zadel is in been de 
stemschroeven zijn van haagbeuk. 
Contact:  Peter Verhoeven peterver@telenet.be 
 
Luth Renaissance a six chœurs - D’après Wendelio 
Venere, Padova 1582 : 1.150 � 
Cet instrument est fait en 2002 et n’est joué que par moi-
même. Les cordes sont en nylgut et en boyau. Il y a 11 
éclisses en cérisier américain et une table en haselfichte. Le 
reste est en bois de poire, et les chevilles sont en charme. La 
touche est d’ébène et le sillon est en os. 
Contact :  Peter Verhoeven peterver@telenet.be 

Barokluit naar een model van Hans Frei, Peter Verhoeven, 
elfkorig, mensuur 65 cm : 1.200 �. Naar het model van 
Hans Frei - Kunsthistorisches Museum Wenen 30 / 8434 / 
C.34 
Deze luit is gebouwd om de vroege franse barokmuziek tot 
haar recht te laten komen. Zij heeft 11 duigen in esdoorn met 
tussenstrips die over gans de achterkant doorlopen. De hals is 
van vuren, belegd met een toets in esdoorn, zoals het 
origineel model. Het blad is uit eersterangs vuren van 12 jaar 
oud en werd gepolitoerd. De rozet is een letterlijke 
(asymmetrische) kopie. De zwartgekleurde stemsleutels zijn in 
fruithout. Het instrument is zeer licht bespeelbaar en heeft een 
heldere open klank .De snaren zijn van Pyramid en berekend 
op 415 Hz. 
Contact:  Peter Verhoeven peterver@telenet.be 
 
Luth baroque à 11 chœurs, 65 cm, 1.200 � d’Après le 
modèle de Hans Frei, Kunsthistorisches Museum Vienne 
30 / 8434 / C.34 
Ce luth à été construit pour faire honneur au son de la 
musique baroque française. Il a 11 éclisses en érable avec 
des ornements qui continuent toute la longueur du dos. Le 
manche est en sapin et la touche est en érable, selon 
l’original. La table est de première qualité, seché depuis 12 
ans et est polychromé. La rose est une copie (assymétrique) 
de l’original. Les chevilles de bois fruitier sont colorées en noir. 
Cet instrument se joue facilement et le son est extrêmement 
clair. Les cordes sont calculés pour le diapason en 
415 Hz et sont de Pyramid. 
Contact :  Peter Verhoeven peterver@telenet.be 
 
 
Two 19th century style guitars by M.Fedchenko, 
2004. 
Made after Laprevotte and Lacotte. 
Please contact for further information: 
Anna Kowalska & Anton Birula  
www.luteduo.com  info@luteduo.com 
+31652138546  +3170 3999636 
Pictures can be seen at: 
http://www.luteduo.com/guitar01 
http://www.luteduo.com/guitar02 

P etites annonces / ,,,,oekertjes 

Eindnoten / Notes 
1. GHYS, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 13  
(1990), col. 670-672; W. WATERSCHOOT, De "Poëtische werken" 
van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave 
met inleiding en verklarende aantekeningen, Gand, 1975, 2, p. 224-
225 (fac-similé du poème); 3, p. 84-86. 
2. P. BERGMANS, La biographie du compositeur Cornelis Verdonck 
(1563-1625). Etude critique, Bruxelles, 1919, p. 7, 15, 18, 25; 149?; 
A. OSTYN, Cornelius Verdonck (1562/63-1625). Biografie en analyse 
van de bundel Poësies françoises (1599), Leuven (diss.), 1, p. 47. 
3. G. VAN DOORSLAER, Séverin Cornet, compositeur-maître de 
chapelle (1530-1582), in: De Gulden Passer, 3 (1925), p. 175-176, 
199-200; J. VAN DEUN, De biografie van Séverin Cornet, in: 
Jaarboek van de Vereniging voor Muziekgeschiedenis te Antwerpen, 

Anvers, 1977, p. 131, 132-133, 139, 142, 144, 146?; IDEM, Het 
motetten-oeuvre van Séverin Cornet, in: Antwerps kathedraalkoor. 
Gouden jubileum gedenkboek 1927-1928/1977-1978, Anvers, 1978, 
p. 88-89, 90. 
4. W. PIEL, Studien zum Leben und Schaffen Hubert Waelrants unter 
besonderer Berücksichtigung seiner Motetten (= Marburger Beiträge 
zur Musikforschung, 3), Marburg, 1969, p. 59, 72, 168, 169, 196, 
230-231; R.L. WEAVER, A descriptive bibliographical catalog of the 
music printed by Hubert Waelrant and Jan de Laet, Warren, 
Michigan, 1994, n° 1755, 59, 65, 70; IDEM, Waelrant and Laet. Music 
Publishers in Antwerpen's Golden Age, ibidem, 1995, p. 45, 172-174, 
278, 323-324, 329-330. 
5. G.SPIESSENS, Leven en werk van de Antwerpse luitcomponist 
Emanuel Adriaenssen (ca. 1554-1604), Bruxelles, 1974, 1, p. 19. 
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Als luitspelers een stuk instuderen en willen horen hoe het 
werkelijk zou moeten klinken, dan zetten ze vaak een CD op.  
Paul O’Dette is altijd een goede keus: dan hoor je technische 
perfectie, gecombineerd met inventieve interpretaties en 
goede smaak. 
 
Wanneer dan zo’n man naar Antwerpen komt voor een solo-
recital, dan ben je als trouw fan natuurlijk op post.  Italiaanse 
renaissancestukken van Molinari, diens oom Gostena, Terzi, 
Paladino en anoniem werk.  Mooie maar weinig gekende 
muziek, ondermeer omdat ze zo moeilijk is.  Je ziet grepen en 
hoort loopjes die je niet voor mogelijk houdt, het is een plezier 
om de schitterende techniek van O’Dette - feilloos het hele 
concert door - te bewonderen.  Zelf schrijft hij over de muziek 
van Giovanni Terzi dat sommige van diens bewerkingen “meer 
vingers vragen dan de gemiddelde mens heeft”. Intussen is 
hijzelf wel een van de heel weinigen die ze zo zuiver en 
getrouw kan laten klinken. 
 

Nergens echter primeert de virtuoos. Niet Paul O’Dette zoekt 
de schijnwerpers en het applaus, wel tracht hij de muziek zelf 
tot haar recht te laten komen. Geconcentreerd en met veel 
gevoel voor smaak is zijn ultieme doel het klankbeeld zelf, het 
laten herklinken van de muzikale constructies en ideeën die 
ruim vierhonderd jaar geleden zijn bedacht en ons nog steeds 
kunnen begeesteren.  Een eivolle zaal, uiterst aandachtig 
publiek en uitbundig applaus waren zijn deel, en wij werden op 
onze beurt beloond met nog een fantasia van Molinaro als 
bisnummer. 
 
Dit was niet zo’n concert waarna je als amateurtje je luit niet 
meer durft vastnemen, integendeel. Je kwam buiten en wou 
meteen zelf de stukken gaan spelen die binnen jouw niveau 
haalbaar zijn. Het unieke genoegen de prachtige luit tot 
klinken te brengen was opeens weer onweerstaanbaar. 
Voorwaar een grote verdienste van een groot artiest ! 

 
 0000����oncert van Paul o’Dette 

Jo Van Herck 
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Een aantal verschillende factoren werken samen om het palet 
van toonkleuren op de luit te vormen en onder controle te 
houden.  
1) Het laatste vingerkootje: de stijfheid of de soepelheid van 
het laatste gewricht aan het uiteinde van de vinger. 
2) De hoek van de aanslag. 
3) De snelheid van de aanslag (attaque). 
4) De diepte van het “doorduwen”. 
5) De afstand in diepte waarop de snaar uitwijkt naar het 
bovenblad toe. 
6) Waar precies langsheen de lengte van de snaar, de vinger 
aanslaat. 
7) Welk deel van de vinger de snaar raakt. 
8) De verhouding van de armbeweging tegenover de 
vingerbeweging. 
9) Hoe hard we de snaren aanslaan. 
10) De toestand van de huid van de vingertop. 
 
De snaren beroeren 
1. De relatieve stijfheid of soepelheid van het topje van 
de vinger  is een van de meest belangrijke technieken 
van tooncontrole voor de luitist. Hoe flexibeler het 
topgewricht, hoe zachter en meer ontspannen je toon 
zal zijn. Een stijver 
vingertopgewricht geeft een luidere en helderdere toon. 
Een heel rijke keuze aan   toonkleuren kan bereikt 
worden naargelang men meer naar het rigide of naar het 
flexibele overhelt. Dit is het meest effectief als men dit 
combineert met andere tooncontrole-technieken zoals 
de hoek van de aanslag. 
2. Hoek van de aanslag. Men kan de snaar vanuit 
verschillende zijden benaderen gaande van loodrecht 
erop (haaks) tot helemaal parallel met de snaar. Hoe 
loodrechter men aanslaat, des te helderder de toon wordt 
(hoewel dit een ander soort helderheid is dan degene die 
bereikt wordt met gestrekte vingertop). Hoe meer parallel men 
speelt, hoe warmer en ronder de toon wordt. Meer nog, een 
evenwijdige aanslag vermindert de bijgeluiden en het 
percussieve geluid van de aanraking bij het begin van een 
noot. Een meer haakse aanslag geeft meer zo’n bijgeluid. Dit 
is bijzonder nuttig als men bepaalde passages erg “hoekig” wil 
spelen. 
3. Snelheid van de aanslag. Dit verwijst naar de snelheid 
waarmee de vinger de snaar plukt voor elke individuele noot. 
Zelfs als de muziek heel traag is, kan men soms voor een 
bepaald effect enkele noten heel snel aanslaan. Een snelle 
aanslag zorgt voor meer energie bij het begin van een noot. 
Een trage aanslag (vooral als er daarna ook diep doorgedrukt 
wordt) vermindert de beginenergie maar lijkt wel te helpen om 
de noot langer aan te houden. Dit is waardevol voor een 
zingende lyrische speelstijl. 

4. De diepte van het doorduwen. Een zwakke beweging maakt 
een zwakkere, lichtere toon die minder doorklinkt (in het 
bijzonder als de snaar nauwelijks of niet naar het bovenblad 
toe wordt bewogen. Een dieper doordrukken creëert een 
diepere en meer ondersteunde toon die langer doorklinkt 
(deze manier is nog efficiënter als men ze combineert met een 
grotere uitwijking van de snaar naar het bovenblad toe). 
5. De mate waarin de snaar uitwijkt naar het bovenblad toe 
beïnvloedt de diepte van de toon. Wanneer je de snaar indrukt 
naar het bovenblad toe tijdens de aanslag dan vibreert dit 
klankblad enthousiast terug, terwijl het een diepe 
ondersteunende toon maakt. Een andere aanslag, zodat de 
snaar parallel met het bovenblad gaat trillen geeft een magere 

toon.  
6. Waar precies de vinger de snaar raakt, in de lengterichting. 
Dit is de meest bekende techniek voor tooncontrole. Bij de 
kam krijgt men een scherp, nasaal geluid. Komt men meer 
naar het midden boven het rozet, bekomt men een rondere, 
zoetere toon. Deze methode is het meest effectief in 
combinatie met de aanslaghoek en de stijfheid of soepelheid 
van de vingertoppen. 
7. Welk deel van de vinger raakt de snaar. Plaats je 
rechterhand vlak op een tafel, handpalm naar onder gekeerd. 
Vanuit dit gezichtspunt zal ik de linker en rechterkant van de 
vingertop beschrijven. Algemeen gesproken produceert de 
uiterst rechtse kant van de vingertop een heldere, schitterende 
toon. Hoe meer men de vinger draait naar die zijde, hoe 
briljanter de toon wordt. Raakt men de snaar meer met het 
midden van de vingertop, dan bereikt men een warmere toon. 
De meeste luitisten die spelen met de “duim binnen de hand” 
techniek gebruiken de linkerzijde van de vingertop helemaal 
niet, toch kan deze heel goed benut worden voor een warme 

2222����ooncontrole  
Ronn McFarlane, vert.G.Schamp 

De rechter hand van Joost Van Poppel. 
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lyrische klank met zeer weinig bijgeluid. Men kan zeer veel 
toonkleuren uitkiezen door gebruik te maken van de vingertop 
van links naar rechts. Het is niet eenvoudigweg maar een 
keuze of/of. Als men sololuit speelt denk ik dat het belangrijk is 
het contactpunt tussen vingertop en snaar dusdanig te 
variëren dat men kan kiezen uit een hele waaier van 
toonkleuren op de luit. Naast de linker- of rechterkant van de 
vingertop heeft men bovendien nog de keuze of men de snaar 
ofwel dicht bij het topje (dus het uiteinde) van de vinger dan 
wel meer naar het vlezige gedeelte (waarop de vingerafdruk 
staat) gebruikt. Als men uitsluitend het uiterste puntje gebruikt, 
klinkt het weer helderder en luider. De tweede manier geeft 
een warmere klank.  
8. De verhouding van de hoeveelheid armbeweging tegenover 
de vingerbeweging beïnvloedt het gewicht, volume en de 
sterkte van je toon. (Hier denk ik vooral aan de “duim binnen 
de hand” techniek, waarbij de arm telkens mee op en neer 
gaat met elke vinger- en duimaanslag.) Meer armbeweging 
veroorzaakt een luidere, diepere en meer gedragen 
toonkwaliteit. Minder armbeweging (of het uitsluitend gebruik 
van de vingers) creëert een lichtere, zachtere toon. Subtiele 
verschillen in de verhouding arm- tegenover vingerbeweging 
kunnen voor een groter effect zorgen. Zo is het bv. mogelijk 
om in een toonladderpassage of in een langere reeks 
diminuties, geleidelijk meer of minder armbeweging te 
gebruiken.  
9. Hoe hard we de snaren aanslaan. Uiteraard heeft dit een 
effect op het volume. Maar ook de toon wordt uitermate 
beïnvloed door de kracht waarmee we aanslaan. Luister zelf. 
De lichtste aanraking geeft een haast fluisterende klank, 
nauwelijks hoorbaar, behalve in een kleine rustige kamer. Met 
een beetje meer druk “spreekt” de snaar zacht maar duidelijk. 
Voorbij dit punt, lijkt meer vingerdruk de toon eerder te 
versterken en harder te doen klinken en meer bijgeluid te 
produceren bij het begin van elke noot. Teveel kracht maakt 
een harde en onvriendelijke klank. Maar zelfs dit kan soms 
gebruikt worden op welbepaald gekozen muzikale momenten. 
Met genoeg verbeelding kunnen we zelfs lelijke klanken toch 
gebruiken om bepaalde emoties in de muziek uit te drukken. 
10. De toestand van de huid van de vingertop. Terwijl dit 
eigenlijk geen techniek is voor tooncontrole, kan de conditie 
van de huid van je vingertoppen toch je toon enorm 

beïnvloeden. Ruwe, droge huid maakt een harde, krabberige 
toon. Als de huid oneffen is kan het soms onmogelijk zijn de 
bijgeluiden bij het begin van een noot kwijt te raken; vloeiend 
en zangerig spelen kan pas, als de toestand van de huid 
verbeterd is. Dit is uiteraard een individuele zaak maar een 
goede handcrème of een huidverzachter (speciaal in de 
wintermaanden) kan helpen om je vingertoppen zacht en je 
verschillende toonkleuren te behouden. Ook een fijn  stukje 
emory board (soort nagelvijl gemaakt van kurksoort uit 
Mexico) of een vijltje kunnen wonderen doen om je 
vingertoppen te ontdoen van microscopisch ruwe plekjes of 
eelt die de toon bederven. (n.v.d.vert. metselaarskrijt kan ook 
de huid verzachten). 
De temperatuur van de vingertoppen doet ook de toon 
veranderen. Koude vingertoppen geven een heldere, koude 
toon. Hete zweterige handen een “vette” klank. Ik verkies voor 
mezelf enigszins warme handen en heel lichtjes vochtig (maar 
niet echt nat). Dit lijkt me ideaal voor luitspelen en ik vind dat 
ik op deze manier de grootste variatie in toonkleuren kan 
creëren. 
 
De poezie van de tooncontrole 
Ik gebruik zelden één van deze tooncontrole-technieken louter 
op zichzelf. De toon wordt beter gevormd door twee of drie of 
meer van deze technieken te combineren om zo een rijk, 
complex en muzikaal bevredigend resultaat te bereiken. Neem 
tijd om te experimenteren en gebruik je eigen verbeelding als 
je deze techniek toepast op je luitstukken. Eens je deze 
technieken door en door beheerst, kun je ze op de duur min of 
meer onbewust gaan gebruiken, precies zoals we met 
woorden doen. Door de toon van onze stem te wijzigen om 
aan bepaalde woorden een andere betekenis te geven. Maar 
voor een echt dramatisch effect in een uitvoering, is er wel een 
zekere graad van planning vooraf nodig voor de klankkleuren. 
Natuurlijk heb ik hier alleen een opsomming gegeven van 
tooncontrole-technieken. Deze artistiek te leren gebruiken om 
de structuur en de emotionele inhoud van een compositie over 
te brengen, is een veel te omvangrijk onderwerp om te 
behandelen binnen het bestek van een artikel als dit. In elk 
geval zal ik in de toekomst in de reeks “Beyond the Basics” 
nog meer specifieke manieren suggereren om deze 
tooncontrole-technieken te benutten om de muziek te helpen 
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Het luitfestival dat door de NLV (Nederlandse Luitvereniging)in 
samenwerking met RASA, wereldculturencentrum, werd geor-
ganiseerd op 19, 20 en 21 november in Utrecht, had een veel-
belovend programma, waarvan ik enkele concerten heb kun-
nen meemaken. 
Zaterdagmiddag bracht Willem Mook  een uitgebreid geïllus-
treerd overzicht van de luit vanaf de oude Egyptenaren tot in 
de rococotijd. Hij merkte terecht op dat het benoemen van al 
deze soorten luiten soms meer verwarrend dan verhelderend 
is. Niettemin zagen we door dit overzicht in de daaropvol-
gende interculturele workshop verschillende duidelijk verwante 
luitinstrumenten opduiken als de Anatolische baglama (een 
soort saz) en de indische sarod. 
Philippe Malfeyt had samen met zijn 
Luthomaniakompanen Xia Hua (pipa) 
en Abid El Bahri (ud) daags ervoor al 
met deze gemengde groep gewerkt 
aan twee improvisaties, waarvan de 
eerst heel toepasselijk ook « Tabula 
RASA » heette. Elk instrument kwam 
uitvoerig aan bod en zo te zien be-
leefden ze zelf evenveel deugd aan 
het op mekaar inspelen als wij aan 
het beluisteren van al dit moois. 
Hierna volgde de voorstelling van de 
langverwachte facsimile uitgave van 
« Florida » (1601) van de Antwerpse 
luitspeler Joachim Van den Hove . 
Musicoloog Rudolf Rasch, medeuit-
gever van deze herdruk vertelde on-
der andere dat het toeval wil dat de 
Utrechtse Salomon Aartszoon de 
Roy, drukker en uitgever van de 
oorspronkelijke uitgave zijn “In de 
Druckerije” uitbaatte in de Lauwers-
straat, op een steenworp afstand van 
de plek waar we nu allen zaten. 
Om 16u30 was het plechtige moment 
aangebroken: het eerste exemplaar 
van de herdruk van Florida werd 
overhandigd aan de muziekminnende 
baron Hendrik Frederik Sloet van 
Oldenruitenborgh, een verre nazaat van de Hendrik Frederik, 
Prins van Oranje, die een leerling was van Van den Hove. 
Louis Grijp, één van de medestichters van de NLV 20 jaar 
geleden, kreeg het tweede exemplaar . Vermits Louis ver-
klaarde geen luit bij zich te hebben, vroeg hij een vrijwilliger uit 
de zaal, waarop Philippe Malfeyt naar voor kwam. Hij vroeg of 
het publiek misschien een verzoeknummer had maar toen 
hierop begrijperlijkerwijze geen reactie kwam doorbladerde hij 
het boek even vluchtig en koos er enkele pareltjes uit. Pa-

vane, Courante, Allemande, Phantasia, enkele liedbewerkin-
gen  en tenslotte een Hollandse klompendans die hij (ik ver-
moed dat hij het boek toch al even vooraf had mogen inkijken) 
prachtig ten gehore gebracht. Na een welverdiend applaus 
werd aan alle aanwezigen een borrel en een hapje aangebo-
den. 
Klassieke Arabische en Afrikaans-Berberse muziek later die-
zelfde avond werd gebracht door Driss El Maloumi (ud) en 
Lahousine Baqir (bendir en darbouka) en gesmaakt door het 
talrijk opgekomen multicultureel publiek. Een studie voor de 
linkerhand solo op ud en de magische klanken van de tam-
boerijn en de (met een electrisch kussen voorverwarmde!) 
zandlopertrom waren adembenemende momenten. Ook de 

combinatie met beide zangstemmen 
vond ik zeer mooi, tenslotte besloten 
ze deze sesssie met een dubbel per-
cussienummer. 
Toen was het nog snel de beurt aan 
Okan Murat Öztürk die kort de vers-
chillende baglama’s voorstelde, want 
het overvolle programma dreigde uit 
te lopen. 
Om 21u stond Nigel North immers 
aangekondigd, wat weer een overvolle 
zaal opleverde. Hij koos voor een pro-
gramma Engelse renaissancemuziek, 
veelal uit de Variety of Lute Lessons 
van R. Dowland. Ruim een uur hield 
hij iedereen in zijn ban met subtiele 
klanken, hij heeft deze moeilijke com-
posities door en door in de vingers en 
hij gebruikt tot mijn verbazing (ik 
hoorde hem nooit eerder live) een 
uiterst vrije rechterhand techniek. 
De daaropvolgende voorstellingen van 
de Biwa en van de Anatolische bagla-
mamuziek heb ik moeten missen om-
dat ik anders mijn trein ...miste. 
De volgende middag kon ik gelukkig 
nog het indrukwekkende optreden 
meemaken van  “Musica del Seicento” 
o.l.v. K.Smagge : liefst 11 van de 21 

instrumenten zijn tokkelinstrumenten. De heerlijke en liefelijke 
klank van het « Lautenchor » zoals Praetorius het omschrijft 
(luiten, citterns en clavecimbels), die als een wolk van geluid 
om de zangers, blazers en strijkers gaat hangen, zoals Karel 
Smagge het uitdrukt,  is een herondekt geluid dat u beslist 
eens moet horen! 
Het optreden van Luthomania en andere concerten heb ik 
wegens tijdsgebrek moeten missen , maar ik wil onze noorder-
buren wel feliciteren met dit initiatief, dat ongetwijfeld mag 

Luthomania 
Philippe Malfeyt, Xia Hua en Abid El Bahri 

3333����et internationale luitfestival in Utrecht met onze Philippe Malfeyt als 
een van de hoofdrolspelers. 

Greet Schamp 
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2. schroevenkast 
De schroevenkast, oftewel, het schroevenstuk, is voor de luit 
zeer typerend. Ze kan ‘open’ of ‘gesloten’ zijn, wat wil zeggen 
dat de zijstukjes al dan niet achteraan verbonden worden met 
een dun plankje, meestal een stukje duig of een versiering.  
Bij barokluiten met veel snaren wordt ook binnenin het 
schroevenstuk een plankje gelijmd voor de stabiliteit.   
 
Het schroevenstuk wordt in een schuine hoek ten opzichte van 
de hals geplaatst. Deze plaatsing (ook wel ‘knikhals’ 
genoemd) heeft verschillende voordelen. Ten eerste is het 
technisch gezien een gemakkelijk te maken verbinding. In de 
hals wordt op de juiste plaats een schuine uitsparing gezaagd 
waardoor de verlijming op een klein deel kops is (niet zo 
stevig) en op een groter deel op langshout hecht (wel stevig). 
Met een mal is het niet zo moeilijk dezelfde schuine hoek in 
het schroevenstuk uit te zagen. De verbinding moet perfect 
aansluiten dus moet er nog wat worden bijgewerkt met de 
beitel, maar een zwaluwstaart maken is veel moeilijker.Ten 
tweede wordt op die wijze de trekkracht van de snaren deels 
omgezet in duw-kracht waardoor de verbinding zeer stabiel 
blijft. 
 
Bij veel luiten werd in de verbinding een spijker of een deuvel 
(houten pen) geslagen. Niet zozeer om deze sterker te maken, 
maar eerder om beide stukken goed te kunnen aanspannen 
voor een betere verlijming. Dit  wordt dan met een klein klosje 
gecamoufleerd. Dit klosje vergroot dan weer het lijmoppervlak 
met de hals. 
 

4444����leine en grote herstellingen aan kleine en grote luiten, deel 2 
Peter Verhoeven 

 een ‘open’ schroevenstuk 

Bovenstaande foto’s van het schroevenstuk van een elfkorige luit geven een indruk van de bouwfases. Eerst zie je hoe 
schroevenstuk en hals op elkaar afgesteld worden, de tweede foto geeft een beeld van het afgewerkt instrument, waarbij op de 

binnenkant van het stuk een tweede laag fineer werd aangebracht. 
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Bij de oudste luiten is de hoek tamelijk scherp, later wordt 
deze hoek iets groter gemaakt. Bij kleine luiten wordt de hoek 
nog groter omwille van de bespeelbaarheid. Als een kleine luit 
een te scherpe hoek heeft zal de zijkant van je hand het 
bespelen van de eerste positie moeilijk maken. 
 
Allerlei houtsoorten komen in aanmerking voor de zijkanten 
van het schroevenstuk. Een uitzondering is dat hier soms 
beuk wordt gebruikt.  Beuk is op zich niet zo stabiel, maar bij 
een gesloten kast geeft dit geen probleem. Het werd meest 
toegepast bij barokluiten om het gewicht van het grote stuk 
een beetje onder controle te houden. De zijkanten worden 
soms met fineer beplakt om puur esthetische reden. 
 
In de aanzet van de zijkanten wordt bovenaan een uitsparing 
gesneden om het verloop van de snaren niet te veel om te 
buigen. 
 
Toen men meer snaren op de luit ging plaatsen gebeurde dit 
aanvankelijk door oude luiten om te bouwen.  Op de zijkanten 

werden dan ‘ruiters’ geplaatst om die extra snaren te kunnen 
herbergen én om het schroevenstuk een beetje binnen de 
perken te houden. Deze ruiters bieden het voordeel dat de 
hoek waarin de uiterste snaren ten opzichte van de hals liggen 
iets groter wordt. Zo breekt de chanterelle minder snel en 
zullen de dikke bassnaren niet zo snel uitrafelen. 
 
Het schroevenstuk heeft geen invloed op de akoestiek, 
waarschijnlijk omwille van de scherpe hoek.  Stemapparaatjes 
die gemaakt zijn om op de kop van een gitaar te plaatsen 
zullen niet werken.  Dit is een bewijs dat het schroevenstuk 
weinig akoestische eigenschappen heeft.  Daardoor zullen de 
uiteinden van de snaren niet dikwijls tegen elkaar ‘sidderen’. 
Gebeurt dit toch, dan kan je door een stukje vilt of iets 
dergelijks tussen de snaren te weven de bijgeluiden opheffen.   
 
Wees altijd lief voor uw luit : het is aan te raden om bij het 
stemmen, en zeker bij ‘open’ types, het schroevenstuk niet te 
veel op de proef te stellen. Bij het manipuleren van de 
stemsleutel moet je met de andere hand een beetje tegendruk 

Un site intéressant : 
http://www.spielleyt.de/facsimile.htm 
http://www.spielleyt.de/musik.htm 
 
Bonjour à tous, 
J'ai personnellement beaucoup apprécié (et admiré) le site 
de MICHEL BARON: COURS D'HARMONIE   
"Guider d'abord vers l'essentiel" 
Je cite: « En caricaturant, l'étudiant intellectuel mais non 
développé au plan auditif ne sait pas reconnaître ou retrou-
ver cette image au moment où il en aurait besoin pour har-
moniser (son esprit ne peut pas fonctionner comme une 
machine, et même s'il le pouvait, quelle belle vie d'artiste !) : 
il tâtonne en aveugle... Au contraire, l'étudiant ne se posant 
pas trop de problèmes intellectuels, mais intuitif et bien-
entendant, retiendra sans effort, avec son oreille, les règles 

générales, les cas particuliers, etc., d'après des clichés audi-
tifs bien connus et progressera au moins trois fois plus vite.  
Et ce n'est que justice ! En définitive, tout ce qui sera discuté 
au cours d'harmonie doit correspondre, dans votre mental, à 
une représentation sonore bien claire, faute de quoi vous 
vous sentirez exactement comme des aveugles dans une 
école de peinture, pressant sur des tubes de couleur dont 
les étiquettes seraient effacées. » 
Le contenu de ce cours représente l'essentiel de ce qu'on 
doit connaître sans hésitation, d'autant plus que les règles 
qu'on y rencontrera expriment le bon sens et la recherche 
d'un bon équilibre sonore. 
http://membres.lycos.fr/mbaron/mb-cv.htm 
Je pense que ceux qui découvrent la basse continue au Luth 
et les autres pourront tirer profit de la lecture de ce site (à la 
pédagogie exemplaire). Amicalement, François Pizette 

R umeurs @ Internet 

Nous rappelons à nos aimables lecteurs que le site Internet de 
l’Académie Belge du luth présente toutes les informations de 
dernière minute. Une mise à jour est effectuée dès qu’une 
nouvelle annonce nous parvient. Visitez-le régulièrement.  
Pour faire paraître vos concerts et vos petites annonces , un 
petit mail au secrétariat ou au webmaster suffit. 

W ebsite 

Wij herinneren onze lezers eraan dat op onze website  het 
allerlaatste nieuws te lezen is. We raden dan ook aan deze 
regelmatig te bezoeken om nieuwe berichten op tijd te 
weten. Omgekeerd vragen we ook dat u langs deze weg alle  
informatie over concerten of andere aankondigingen 
doorstuurt naar het secretariaat. 
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Lundgren Editions: 
-Johann Sebastian Bach Six Suites for Cello Solo 
Transcribed for Theorbo in A by Stefan Lundgren 
EUR 40.- $ 48.- To order: visit www.luteonline.de 
„When I got my first theorbo, my aim was to accompany 
singers and instrumentalists by playing basso continuo. To 
start reading staff notation on the 14-string theorbo in A, I put 
the solo cello suites by J.S. Bach on my music stand. It was 
fascinating to explore how well suited these famous pieces 
were to the fingerboard, and how strongly and clearly their 
structure was reproduced. That was the starting point of a ten 
year long project that now has been completed: the 
transcription of the six suites for cello solo by J.S. Bach for a 
14-string theorbo in A."  
 
Several costumers have asked if it is possible to have a 
score to the Air de Cours. Yes, I have decided to add a 

score and a „Play-Along-MIDI-CD“ for all ten pieces.The price 
will remain the same. 
-Ten Airs de Cour for Voice, Flute, Bass Viol and Five Lutes 
(d'', a', g', g', d') Arranged by Stefan Lundgren 
Eight Part Books + Score and „Play-Along-MIDI-CD“. 
Subscription price: EUR 45.- / $ 54.- until 31.12.2004. After 
1.1.2005: EUR 55.- / $ 66.- 
Most of the pieces have alternative parts; one easy and one 
more demanding. Every instrument has a part book, no page 
turnings are necessary within a piece. 
All the instruments mentioned above, are not needed to 
perform the Airs. A handy overview "Who Plays What" helps 
you to choose your setting.  
Because the combinations are so many, you can change the 
instrumentation in every verse. The part books are delivered 
in a simple hard cover box that will make it easier for you to 
keep the edition together. 
For more information and to order, visit www.luteonline.de  

E ditions 

5555����usicerend engeltje 
Jo Van Herck 

Afbeeldingen van luitspelende lieden zijn er voldoende.  Op 
talloze schilderijen vinden we statige heren, schalkse 
engeltjes, studerende dames, en zelfs dansende skeletten die 
ons geliefd instrument betokkelen. Vaak natuurgetrouw 
afgebeeld, soms karikaturaal of geschilderd door iemand die 
nog nooit een luit van dichtbij heeft gezien. 
Mijn persoonlijke favoriet is een fragment uit 
“Opdracht van Jezus in de Tempel” van de 
Venetiaanse Renaissance-schilder Vittorio 
Carpaccio. Op dit immense doek uit 1510 
(meer dan vier meter hoog en twee meter 
breed) ziet men onderaan drie musicerende 
kinderen.  Bedoeld als engelen allicht, maar 
voor mij hebben ze niets bovennatuurlijks.  
Integendeel, het zijn drie zeer menselijke 
individuutjes. Links een die op een 
kromhoorn blaast, rechts eentje met een 
viool of vedel en de middelste speelt luit. 
Ik zag dit luitspelende meisje voor het eerst 
zo’n twintig jaar geleden, in David Munrow’s 
boek “Instruments of the Middle Ages and 
Renaissance”. Een zwart-wit prentje van 
amper zes centimeter.  Maar zelfs dan vielen 
de kwaliteiten van dit kunstwerk meteen op: 
de ontspannen houding, met blote voeten en ruime 
gemakkelijk zittende kledij, de manier waarop ze de tè grote 
luit moet kantelen om hals en fretten te kunnen zien. Maar ook 
de geconcentreerde, lichtjes geamuseerde blik. En uiteraard 
het prachtige instrument waarover ze beschikt.   

Dat van de drie afgebeelde instrumenten de luit centraal staat 
mag geen verbazing wekken. Deze was op korte tijd immens 
populair geworden, en amper drie jaar voor Carpaccio zijn 
meesterwerk schilderde publiceerde Petrucci in hetzelfde 
Venetië het allereerste gedrukte boek met luittabulaturen. Wat 

dit kind speelde weten we niet, een 
Recercare van Spinaccino,  een Calata 
of Tastar de Corde van Dalza?  We 
hebben er het raden naar, maar je voèlt 
dat het prettige muziek moet geweest 
zijn en ziet zo haar gekruiste been 
meewippen op het ritme. 
In het oorspronkelijke doek is zij zo’n 
zeventig centimeter hoog, van hoofd tot 
voeten. De kleuren van dit schilderij zijn 
overwegend warm rood zoals te zien is 
op diverse websites (waarvan enkele 
onderaan vermeld).  Ik zou er veel voor 
over hebben om ooit het origineel te 
zien, maar dat hangt helaas in Venetië.  
Mocht U daar ooit komen, laat dan niet 
na de Galleria dell’ Accademia te 
bezoeken.  En doe haar mijn groeten … 
ht tp : / /ga l lery.euroweb.hu/html /c /

carpacci/5/02prese.html 
h t t p : / / l i b ra ry .uc s c .edu /s l i des /dec ou / l an te rns / fu l l /
dc1.474.1289r.jpg 
http://www.abcgallery.com/C/carpaccio/carpaccio45.html 
http://cgfa.sunsite.dk/carpaccio/p-carpaccio16.htm 
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En guise de préparation à Noël et Nouvel An, nous vous 
proposons quatre pièces extraites du manuscrit de Thysius 
conservé à Leiden. Il s’agit de Puer nobis nascitur (f. 320r), 
une courte pièce à deux voix de facture ancienne qu’on 
retrouve dans des sources du 15e siècle et du célèbre Een 
kindeken is ons gheboren (f. 320v), présentée avec 
variations ; deux pièces illustrant le thème de Noël. Nous y 
ajoutons deux chansons louant l’amitié … et la boisson, 
chansons de circonstance aux fêtes de fin d’année. L’une 
est en français, Je boys à toy mon compagnon (f. 195r), 
pièce à caractère éminemment vocal, une voix soliste à 
laquelle répondent quatre voix en chœur, l’autre en 
néerlandais, Ick brengh mijn naeste ghebuer een dronck 
(f. 337v).  
Rappelons que l’abus d’alcool nuit à la santé, mais que si 
vous apportez une boisson à votre proche voisin, vous 
pourrez en tout cas rentrer chez vous à pied ! 
Bon amusement. 
 
NB L’abus de musique, lui, ne nuit en aucun cas à la 
santé… il paraît même que cela adoucit les mœurs. Donc à 
consommer sans modération ! 

Stefan Lundgren: Barer Str. 70, D-80799 München 
Tel.: +49 (0)89 / 272 24 07 
 
Robert Spencer verzorgde destijds bij Boethius press een 
hele reeks facsimile uitgaven van engelse luitmanuscripten. 
Deze zijn nu verkrijgbaar via de web site, 
www.severinus.co.uk  
 
 Johann Sebastian Bach 
 COMPLETE WORKS FOR LUTE 
 Version for Baroque Lute by Hopkinson Smith 
 http://www.utorpheus.com/collane/bachsmith.php?l=ing 
 
Tree Edition : Collected Lute Music of Giulio Cesare Barbetta, 
edited by Gian Luca Lastraioli 
fr. tab./Ren. tuning hard bound cloth cover 80� 
 
Bonjour à tous ceux que le luth du TOUT DEBUT 16e siècle 
intéresse ! Nous venons de recevoir le MAGNIFIQUE "Fruehe 
Lautentabulaturen im Faksimile" de Crawford Young et 
Martin Kirnbauer, ed. AMADEUS (Winterthur,Suisse) 

collection Pratica Musicale 6, ISBN 3-905049-91-0, que l'on 
peut se procurer auprès de la Schola Cantorum de Bâle. 
On y trouve en fac-simile couleur le manuscrit cordiforme de 
Pesaro, la pièce de luth de Fribourg, les sources allemandes 
de Kassel, de Koenigstein et de Regensburg, le manuscrit 
Blindhamer (ca. 1525) et le livre de Jorg Wiltzell (1524), ainsi 
que deux études critiques des deux auteurs particulièrement 
fournies et bien documentées. Le prix est à la hauteur de la 
très haute qualité de l'ouvrage, mais pour nous, c'est 
absolument fabuleux... 285 pages de plaisir ! 
Merci encore à Crawford Young pour ces fabuleuses 
recherches. 
Catherine Perrin et Jean-Paul Bazin 
Voici deux sites sur ce magnifique livre : Le premier par 
acrobat : 
http://www.unibas.ch/mab/pdf/tabulatur.pdf 
Le second devrait permettre de le commander : 
h t t p : / / w w w . a m a d e u s m u s i c . c h / i t e m c a r d . p h p 3 ?
sid=10971332441100860577&itemno=BP% 
202170&aid= 
Voici une source manuscrite en tablature : 
http://www-bnus.u-strasbg.fr/smt/rismlist.htm 

6666����upplément musical 

Als voorbereiding op Kerstmis en Nieuwjaar stellen we u vier 
stukjes voor uit het Thysiushandschrift dat in Leiden 
bewaard wordt. Het gaat om Puer nobis nascitur (f. 320r) 
een kort tweestemmig stukje op een oude melodie die men 
reeds terugvindt in bronnen uit de 15e eeuw en het bekende 
Een kindeken is ons gheboren (f. 320v), voorgesteld met 
variaties; twee kerstliederen dus. 
Daarbij voegen we twee liederen die de vriendschap 
huldigen ... en de drank, gelegenheidsmuziek voor de 
eindejaarsfeesten. Eén is in het frans Je boys à toy mon 
compagnon (f. 195r) voortgaande op een vokaal werk 
waarbij een solist wordt beantwoord door een vierstemmig 
koor, het andere is in het nederlands, Ick brengh mijn naeste 
ghebuer een dronck (f. 337v). 
Mogen we eraan herinneren dat alkoholmisbruik de 
gezondheid schaadt, maar indien u een drankje naar uw 
buur brengt kan u alleszins te voet naar huis terug! 
Veel plezier. 
 
PS Noteer dat overdreven gebruik van muziek de 
gezondheid in geen geval kan schaden....naar het schijnt 
verzacht het zelfs de zeden. Dus zonder enige beperking te 
verbruiken! 

M uziekbijlage .  
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Theodoor Rombouts 1597-1637 
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Cornelis Pruynen (Pruenen, Pruym ou encore Pruneus dans 
sa forme latinisée) est le fils de Arnout et de Marie de/van 
Bombergen. Il étudie à la faculté des arts de l’université de 
Louvain en 1549 et devient marchand, employé à la ville et 
mécène. Il est aussi poète et musicien. En 1574, il est l’un des 
plus riches Anversois de son temps et cumule les postes de 
trésorier et d’échevin de la ville. Amateur d’art, c’est surtout la 
musique qui lui tient à cœur. Il devient ainsi le mécène de 
nombre de musiciens anversois. Il chantait, jouait du luth, de 
la flûte et du cistre, comme nous l’apprend ce poème de Jan 
van der Noot : 
 
"Medt musik' onverveerdt,  
"Spelend' op u schoon luyte  
"Deur der snaren gheclanck,  
"Op de citer oft fluyte  
"Oft oock deur suten sanck.1 
 
Van der Noot ajoute que Pruynen recevait chez lui les 
meilleurs musiciens “qui font parler les cordes” et que ses 
connaissances dans le domaine étaient si grandes qu’on avait 
l’impression “d’entendre Apollon lui-
même jouant de la harpe”. 
Apparemment le terme harpe valait 
comme métaphore poétique du luth 
ou du cistre. 
Le compositeur Cornelis Verdonck 
a été vingt ans au service de 
Pruynen et a mis un poème de ce 
dernier en musique: Tempo sia 
hamai, dans ses Madrigali a sei voci 
(1603). 2 
D’après le compositeur Séverin 
Cornet, Pruynen a dû jouer très 
bien du luth. Il lui dédie ses 
Cantiones musicae publiées en 
1581 chez Plantin. Dans la 
dédicace latine, Cornet parle de leur 
longue amitié et de son admiration 
pour l’habileté de Pruenen sur les 
instruments à cordes et comme 
chanteur, qualités éclipsant non seulement la gloire des 
anciens mais aussi en partie le succès des plus excellents : 
"expedita illa tua et admirabilis tum canendi tum omne genus 
fides pulsandi cognitio, qua sic excellis [...] ut non modo 
veteribus illis suam gloriam, verum etiam nostrae aetatis 
excellentissimis hominibus, magnam laudis partem videaris 
proeripere". 
Dans le même livre, on trouve un motet composé par Cornet 
dans lequel il loue une fois de plus les qualités de musicien de 
Pruenen et le compare à la fois à Orphée qui arrivait à 

émouvoir les forêts, les rochers et les animaux sauvages avec 
son chant, à Amphion qui construisit la ville de Thèbes au son 
de son luth et enfin à Arion qui attendrissait les dauphins.3 
 
"Quantus apud veteres, cithara fidibusque canoris 
"Orpheus, dum silvas, saxa, ferasque trahit: 
"Quantus et Amphion, cantu qui condidit urbis 
"Thebanae muros blandisonaque chely: 
"Quantus et ille fuit delphin quem vexit Arion, 
"Motus ob illius quod dabat arte melos: 
"Tantus apud nostros PRUNEUS iure putatur, 
"Dum canit et digitis dulcia plectra movet. 
 
Il est évident que les louanges exagérées de Cornet sont 
l’effet d’une flatterie servile due à la gratitude du compositeur. 
Mais Hubert Waelrant  a aussi dédicacé deux livres à 
Pruynen : son livre de motets de 1558 (Waelrant & Laet, 
Anvers) et sa célèbre Symphonia angelica (Phalèse & Bellère, 
Anvers, 1585), anthologie de madrigaux de divers 
compositeurs, qui connut trois rééditions. 
Dans cette collection, on trouve le madrigal Tra rumor di 

tamburi que Waelrant écrit pour 
Pruenen. Dans son introduction en 
italien, Waelrant raconte entre 
autres que Pruenen aimait 
tellement la musique que ses 
occupations professionnelles ne 
l’empêchaient pas de faire de la 
musique entre amis et de  
favoriser de toutes les manières 
possibles les compositeurs : "che 
ama & pregia tanto questa scienza 
& arte liberale, che non ostante li 
suoi negotij & tanti travagli del 
Paese, non intermette di goderne 
spesso insieme con li amici, 
favorendo in tutti i modi li autori"4. 
On peut imaginer que Pruynen a 
donné un appui financier à ces 
deux publications mais dans son 
introduction, Waelrant ne dit rien 

des qualités d’interprète de Pruynen. 
En 1596, en l’église Saint-Jacques5, Pruynen tient Cornelis, 
fils de Emmanuel Adriaenssen senior, sur les fonts 
baptismaux. On peut donc imaginer qu’Adriaenssen a 
également eu l’occasion de se produire dans les salons de 
Pruynen. 
En tout cas, en tant que luthiste, Pruynen a certainement dû 
être au moins un “bon” amateur. 

��������uthistes anversois,  Cornelis Pruynen (Antwerpen, 1532-1598) 
G. Spiessens, trad. Christine Ballman 
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Après-midi du Luth, à partir de 14h30. 
Salle Bijloke, J. Kluyskensstraat 2,  Gand (direction centre ville, puis suivez les 
flèches). 
Nous vous invitons cordialement à venir participer à notre rencontre amicale. 
Vous pourrez écouter et vous faire entendre dans un cadre décontracté et 
informel. Des patisseries vous attendent. Si vous voulez rester pour le concert, 
prévoyez un pic-nique pour le soir, Il n’est pas évident de trouver à grignoter dans 
les environs.  
 
Concert: à 20h00. Bijloke in Gent 
Pour ce concert exceptionnel de Hopkinson 
Smith, nous avons obtenu pour nos membres 20 
places au 4° et 5° rang au tarif réduit de 8,5�.  
Réservez vite!�

A près-midi du Luth /  Concert Hopkinson Smith  18/12/2004 
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1. GHYS, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 13  
(1990), col. 670-672; W. WATERSCHOOT, De "Poëtische werken" van 
Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met 
inleiding en verklarende aantekeningen, Gand, 1975, 2, p. 224-225 (fac-
similé du poème); 3, p. 84-86. 
2. P. BERGMANS, La biographie du compositeur Cornelis Verdonck 
(1563-1625). Etude critique, Bruxelles, 1919, p. 7, 15, 18, 25; 149?; A. 
OSTYN, Cornelius Verdonck (1562/63-1625). Biografie en analyse van 
de bundel Poësies françoises (1599), Leuven (diss.), 1, p. 47. 
3. G. VAN DOORSLAER, Séverin Cornet, compositeur-maître de 
chapelle (1530-1582), in: De Gulden Passer, 3 (1925), p. 175-176, 199-
200; J. VAN DEUN, De biografie van Séverin Cornet, in: Jaarboek van 

de Vereniging voor Muziekgeschiedenis te Antwerpen, Anvers, 1977, p. 
131, 132-133, 139, 142, 144, 146?; IDEM, Het motetten-oeuvre van 
Séverin Cornet, in: Antwerps kathedraalkoor. Gouden jubileum 
gedenkboek 1927-1928/1977-1978, Anvers, 1978, p. 88-89, 90. 
4. W. PIEL, Studien zum Leben und Schaffen Hubert Waelrants unter 
besonderer Berücksichtigung seiner Motetten (= Marburger Beiträge zur 
Musikforschung, 3), Marburg, 1969, p. 59, 72, 168, 169, 196, 230-231; 
R.L. WEAVER, A descriptive bibliographical catalog of the music printed 
by Hubert Waelrant and Jan de Laet, Warren, Michigan, 1994, n° 1755, 
59, 65, 70; IDEM, Waelrant and Laet. Music Publishers in Antwerpen's 
Golden Age, ibidem, 1995, p. 45, 172-174, 278, 323-324, 329-330. 
5. G.SPIESSENS, Leven en werk van de Antwerpse luitcomponist 
Emanuel Adriaenssen (ca. 1554-1604), Bruxelles, 1974, 1, p. 19. 
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C’est toujours un événement. L’Académie du Luth s’efforce à 
chaque coup de donner à la rencontre un cachet nouveau par 
le choix des communications et conférences, des concerts, 
des rencontres. Cette année-ci, on faisait connaissance avec 
la guitare Renaissance et le style du choral. 
Bien entendu, il y a de bonnes choses qui ne changent pas : 
l’accueil fraternel, les biscuits préparés par les artistes 
culinaires de la société, l’exposition d’instruments de musique, 
et cette année le lieu de la fête. 
En 2003, la journée s’était déroulée dans les locaux de 
l’Académie de Musique de Woluwé-Saint-Lambert. Le lieu est 
prestigieux : un hôtel néo-gothique parfaitement conservé. Il 
faut ajouter que cette académie a une section de musique 
ancienne et un cours de luth. Et enfin que les directeurs de 
l’école sont d’une amabilité charmante et d’une très grande 
compréhension. Bref, l’Académie du luth a souhaité faire sa 
journée de 2004 dans le même cadre, au lieu de chercher 
comme c’était la tradition un local successivement en Flandre, 
en Wallonie et à Bruxelles. Car ce changement de crèche 
posait chaque année aux visiteurs un problème géographique 
nouveau et, Bruxelles se trouvant vers le milieu et étant tout 
de même capitale du Nord comme du Sud du pays, offrait une 
solution simple. Et puis il y avait le souvenir du climat amical 
rencontré l’année précédente à Woluwé ! 
Après le café matinal, Christine Ballman proposait une 
conférence, ou plutôt un atelier sur le sujet du psaume. En 
effet, les assistants nombreux ont été mis au travail : ils ont 
chanté et joué le cinquième psaume sous diverses formes, 
accompagné au luth par l’orateur (ou l’oratrice...). Bref une 
heure à la fois intéressante et réjouissante. 
Une seconde conférence suivait, donnée par Jurgen De 
bruyn, professeur de luth dans l‘école. Le sujet en était la 
guitare Renaissance, instrument à quatre chœurs apparenté 
au luth. Jurgen a illustré son propos par l’exécution de 
plusieurs pièces écrites pour la guitare Renaissance, qu’il 
manie avec une belle aisance et une jolie musicalité. 
La journée continuait  par un « podium libre » où l’on a 
applaudi Ester Hendrickx dans une Sarabande de Dufaut (elle 
est en grand progrès par rapport à l’an passé) et Jean 

Cordaro dans la Sarabande et la Bourrée extraits de la Suite 
en ré mineur de Weiss (lui aussi a bien développé son talent). 
Impatiente d’essayer son luth soprano fraîchement arrivé de 
Tours, Christine Ballman a joué une gaillarde pour deux luths 
accordés à la quinte avec la complicité de François Bonnet. 
Un rappel de l’atelier du matin : l’assemblée à joué les quatre 
voix du psaume 5 et pour finir joyeusement, le groupe s’est 
lancé, à son insu, dans une version du Rossignol où un 
luthiste facétieux (je ne rapporte pas !) avait intercalé des 
citations joyeuses de Scott Joplin. 
Le concert de l’après-midi était donné par un couple 
d’interprètes russo-polonais : Anna Kowalska (guitare 
baroque) et Anton Birula (théorbe). Le mélange de deux 
instruments si différents étonne. Le théorbe a un manche d’un 
peu moins de deux mètres et la guitare baroque est une 
guitare vraiment petite... La différence de volume sonore est 
évidente. Certes, ces deux instruments forment un tableau 
pittoresque, mais on se demande si, au XVIIe et au XVIIe 
siècle, cet attelage était musicalement florissant. A vrai dire, 
on en doute. Et ce qui fait douter c’est le peu de musique 
originale que nos deux artistes présentaient ; il s’agissait 
presque exclusivement de transcriptions. Mais ces 
transcriptions, le duo Kowalska-Birula les défendait avec une 
grâce, une musicalité et une qualité technique considérables. 
Il n’empêche que ce qui nous a le mieux convaincu c’est le 
solo de Kapsberger joué au théorbe et les Tarantellas de 
Sanz à la guitare baroque. 
L’exposition d’instruments de la famille du luth état 
particulièrement importante cette année. Elle réunissait les 
luthiers Didier Jarny (de Tours), Wolfgang Früh  (de Paris) et 
Marcus Wesche (de Trèves) ainsi que nos compatriotes 
Renzo Salvador et Peter Verhoeven. 
Parmi l’assistance Carel Huiskamp qui est venu sous la 
double casquette de président de la société de luth 
néerlandaise et de luthier ainsi que le luthiste français 
François Bonnet.  
 

��������a Journée Belge du Luth 2004 
Jean-Claude Baertsoen 

Table d'écoute 
Deux de nos membres ont collaboré à une émission de la 
RTBF sur Musiq3. Dimanche 7 novembre 2004, l'émission " 
Table d'écoute" de Anne Mattheeuws était consacrée à la 
comparaison de quatre enregistrements de la musique pour 
luth de J. S. Bach, le jeu étant de ne pas savoir quels sont les 
interprètes écoutés. Trois invités, Jérôme Lejeune, le 
spécialiste de la musique ancienne sur Musiq3, Philippe 
Malfeyt et Christine Ballman en tant que spécialistes du luth, 

ont analysé et commenté les enregistrements de la suite BVW 
997 de Bach par Junghänel, Martin, Smith et Lislevand. Une 
intéressante conversation à bâtons rompus qui a permis de 
dégager deux enregistrements "maîtres", pour des qualités 
différentes: celui de Hoppy Smith pour la précision 
intellectuelle du discours - un enregistrement déjà ancien mais 
qui reste une référence - et celui de Rolf Lislevand, récent, 
dans une autre mouvance esthétique, principalement pour le 
travail poétique de la sonorité. 

A  la radio 
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Groepsfoto / photo de groupe 

Expo, stand Didier Jarny (FR) Battaglia 

Open Podium, Christine Ballman Clinique du luth / Luitkliniek, Peter Verhoeven 
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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  
passionnés du luth en Belgique.  

Compte bancaire / Bankrekening : 310-1293656-53 
Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie : 
Greet Schamp 
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem 
tel & fax : 03 289 01 19 
E-mail : lut.acabel @advalvas.be 
Internet site : http://users.belgacom.net/lute 

 
Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs . 
 
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van 
de auteurs. 
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Uw financiële bijdrage is onontbeerlijk voor onze 
organisatie die zonder enige subsidie op louter 
vrijwilligerswerk draait. 
Wij rekenen op uw welwillende steun. Wij hopen 
uw lidgeld voor 2005 binnenkort te ontvangen,  
- 20,00 EUR (België)  
- 25,00 EUR (Buitenland)  
- 30,00 EUR of meer (erelid) 
- 10,00 EUR (student)  
op rekening 310-1293656-53 

Votre soutien est indispensable pour notre as-
sociation qui fonctionne sans autre moyens que 
votre participation et le travail de bénévoles. 
Nous comptons sur votre générosité et 
attendons de recevoir votre cotisation 2005.  
- 20,00 EUR (Belgique)  
- 25,00 EUR (étranger)  
- 30,00 EUR  ou plus (membre d’honneur) 
- 10,00 EUR (étudiant)  
sur le compte 310-1293656-53 
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