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Prochaine 
Journée du 
luth  
 
15 octobre 2006 
 
 
 

Volgende 
Luitdag  
 
15 October 
2006 
�

Met een zonnige vakantie in het 
verschiet brengen wij u onze laatste 
luitnieuwsjes, noteer alvast de datum 
15 october 06 in uw agenda voor de 

jaarlijkse luitdag in St-Lambrechts-Woluwe. We vieren dit jaar ons 10-
jarig bestaan en willen er graag iets feestelijks van maken. Jullie 
ideeën zijn dan ook welkom: voorstellen voor workshops, lezingen, 
wie wil optreden of logistieke steun bieden….neem contact op met mij 
of iemand anders van het bestuur. 
Zowat de helft van onze lezers heeft ondertussen al zijn abonnement 
vernieuwd, wie nog vergeten is het lidgeld te storten, vragen we 
dringend dit te regelen. Mocht u ons tijdschrift liever niet meer willen 
ontvangen, geef ons dan een seintje per mail, brief of telefoon. 

&&&&����ditoriaal 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 

En ce t te  f i n  d ’année 
surchargée par les évaluations et autres festivités, chacun rêve déjà à 
un été ensoleillé et réparateur. Nous allons cependant vous parler 
déjà de la rentrée ! Notez la date du 15 octobre prochain, date de 
notre prochaine Journée du luth qui se tiendra probablement comme 
d’habitude à Woluwé-Saint-Lambert. Ce sera l’occasion de fêter 
dignement notre 10e anniversaire. Faites-nous vos propositions de 
participation artistique ou logistique. 
Bon nombre d’entre vous ont déjà acquitté leur cotisation, mais il y a 
encore quelques distraits… et si d’aventure vous ne vouliez plus 
recevoir notre revue, aidez-nous en nous le signalant. 
Bon été à tous 

&&&&����dito 
Christine Ballman 
Présidente 
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04/06/06 Klara in Geel.  
Kapel Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 
-11.00 � 5 Hortus conclusus, hortus deliciarum. Zich 
vermeien in een middeleeuwse tuin met muziek van Johannes 
Ciconia, Zachara da Teramo, Jacopo da Bologna, Guillaume 
de Machaut. Oude muziek met sopranen Katelijne en Els Van 
Laethem; Bart Coen, blokfluit; An Van Laethem, vedel; René 
van Laken, pommer en vedel; Wim Bécu, trombone en 
Philippe Malfeyt, luit.  
-18.00 � 5 Visioenen Liederen van Hildegard von Bingen in 
confrontatie met hedendaagse verstilde klarinetmuziek. Met 
Katelijne Van Laethem, sopraan; Bart Coen, blokfluit; Philippe 
Malfeyt, luit en Raf De Keninck, klarinet.  
 
05/06/06 Klara in Geel. 
Concertzaal Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
-12.00 Bart Stouten: Geel, een machtsnetwerk ontmaskerd. 
Ooit werd Geel bestuurd door een van de rijkste en machtigste 
adellijke Vlaamse families: de Berthouts.We zoomen in op hun 
genadeloze powerplay in middeleeuwse stijl, van huwelijk tot 
oorlog, langs kronieken met topliteraire verdiensten om het 
familiale blazoen wat bij te kleuren. Muziek: Paul Rans en 
Philippe Malfeyt. Gasten: Godfried Croenen en Remco 
Sleiderink.   
 
22/07/2006 20.30 Brugge - Concertgebouw, Concertzaal  
Accordone: Marco Beasley, tenor; Guido Morini, klavecimbel; 
Stefano Rocco, luit en gitaar; Franco Pavan, luit; Fabio 
Accurso, luit ‘a plettro’; Bruce Dickey, cornetto. 
FROTTOLE Omdat de profane muziek uit de 16de eeuw, in 
tegenstelling tot de kerkmuziek, niet aan gevestigde tradities 
gebonden was, leende ze zich beter tot allerlei experimenten. 
Elk land had zijn favoriete genre: Frankrijk het chanson, 
Engeland de carol, Duitsland het lied en Italië de frottola. Frot-
tole zijn (meestal) dansliederen met een instrumentale bege-
leiding  
 
04/08/2006 Sint-Walburgakerk, Sint-Maartensplein 8000 
Brugge:  Castrati di Venezia, Nicolini vs. Bernachi.  B'Rock, 
een nieuw barokorkest dat in 2005 werd opgestart door jonge 
barokspecialisten uit Vlaanderen (met o.a. Wim Maeseele 
luit ), Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. B'Rock is 
ontstaan uit zin voor vernieuwing en verjonging in de wereld 
van de oude muziek. Ze bouwden in korte tijd een stevige re-
putatie op: een frisse wind waait door het baroklandschap.  
Het fonkelnieuwe ensemble B’Rock brengt met rijzende ster 
Philippe Jaroussky (altus, sopraan) een avond vol virtuoze 
muziek van G.F. Haendel, geschreven voor castraatzangers 
zoals Bernacchi en Nicolini. Prijzen: � 20-15-10 (17-12-8) tel 
070 225 005 
 

02/09/06 14.00-18.00 Omgeving Kaaitheater/Dans les envi-
rons du Kaaitheater Brussel/Bruxelles Akenkaai/Quai des Pé-
niches. 
Opening KLARA festival Het namiddagprogramma pakt uit 
met een breed en gevarieerd aanbod: van Zefiro Torna en 
een knapenkoor tot het Prometheus 
Ensemble, van een drijvende 
bioscoop en de misthoornen van 
Spectra Ensemble tot interactieve 
klankinstallaties. 
 
02& 03/09/06 20.00 Dido & Aeneas  
B’Rock: Kaaitheater Brussel prijzen 
�25 (red. �20) 
B'Rock (met o.a. Wim Maeseele 
luit ) Richard Egarr, dir. Jan 
Decorte, regie/mise en scène/director   
 
04/09/06 12.05 Festivalboat/ Kaai Brussel 
Lunch Concert: Quadrivium - 'Der Teufel hat das Spiel erdacht' 
Ellen Delahanty, soprano; Willem Mook, lute; Bill Taylor, 
harp/psalterium; Geert van Gele, recorder/organetto. 
Kansspelen hebben van oudsher een sterke connotatie met de 
duivel. Uit het begin van de 16e eeuw zijn twee sets 
speelkaarten overgeleverd met op de rug van elke kaart een 
stem uit een polyfone compositie: de Flötner- en 
Rumpoldtkaarten. Ensemble Quadrivium, geleid door de 
virtuose fluitist Geert van Gele, brengt een multimediaal 
concert rond deze muziek. 
 
23/09/2006 - 24/09/2006 Cursus 
SPITSBROEDERS GAMBA EN LUIT: 
Thomas Baeté (viola da gamba) en Wim Maeseele 
(renaissanceluit). 
Cursus voor gevorderde amateurs (min H1 DKO of 
gelijkwaardig) en preprofessionelen ( volwassenen):  
12 plaatsen voor viola da gamba en 8 voor renaissanceluit. 
info: Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt  
opgelet: uiterste inschrijfdatum 15/07/06. Prijs:�140  
Doorheen de muziekgeschiedenis zijn gamba en luit 
spitsbroeders. De manier waarop ze harmoniëren en 
complementeren komt prachtig naar voor in Thomas Morley’s 
‘The First Book of Consort Lessons’ uit 1599. Dit repertoire 
kreeg destijds heel wat positieve kritieken en is een vroeg 
voorbeeld hoe muziek idiomatisch geschreven werd voor een 
specifieke combinatie van instrumenten. Zo werden populaire 
liederen herschreven voor twee luiten, luiten en gamba’s,… .  
Op deze driedaagse cursus bekijken we aan de hand van o.a. 
Morley consort muziek uit de Elisabethaanse en Jacobijnse 
periode vanuit de praktijk van het ‘broken consort’. Al spelend 
vinden gamba en luit binnen het consort hun plaats tussen 
melodie, harmonie en diminutie. Een wereld vol nieuwe 
kleuren gaat open! Een aanrader voor gambisten en luitisten 

A genda 

Wim Maeseele , luit 
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Chitarrone  
Dit is natuurlijk helemaal geen chitarrone ofte basluit, maar een 
gitaarverwant instrument. Mij doet het erg denken aan de 
"bandurria", (hoor ik daarin nog de weerklank van het antieke 
"pandura"?) die in de Spaanse studentenorkesten, de befaamde 
tuna's worden bespeeld. De speler is duidelijk van het picareske 
type en zelfs het hilarische ezeltje past in het plaatje. De huidige 
bandurria lijkt wel heel wat kleiner maar misschien moeten we er 
rekening mee houden dat de vroegere mensen ook niet onze 
afmetingen hadden. Raar aan de prent is wel dat er vier snaren 
schijnen getekend te zijn, maar misschien worden er twee erg dikke 
snaren bedoeld -er zijn ook maar twee stempennen-, wat op een 
basinstrument zou wijzen en dat is de bandurria zeker niet.   

��������abinetto Armonico deel 4  
Nadine Duymelinck 

 

Cetera Tedesca  
 
De cetera tedesca op de volgende afbeelding is dan wel 
degelijk een basinstrument, met name een bandora of 
bas-cither, die Bonanni, in navolging van Kircher, een 
Duitse cither noemt. Deze cetera kende als 
begeleidingsinstrument een vluchtige populariteit in de 
17de eeuw, maar raakte daarna volledig vergeten. De 
tien stempennen zitten in een driehoekige kast en komen 
overeen met de afgebeelde tien snaren; er zijn ook tien 
frets te zien. De linkerhand van de speler komt niet erg 
overtuigend over. De rechterpink steunt op het 
bovenblad voorbij de kam en heeft voor het comfort de 
rechterhemdsmouw open geknoopt. Aan zijn  
gelaatsuitdrukking te zien begeleid hij een erg treurig 
liedje, wat ietwat in tegenstelling staat tot de toch wel 
exuberante vorm van het instrument. 

Bandurria 
De bandurria op deze foto meet in 
totaal 62,5 cm, de mensuur is wel 
zeer kort: 26 cm, de diepte van het 
lichaam is overal egaal: 8,2 cm, de 
breedte is 28,5 cm en de breedte van 
de toets gaat van 5,5 tot 6,2 cm. De 
toets loopt door op het lichaam.  
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New Trio by Weiss? 
Markus Lutz knew about the "new" Weiss ensemble, which he 
found last year. He thinks it's too late to be SLW or JSW. 
Maybe C. Weiss, whoever that is. Douglas Smith 
Markus Lutz antwortete: Das "neue" Weiss-Ensemblewerk 
hatte ich bereits im vergangenen Jahr ausfindig gemacht. Es 
ist aber wohl eher nicht (vorsichtig ausgedruck) ein Werk von 
J.S. oder S.L. Weiss. Dazu ist es zu modern. Wahrscheinlich 
passt es eher zu C.Weiss, von dem es einige Werke fur Flöte 
und Basso gibt. Wer dieser C. Weiss ist, konnte mir aber noch 
keiner sagen. 
Arthur Ness tells us: There were 
two C. Weisses, father and son 
flutists born in Muhlhausen.  
Both travelled in Italy, and later 
resided in London.  The father 
Carl (1738-1795) published  two 
books of "Six  Trios" for flute, 
violin and bass (London, 1772, 
1776). These were extremely 
popular and later editions ap-
peared in London, Paris, Lyons, 
Brussels,  Leipzig, etc.  One of 
those prints may be the source 
of the trio Donatella found in 
manuscript. The father was flut-
ist to George III . He also had 
some association with the Earle 
of Abingdon. Remember him? 
He's the guy who sat in "for Mo-
zart" while Haydn played the 
lute. (see Geluit-Luthinerie nr. 
33 p. 13) 
The son, Carl (or Charles) N. 
Weiss (1777-1845) was a pro-
lific composer, and left over 100 
works for his instrument. Many 
concertos, studies, potpourris 
and variations.  There's a rather 
long article on the younger musician  in Rockstro, with the 
pithy comment that CNW "composed a great quantity of not 
very high-class music, most of which is now forgotten." 
http://img.kb.dk/ma/giedde/gs03-09m.pdf It is the father's Opus 
2, No. 1.  It was copied by Werner Hans Gieddes (1756-1812), 
Kapellmeister in Copenhagen.  
Opus 3 is also in Kopenhagen:  http://img.kb.dk/ma/giedde/
gs01-25bm.pdf 
(Arthur Ness) 
P.S. Does anyone know what happened to Madame Thibault's 
"Weiss Rome" manuscript?  It seems NOT to be in the Biblio-
thèque nationale. What does LL455 mean? 

Alexander Technique  
Long term readers of the list will have seen my past mailings 
on lute playing and the Alexander Technique so I will make 
this one short. 
For many of us engaging in physical activities like playing the 
lute can inadvertently involve excess muscle tension and poor 
posture - both of these can lead to chronic muscle pains and 
other symptoms like headaches and numbness in parts of the 
body. I know - I have been there. There are many techniques 
and therapies that can reduce pain and muscle tension, and I 
feel sure that many of them are helpful. However, Alexander 

Technique is the only one 
that I know of that enables a 
person to consciously 
reinstate a balanced natural 
use of the body. 
Alexander's discoveries are 
fundamental to the process - 
essentially, our bodies are 
often not doing what we 
think they are doing, and we 
cannot force them to relax 
or adopt good posture by 
simply trying to make it 
happen. 
It would take far too much 
space to provide the full 
story here, so for anyone 
that's interested there is a 
transcript of an excellent talk 
by Jacob Heringman on the 
Alexander Technique and 
the lute in the Lute Society's 
magazine 'Lute News' 
number 73 April 2005. 
Jacob, as far as I am aware, 
is the only high profile lute 
player to also be qualified as 
a teacher of the Technique. 

I think there is also information on the Technique on his 
website at http://www.heringman.com/. 
There is also my own article 'An easie gracefulnesse - lute 
playing and the Alexander Technique'  in 'Lute News' Number 
59 September 2001.I am happy to send anyone that's 
interested an electronic copy of that. I share Jacob's view that 
when used to the greatest advantage by musicians the 
Alexander Technique  not only eliminates the negative effects 
of excess tension and poor posture but can open the door to 
higher standards of performance.  
Denys Stephens [DenysStephens@ukonline.co.uk] 

****����umeurs / Geruchten @ Internet 
 

Adolphe Alexander Lesrel 1839-1929 
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International Young Artist’s Presentation  
In 2006 vindt de International Young Artist’s Presentation – 
Early Music van 22 tot 24 augustus 2006 voor de vijfde keer 
plaats in het kader van Laus Polyphoniae in Antwerpen. De 
formule is ondertussen bekend. Jonge ensembles worden 
gedurende twee dagen begeleid door één of twee coaches en 
stellen zich de derde dag voor aan een delegatie van 
internationale vertegenwoordigers uit de oude muziekwereld 
en het festivalpubliek. De coaching richt zich in hoofdzaak op 
het verhaal dat de musici willen vertellen, hun 
programmaopbouw, de interactie die ze aangaan met het 
publiek,… .  
 
De coaching en de presentatie zijn voor de deelnemende 
ensembles gratis en het meest gewaardeerde ensemble krijgt 
de mogelijkheid een cd-opname te maken. Uit de positieve 
recensies van de vorige cd’s kunnen we afleiden dat de 
ensembles deze ondersteuning waard zijn. De International 
Young Artist’s Presentation – Early Music wil op die manier 
jonge musici stevig aanmoedigen en bekend maken binnen de 
internationale muziekscène.  
Dit jaar kozen ze Patrizia Bovi en Adolfo Broegg als coaches. 
Door het plotse overlijden van Adolfo Broegg, (zie  p. 11)  
zoeken ze momenteel nog naar een vervangende coach.  
Musica ontving 21 inschrijvingen. Hieruit werden er 10 
geselecteerd met onder andere: 
L’ Art du Bois DE: Verena Fütterer, Lena Hanisch, Maria 
Ferré Pérez, Margret Görner, Mirko Arnone, Judith Sartor Re-
corders, lute, viola da gamba  

Santenay DE: Julla Schmidt, Elodie Wiemer, Szilard Chereji, 
Ori Harmelin Soprano, recorder,fiddle, lute  
Lute duo SE: Magnus Andersson, Dohyo Sol Lutes  
Sarada BE: Nathalie Fransen, Rozelien Nys, Pieter Campo, 
Griet Degeyter, Bernard Zonderman  
Recorders, soprano, lute  
Grand Désir CH: Anita Orme Della-Marta, Anne-Marieke 
Evers, Marc Lewon, Elizabeth Rumsy  
Harp, lute, fiddle, recorder, mezzo-soprano  
 
Workshop voor luitisten  
Noteer ook dat er tijdens Laus Polyphoniae een interessante 
workshop voor luitisten wordt gegeven.  Het is de workshop 
‘Muziek in de Kathedraal van Puebla’.   
De docent is Rafael Bonavita. 
Doelgroep: zangers en instrumentalisten van pre-
professioneel tot professioneel niveau  Pitch: a=440Hz 
Datum: ZO 20 augustus 15.30 – 21 uur , MA 21 augustus 
10.00 – 18.00 uur, DI 22 augustus 10.00 – 11.30 uur, met 
toonmoment om 12.00 uur Plaats: Centrum Elzenveld, Lange 
Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen  
Prijs: �75 ! Totaalpakket: interview, 3-daagse workshop, 
festivalconcert, lezing, programmaboek & cd ! 
De cursisten kunnen het openingsinterview met Gabriel 
Garido bijwonen, krijgen een concert met Ensemble Elyma op 
za 19 augustus aangeboden en een lezing over Mexico door 
Jan Nuchelmans 
Toonmoment: DI 22 augustus om 12.00 uur    
Inschrijvingsnummer: 1025-2 

��������aus Polyphoniae 2006, Antwerpen����

26/08/2006 12.00 Kapel Elzenveld 
Rafael Bonavita, barokgitaar 
Van 8 tot 10 �  
 
26/08/2006 20.00 Zaal AMUZ – Augustinus Muziekcentrum  
Ensemble Kapsberger o.l.v. Rolf Lislevand 
Van 8 tot 20 �  
 
22/08/2006 20.00   
Orphénica Lyra o.l.v. José Miguel Moreno 
Van 8 tot 20 �  
 
25/08/2006 12.00 
Zefiro Torna & Triatu 
Van 8 tot 10 �  
 
Info 03/202 46 69 
www.festival.be/antwerpen 

Concerten Laus Polyphoniae 

Rafael Bonavita 
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Hij was een zoon van orgelbouwer Jan Medu(w)ael/Medwall 
en van Katlijne Akers (+1528). Zijn familienaam -zijn vader 
was van Engelse komaf- werd ook Meduwael, Meduwale, 
Medtwal en Meduael gespeld.  Hij was luitspeler en daar hij 
meester genoemd werd, mag men aannemen dat 
hij vrijmeester geworden is in de Antwerpse gilde 
van de speellieden. In 1560 woonde hij in de 
Hochstettersstraat "In 't Serpent" en stond borg 
voor Elisabeth Akers, echtgenote van de 
Engelsman Willem Gregor. De onroerende 
goederen en koopwaar in haar huis, die door het 
stadsbestuur geïnventariseerd werden, moesten 
als onderpand onaangeroerd ter plaatse blijven.
(1) Vermoedelijk was Elisabeth een dochter van 
Frederiks oom en voogd Jacob Akers en dus zijn 
nicht. Meedewael stond ook tweemaal borg voor 
mr. Andries van Cranen, nl. in 1563 voor een 
schuld van 65 gld. aan Henricus de Raymaker en 
in 1564 voor een schuld van 5 gld. 12½ st. aan 
Francisco Alvares. In deze drie borgstellingen 
werd hij telkens "luijtenist" genoemd. Mr. Andries 
van Cranen was schoolmeester en zanger die 
een merkwaardige canon componeerde die 
bewaard bleef in het Album amicorum van de 
Antwerpse geschiedschrijver Emmanuel van 
Meteren.(2) Inmiddels was Meedewael  in 1563 
in de O.-L.-Vrouwekerk met Anna Willems uit 
Breda getrouwd. (3) In 1564 verkocht hij een huis 
aan de Koepoortbrug, dat hij van zijn vader, mr. 
Jan Meduwael, geërfd had.(4) 
In 1567 werd Huybrecht Mathei, een buurman 
van Meedwael, beschuldigd  van betrokkenheid 
bij de Calvinistische opstand op de Meir. Hij zou 
op 15 maart 1567 geen doorgang hebben willen 
verlenen aan mr. Merten Walschaerts en Dierick 
Beelaert, zolang die niet "Vive les gueux" geroepen hadden. 
Op 8 april 1567 kwam mr. Frederick Meedewael,  "musicien", 
die toen on-geveer 42 jaar was en in de Paternosterstraat 
woonde, op verzoek van Mathei, getuigen over deze 
aantijging. Ook luitslager Lambrecht Gompaert,  eveneens 
een buurman, kwam in deze zaak getuigen.(5) 
Misschien maakte Fredericks vader, mr. Jan Meduwael, ook 
luiten of repareerde hij die ten minste, want in zijn boedel-
inventaris (1531), werden er behalve zeventien 
klavierinstrumenten, ook acht luiten aangetroffen waarvan er 
niet minder dan zes stuk waren en zo ook hun kisten:  "In de 
packcamere: ... I gescilderde luyte...  I luyte... I clavicordie... I 
hackbert... ; Neffes de camere wesende werckcamere: II pos-
ityfkes, I orgele... IIJ tonnekens met diversche instrumenten 
daer by de orgele ende positiven; Neffens 't voirseid cam(er)
ken: I posityf, II clavicimbelen... II blaesbalgen; Op 't hangend 
camerken van de werckcamer:  IIII quade clavicordien, IJ 

bogen, VI quade luten ende VI quade custodien, I 
clavisimbele.."; Opten ...solder: I orgele...I clavisimbele, I 
clavicordie... 1 blaesbalck, I custodie...I orgele al gebroken; 
Neffes den solder: II gebroken clavicordien... I gebroken 

posityf, I gelasen clocke, IX blaesbalgen".(6) 
Eindnoten: 
(1). SAA, Vierschaar 1392 (Borgtochtboek 1560-1562), f° 12r° 
(ultima februarij 1560). 
(2). Zie G. SPIESSENS, Andries van Cranen, een Antwerpse 
zangmeester en com-ponist van Mechelse komaf (ca. 1532?-na 
1577),  in: Album amicorum Alois Jans, Meche-len,  2003, p. 
289-300. 
(3). SAA, Parochieregister 191 (O.-L.-Vrouw: huwelijken 1563-
1566), p. 322 (6 november 1563). 
(4). SAA, Schepenregister  298 (3 Grapheus & Asseliers 
1564), f° 16v° (20 juni 1564). 
(5). SAA, Vierschaar 314 (1567. Nieuwe religie, 16e eeuw. 
Informatiën over personen beschuldigd de nieuwe leer aan te 
kleven, 1520 tot 1560), losse processtukken H. Mathei, 1567.  
Zie ook G. SPIESSENS,  Antwerpse luitslagers (8): Lambrecht 
Gompaerts Pieterszn  (*Beverlo, ca. 1534-+na  22-9-1570), in: 
Geluit-Luthinerie, n° 33 (03/2005), p. 6   
(6). SAA, Vierschaar 255 (Ambtman . Gerechtelijke 
inventarissen 1531-34), f° 10v°-13v°: Inventaris van den 
goeden Jans Meduwael, gemaect ten versoecke van Jan de 

��������ntwerpse luitslagers  (9): Mr. Frederyck Meedewael 
                                           (°Antwerpen?, ca. 1525-+ na 1567) 

               G. Spiessens 

Maximiliaan tussen zijn muzikanten. H. Burgkmair 
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Il est le fils du facteur d’orgues Jan Medu(w)ael/Medwall et 
de Katlijne Akers (+1528). Son  nom de famille — son père est 
d’origine anglaise — est aussi orthographié Meduwael, 
Meduwale, Medtwal en Meduael. Luthiste, il est est mentionné 
comme “maître”, on peut donc supposer qu’il est devenu 
“vrijmeester” de la gilde d’Anvers. En 1560, il habite "In 't 
Serpent", Hochstettersstraat, et se porte garant pour Elisabeth 
Akers, épouse du citoyen anglais Willem Gregor. Inventoriés 
par la ville, les biens immobiliers et les marchandises 
contenues dans sa maison, devaient rester sur place en tant 
que gage (1). Elisabeth est probablament la fille de l’oncle et 
tuteur de Frederik, Jacob Akers, et donc sa nièce. Meedewael 
se porte également deux fois garant pour mr. Andries van 
Cranen, d’abord en 1563 pour une dette de 65 gld. envers 
Henricus de Raymaker et en 1564 pour une dette de 5 gld. 12 
st. envers Francisco Alvares. Dans les documents concernant 
ces trois garanties, il est nommé “luijtenist”. Andries van 
Cranen est maître d’école et chanteur. Il compose un 
remarquable canon qui est conservé dans l’Album amicorum 
de l’historiographe anversois Emmanuel van Meteren. (2) 
Entretemps Meedewael se marie, en 1563, en l’église Notre-
Dame avec Anna Willems, originaire de Breda. (3) En 1564 il 
vend une maison sise Koepoortbrug, qu’il a héritée de son 
père, mr. Jan Meduwael. (4) 
En 1567, Huybrecht Mathei, un voisin de Meedwael, est 
accusé d’être impliqué dans la révolte des Calvinistes sur le 

Meir. Le 15 mars 1567, il aurait empêché de laisser passer mr. 
Merten Walschaerts et Dierick Beelaert, s’ils ne criaient pas 
"Vive les gueux". Le 8 avril 1567, mr. Frederick Meedewael, 
"musicien", alors âgé d’environ 42 ans et vivant 
Paternosterstraat, témoigne à la demande de Mathei, dans 
cette affaire. Et le luthiste Lambrecht Gompaert,  un autre 
voisin, témoigne également. (5) 
Il est possible que le père de Frederic, mr. Jan Meduwael, ait 
construit des luths ou du moins les réparait, car dans 
l’inventaire de sa succession (1531), outre 17 instruments à 
clavier on trouve en tout 8 luths dont 6 avec leur étuis � "In de 

packcamere: ... I gescilderde luyte (un luth peint)... I luyte (un 
luth)... I clavicordie... I hackbert... ; Neffes de camere wesende 
werckcamere (à côté, dans l’atelier) : II  posityfkes, I orgele... 
IIJ tonnekens met diversche instrumenten daer by de orgele 
ende positiven; Neffens 't voirseid cam(er)ken (à côté de la 
pièce précédente) : I posityf, II clavicimbelen... II blaesbalgen 
(soufflets); Op 't hangend camerken van de werckcamer:  IIII 
quade clavicordien, IJ bogen, VI quade luten (6 luths) ende VI 
quade custodien (et 6 étuis), I clavisimbele.."; Opten ...solder: 
I orgele...I clavisimbele, I clavicordie... 1 blaesbalck, I 
custodie...I orgele al gebroken; Neffes den solder: II gebroken 
clavicordien... I gebroken posityf, I gelasen clocke, IX 
blaesbalgen".(6) 

��������uthistes anversois (9): Mr. Frederyck Meedewael 
                                       (°Anvers?, ca. 1525 -+ après 1567) 

 
         G. Spiessens trad C.Ballman 

Les Epreuves de Job.  
 

De Beproevingen van 
Job 

 
Jan Mandyn 
ca.1500-1560 

 
Avez-vous déjà 

essayé de jouer du 
luth de cette façon ? 

 
Al geprobeerd luit 
te spelen op deze 

manier? 
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Naast  WEISS cd’s van Robert Barto vol. 7 op NAXOS en 
Paul Beier (Stradivarius STR 33731) is er nu ook een Weiss: 
Lauten Sonaten Vol. I door luitist Y. Imamura, uit bij CLAVES. 
SILVIUS LEOPOLD WEISS (1687-1750): Sonate b-moll, 
Prélude & Fantasie c-moll, Sonate a-moll  Yasunori Imamura 
13-korige Barokluit van Stephen Gottlieb - London, 1993 
De japanner Yasunori Imamura woont en werkt in Duitstalig 
Zwitserland. In deze Sonate wedijvert hij met de onbetwiste 
meester zelf: Silvius Leopold Weiss. Deze genoot op zijn beurt 
grote bewondering vanwege de grote J. S. Bach.  
Een cd reeks die ongetwijfeld voortgezet zal worden. G. S. 

(Commentaire par Gilbert Clauss trouvé au luthliste mars 06): 
Jakob Lindberg joue Weiss sur un instrument d'époque, 
datant de 1590 environ, construit par Sixtus Rauwolf. (P. 9) Il 
semble que ce soit le plus vieil instrument encore jouable, 
avec sa table d'origine. L'instrument était au départ un 7 ou 8 
choeurs, une modification de 1715 l'a transformé en 10 ou 11 
choeurs. Jakob Lindberg l'a acquis en 1991 lors d'enchères 
chez Sotheby’s à Londres. Il a ensuite été restauré par 
Michael Lowe, Stephen Gottlieb et David Munro. 
Selon Jakob Lindberg, Weiss a du composer une partie de son 
oeuvre sur un luth 11 choeurs, puis l'aurait reprise sur un 13 
choeurs ultérieurement. 
 Les pièces choisies par Lindberg sont : 
- prélude en mi bémol majaur 
- chaconne en mi bémol majeur 
- Sonate en Do mineur 
- Sonate en Si bémol majeur 
-¨Prélude en ré mineur 
- Fugue en ré mineur 
- Sonate en la mineur "L'infidèle" 
 Paru chez BIS (BIS-CD-1524)  
Nieuw: Nigel North: Nicolas Vallet:  
Le Secret des Muses ACD2 2333 (ATMA) 

"Nuove Musiche", par Rolf Lislevand (archiluth, théorbe, 
guitare baroque), Arianna Savall (voix, ou plutôt la-la-la-la-laire 
occasionnel, vraiment pas nécessaire), Pedro Estevan 
(percussions), Björn Kjellemyr (colascione, contrebasse), 
Guido Morini (orgue, clavicorde), Marco Ambrosini 
(nyckleharpa [?], ou viole d'amour à chiavi), Thor-Harald 
Johnsen (chitarra battente). 
 Ce sont surtout des pièces de Kapsberger, Pellegrini et 
Piccinini et aussi Narvaez, Frescobaldi, Gianoncelli, le tout 
adapté très (très!) librement par Rolf Lislevand, pour 
l'instrumentation ci-dessus. 
 Il y a beaucoup d'imagination instrumentale, et pourtant: on a 
l'impression de retrouver éternellement les mêmes chaconnes 
et passacailles depuis quelques années. Ce n'est pas ma 
tasse de thé, mais pas une raison pour ne pas faire connaître 
ce CD. 
 Le livret évoque le rôle de l'improvisation dans la musique du 
XVIIème siècle (le livret a l'air aussi improvisé), et se conclut 
par une sorte d'adieu ou 'arrivederci' à l'idée d'interprétation 
historique. Paru chez ECM, c'est très classe !  
 
 Popmuziek uit de 17e eeuw? 
Wie deze cd onbevangen beluistert, wordt meteen geïntrigeerd 
door de ingenieuze vermenging van oude tokkeltema’s  als 
Ciaccona, Arpeggiata, Passacaglia, Corrente en Toccata’s 
maar in een totaal onverwacht nieuwe uitvoering, doorspekt 
met  new wave geluiden. Rolf Lislevand arrangeerde de 
stukken  en speelt aartsluit, barokgitaar en teorbe  met verder 
nog Bjørn Kjellemyr, colascione en contrabas, Guido Morini, 
clavichord en orgel, Marco Ambrosini, nyckelharpa (viola 
d’amore a chiavi), Thor Harald Johnsen, chitarra battente, 
Pedro Estevan, percussie en Arianna Savall, zang. 
Rolf geeft een staaltje van zijn improvisatietechnieken; 
Keltische volksmuziek, Spaanse flamenco, vroegbarokke 
tokkelmuziek in een nieuw kleedje, een cd die beslist ook de 
“niet kenners” zal bekoren. ECM new series ����������	��           
G.S. 
 
First Recording of the Weiss Opera “Albus” Stefan Lundgren 
Op. 26 Recorded at the International Lute Festival in Füssen 
2005 Astrid Kessler: Sopran, Sandra Nahabian: Alt, Klaus 
Wenk: Tenor, Willie Pirzer: Bariton, Simon Steinkühler, 
Angelika Fichter: Violine, Sabina Lehrmann: Gambe, Stefan 
Lundgren: Laute, Frank Legl, Sprecher, Christoph Eglhuber, 
Dirigent 
� 12 (one CD) + � 4 air mail  Barer Str. 70, D-80799 München 
Tel.: +49 (0)89 / 272 24 07WebSite: http://www.luteonline.de 
 
Le dernier CD de Pascal Monteilhet avant son départ pour 
les îles : 3 suites pour théorbe de Robert de Visée + 3 suites 
que De Visée avait "mises en partition" (pour dessus 
accompagné du théorbe), que Monteilhet interprète l'une avec 
Amandine Beyer (violon), l'autre Amélie Michel (traverso), et la 
troisième avec Marianne Muler (viole de gambe). 

C d’s 
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Bekijk eens de pagina van  Lynda Sayce, ze geeft interessante 
informatie over de teorbe op  http://www.theorbo.com/Theorbo/
Theorbofaq.htm 
 
De Engelse vertaling door John Griffiths gebaseerd op de vi-
huela methode van Bermudo is nu te vinden op het web 
http://www.dpz.es/ifc/libros/ebook2368.pdf 
 
Fantasia’s uit het  4e boek van Fuenllana en de partituren: 
http://www.musicintime.co.uk/Fuenllana.htm 
Gespeeld op een lage vihuela in E met de 6e koor een toon 
lager gestemd. 
 
Jacob Lindberg a dédié une très belle documentation en ligne 
à son luth ancien, on comprend pourquoi en la visualisant ! 
Original Lute by Sixtus Rauwolf Augsburg, c. 1590  
http://qjmed.oxfordjournals.org/cgi/content/full/97/5/247-a 
http://www.musicamano.com/ 
The lute is a very fragile instrument and so, although there are 
many surviving old lutes, very few with their original sound-
boards are in playable condition. It is a rare experience indeed 
to hear one!  
This lute was built in Augsburg around 1590 by Sixtus Rauwolf 
and would originally have been probably a 7 or 8-course lute.  
There is also inside the lute a label of Leonhard Mausiel of 
Nüremberg dated 1715 and undoubtedly this was the time when 
the lute was given its new neck and "updated" into an 11-course 
lute.  
The 11-course lute was the most important type of lute during 
last half of the 17th century and the first quarter of the 18th cen-
tury.  
This "renaissance" lute therefore has been restored to its latest 
playable condition as an 11-course "baroque" lute, although it 
can also be strung as a 10-course lute in "renaissance" tuning.  

 

////����ebsites 
 

Original Lute by Sixtus Rauwolf  
Augsburg, c. 1590  

Te koop : 
8-korige Renaissanceluit (P. Sarens, Antwerpen 1981), klank-
kast in esdoorn, in goede staat, inclusief koffer.  
Prijs : 1500 � 
Mooi versierde oude luitgitaar, inclusief koffer.  
Prijs : 350 � 
Oude gitaar, vermoedelijk 19de eeuws, met het etiket "Io: 
Bapt. Rogerius Bon: Nicolai Amati de Cremona alumnus 
Brixiae fecit Anno Domini, 1702". 
Prijs : o.t.k. 
Tom Lambrechts - 03 366 52 55   tomla@tiscali.be 
 

Te huur: 
8-korige studieluit met koffer. Degelijk instrument voor mensen 
die de eerste stappen in het luitspel willen zetten. Verhuurprijs 
220 euro per lesjaar (11 maanden), hierna wordt een korting 
van de helft van de verhuurprijs gegeven op de aanschaf van 
een nieuw instrument. Meer info via email: 
vangeestgitaarbouw@tiscali.be, op het internet: 
www.vangeest.be of via de telefoon: 011/43.77.71.Momenteel 
zijn er nog 2 instrumenten voorradig. 

0000����oekertjes / Petites annonces 
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Zoals reeds voor vele moderne instrumenten gebruikelijk, 
begint men nu ook luitmethodes met begeleidende cd’s te 
maken, een gat in de markt, want voor zo ver ik weet was 
Margriet Verzyl de enige die dit al eerder deed met de 
begeleidingen van de Easy Duets van Anne Bailes, uitgegeven 
bij Tree Edition. Jammer genoeg is deze cd  enkel voor 
renaissanceluit op 415’ gestemd, wat niet voor iedere leerling 
evident is, meestal speelt men op 44O’. Wie maakt eens een 
cd om te gebruiken bij de methode van P. Boquet? 
 
The Lute Society, in conjunction with www.magnatune.com is 
pleased to announce a significant development in modern lute 
learning/teaching: the first book of easy lute pieces with an 
accompanying recording [as far as I know] since Tony Roo-
ley’s “New Varietie of Lute Lessons” of over 30 years ago.  
The recording is Jacob Heringman’s “Blame not my Lute” and 
you can download it from www.magnatune.com, - which in 
case you didn’t already know has a free, try-before you buy, 
live streaming option - and not just samples, you can hear the 
whole thing before deciding. More info John@magnatune.com  
Or you can buy an old-fangled CD from the Lute Society if you 
don’t want to / can’t download. 
The music on the recording is the whole of the book of “58 
Very Easy Pieces”, published several years ago. The reper-
toire consists of popular Elizabethan tunes and grounds, as 
found in the Lodge, Dallis and Ballet lute books, material from 
one of Le Roy’s tutor books (of 1568), and Italian dances from 
Caroso’s Il Ballarino (1581) and from a manuscript now in Ba-

varia.  If you want a copy of the CD, or the book, or [hopefully!] 
both, just email the Lute Society secretary, Chris Goodwin, for 
details:  Lutesoc@aol.com   
 
Contemporary Music: (Hedendaagse muziek voor luit en 
sopraan gamba (treble viol) of blokfluit) 
The latest publication from the Lute Society is Brian Wright's 
"Three dialogues for treble viol or other melody instru-
ment and lute" . The dialogues are composed in Brian's char-
acteristic modern yet accessible style. The viol part doesn't 
look too hard, and the (6-course renaissance) lute part calls for 
intermediate rather than advanced technique. The edition con-
sists of the composer's autograph score, and duplicate pages 
to avoid page turns. People quite often ask for music for lute 
and viol together, so we hope this edition will help to satisfy a 
demand.  
Price: �7.50  (members of The Lute Society: �6 ) plus postage: 
Europe �1.5 ,  
Email Lutesoc@aol.com if you'd like to order a copy. 
 
 
The Lute Calendar, 1st Book,  Winter  
Winter is nu als afzonderlijk deel verkrijgbaar, met 3 cd’s 
gespeeld en uitgegeven door Stefan Lundgren, luit 
� 24 (3CD's) +port � 2.50 (Europa)  
Leaf Music Postfach 40 11 32, D–80711 München 
Tel.: +49 (0)89 / 272 24 07   
All information at: www.luteonline.de 

&&&&����ditions 
Greet Schamp 

Het openbaar examen voor de Meestergraad luit van Floris De 
Rycker vindt plaats in de grote concertzaal van het Brussels 
Conservatorium. Hij speelt minder bekende werken voor de 
toch al weinig bekende barokluit. Het programma voor zijn 
eerste proef op 10 mei zag er als volgt uit: 
Adam Franz GINTER (1675-1706) Suite in e: Allemande, 
Courante, Sarabande, Menuet, Bourrée, Gigue 
Rudolf STRAUBE (1717-ca.1785) Sonata in G: Un poco 
Allegro, Siciliano, Minuetto, Poloneso 
Esaias REUSNER (1636-1679) Suite in c: Paduana, 
Allemanda, Couranta, Sarabanda, Gigue 
Bernhard Joachim HAGEN (1720-1787) Sonata in Es: 
Maestoso, Affetuoso, Allegretto 
Het tweede deel van dit openbare examen volgt op 19 juni 
om 11 uur eveneens in het Brussels conservatorium:   
Adam FALKENHAGEN (1697-1761) Sonata in F: Largo, 
Allegro, Vivace 

David KELLNER (ca.1670-1748) Phantasia in d 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) Partita in F BWV 1006a 
Prélude, Loure, Gavotte en Rondeau, Menuet I & II, Bourrée, 
Gigue 
Silvius Leopold WEISS (1686-1750) Tombeau sur la Mort de 
Mr. Comte de Logy 
Info hierover en over de try-out van de week daarvoor bij 
Floris De Rycker [florisderycker@hotmail.com] 

2222����loris De Rycker :  
Meesterexamen����
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Alle volgende items gevonden op  
http://www.omifacsimiles.com/index.html 
Old Manuscripts & Incunabula, PO Box 6019 FDR Station,  
New York NY 10150O 
tel 212/ 758-1946 • fax 212/ 593-6186 ld immels@earthlink.net  
 
NOORDT, Anthoni van, b.?-1675  
Tabulatuurboeck [van Psalmen en Fantasyen]. Amsterdam, 
Willem van Beaumont 1659. [Universitätsbibl. Krakau]. 
Faksimile-Edition Krakau, 1. Stuttgart, 2005. 25 x 36 cm, 68 pp. 
Line-cut of the Amsterdam, 1659 edition.The only known print 
preserving the works of A. van Noordt. (New Groves indicates 
erroneously that this work was lost in WW II). Uses unusual 
notation where the upper parts are distributed over two six-line 
staves (”Anglo-Dutch” notation); the bass, probably intended for 
the organ pedals, is printed under the staves in German organ 
tablature. Hardbound, with laid paper boards. $49 [item no. 
8646] 
 
[”Elisabeth’s Lute Book”] Lautenbuch der Elisabeth von 
Hessen / Elisabeth’s Lute Book. Facsimile 4° Ms. Mus. 108.1. 
Universitätsbibliothek Kassel. Herausgegeben von / Edited by 
Axel Halle. Mitarbeiterinnen / Collaborators: Angelika 
Horstmann (Einleitung), Betty C. Bushey, Translation.  
Kassel, 2005. Oblong, 18.5 x 15 cm, 24, 200 pp. Beautiful 
halftone facsimile of a collection of solo lute music, German, 
French and Italian songs with lute accompaniment and finger 
exercises formerly in the possession of Elisabeth (1596-1626), 
the eldest daughter of the Landgraf Moritz von Hessen. The 
instrumental pieces are notated in French lute tablature while 
the vocal compositions are notated in white mensural notation. 
Composers include Victor de Montbuysson and George 
Schimmelpfennig. Hardbound with coverboards that duplicate 
the original (sumptuously decorated with the family’s coat of 
arms). $85 (more info... ) [item no. 8610] 
 
Frühe Lautentabulaturen im Faksimile / Early Lute 
Tablatures in Facsimile. Herausgegeben von Crawford Young 
und Martin Kimbauer. Redaktion: Thomas Drescher.  
Pratica Musicale. Veröffentlichungen der Schola Cantorum 
Basiliensis, 6. Winterthur, 2003. 4º, 285 pp. Facsimiles of some 
of the earliest lute tablatures (hitherto unpublished) from the 
late 15th c. up until ca.1525 from Italian and German regions: 
Ms. Pesaro 1144 (produced in full color); and B/W 
reproductions of Ms Freibourg CU Cap. Res. 527 (olin Falk Z 
105), Ms Vienna Mus.Hs. 41950 (Blindhamers 
Lautentabulatur), and Ms D-Mu, 4˚ cod. ms. 718 (Das 
Mathematik- & Tabulaturbuch des Jorg Wiltzell). The Pesaro 
source is a splendid manuscript in cordiform shape (extremely 
rare in music history) and transmits Italian poetry and music for 
lute and lira da braccio. Preface and commentary in Ger-Eng. 
Binding in leatherette, with handsome dust jacket with picture of 

an opening from the Pesaro MS; slipcase. $235 (more info... ) 
[item no. 8471] 
[Methods, lute, France, 1500-1800, part 1] Luth. Méthodes - 
Dictionnaries et encyclopédies - Ouvrages généraux. [Deux 
volumes réalisés par Joël Dugot]. Volume 1: Bonaventure des 
Périers, Fine (1-2), Le Roy (1-2), Phalèse. Méthodes et Traités, 
I. Courlay, 2004. 4º, 192 pp. Line-cut of 6 essays or treatises on 
the lute, organized chronologically from Bonaventure des 
Périers to Phalèse. Wrappers. $53 [item no. 8465] 
[Methods, lute, France, 1500-1800, part 2] Luth. Méthodes - 
Dictionnaries et encyclopédies - Ouvrages généraux. [Deux 
volumes réalisés par Joël Dugot]. Volume 2: Bésard (1-2-3), 
Encyclopédie méthodique, Garsault, Gaultier (D.), Gaultier (D. 
et E.), Laborde, Mersenne, Mouton, Perinne (1-2-3), Trichet, 
Vallet. Méthodes et Traités, I. Courlay, 2004. 4º, 200 pp. Line-
cut of 15 essays or treatises on the lute, organized 
chronologically from Bésard to Vallet. Wrappers. $55 [item no. 
8466] 
 
Tablature de luth italienne. Fac-similé du ms. de la Bibliothè-
que Nationale, Paris, Rés. Vmd. 27, ca. 1505.  
Manuscrits, 26. Geneva, 2/ 2004. Oblong, 8º, 104 pp. Line-cut 
of one of the oldest lute mss, believed to be of Venetian origin. 

T ablature facsimiles@ Internet 

Congratulations! 
The English Lute Society  
celebrates  it’s 5Oth Birthday:  
 
Golden Jubilee Garden Party 
Saturday 24 june 2006 at 6 PM 
At the home of John & Joyce Reeve 
“Meads” 1 Belmont Park Road 
Maidenhead, Berkshire SL66HS 
With music from 6.30 played by Anthony Bailes & Jakob 
Lindberg. 
Food and drink supplied by the hosts. 
Rsvp tel 01628 626809 or jreeve@dsl.pipex.com 
 
Wij feliciteren onze oudste zustervereniging en hopen op een 
verdere prettige samenwerking. Chris Goodwin, de huidige 
(onvermoeibare) secretaris van de Engelse Lute Society, die al 
aanwezig was op de Nederlandse en Franse luitdagen (zie p. 
14) hopen we te mogen verwelkomen op onze 10e luitdag op 
15 october 2006 in Brussel. 
 
Ad multos annos! 
 
Greet Schamp  

3333����he English Lute Society  
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Nous venons d’apprendre avec émotion et tristesse le décès 
(samedi 22 avril, d’une crise cardiaque) d’
�������������
éminent luthiste médiéval de l’Ensemble Micrologus.  
Il était né en 1961 prés de Rome, en Italie.  
 
We vernamen het plotse overlijden van Adolfo Broegg, op 22 
april 06, tengevolge van een hartaanval. Hij werd in 1961 nabij 
Rome geboren. Hij begon op jonge leeftijd muziek te studeren 
en behaalde in 1983 zijn diploma gitaar aan het Conservatorio 
S. Cecilia in Rome. Nadien verhuisde hij naar Umbrië, waar hij 
tijdens de Calendimaggio di Assisi voor het eerst in contact 
kwam met middeleeuwse muziek en samen met enkele 
bevriende musici het ensemble Micrologus oprichtte. Hij 
volgde cursussen bij onder anderen René Clemenic en 
Dominique Vellard en verscheidene gespecialiseerde 
musicologen. Als luitist studeerde hij bij Crawford Young. 
Sindsdien ging hij zich vooral toeleggen op de middeleeuwse 
en 15de-eeuwse luittechnieken en het bespelen van 
aanverwante tokkelinstrumenten uit die tijd. Hij was 
verschillende malen te horen in ons land.  

4444����n memoriam ����������	

 
 

5555����aria 
 

Examen Ester Hendrickx 
Deze leerlinge van Agnès Tamignaux, speelt haar examen 
barokluit en teorbe op 9 juni 06 om 18.00 in de 
muziekacademie: Rue de la Chinstrée 2a, 4600 Visé  met 
werken van Weiss en Piccinini. Wie wil mag komen luisteren. 
Cette élève de Agnès Tamignaux passe son examen public 
de luth baroque et théorbe le 9 juin à 18h à l’Académie de 
Musique, Rue de la Chinstrée 2a, 4600 Visé. Elle jouera des 
œuvres de Weiss et Piccinini. 
info ester.hendrickx@skynet.be 

Welkom aan ons nieuwe lid Bernd Haegeman, 
barokluitspeler uit Duitsland. We hadden reeds vroeger 
contact met hem via het internet. Hij  wil graag kennismaken 
met Belgische luitspelers.  
Bienvenu à notre nouveau membre Bernd Haegeman 
venant d’Allemagne. Bernd joue du luth baroque et 
recherche des partenaires de duo/trio. 
Contact: bh@symbol4.de 
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Pieter Theuns , teorbe speelde op  26/04/06 een concert 
met twee gambisten Sonia Arbouche en  Anne Bernard in 
Brussel: werken van Bodin de Boismortier, Marin Marais, 
Robert de Visée, M. De Sainte-Colombe. 
The concert of P. Theuns and the viola da gamba ladies 
suffered in the beginning from tuning problems - in a rather 
damp backyard room . 
Pieter played a suite in a-moll by de Visée in a very musical 
manner, with Superb ornamentation and a stunning knowl-
edge of where the right bass strings are. 
Not so easy on a theorbo :-)  (But, as he told me in an e-
mail, guitar and theorbo are his instruments - so he is not a 
lutenist with an extra theorbo .-) ) 
Verslaggever: Bernd Haegeman 

C oncerten 

Greet Schamp, Elisa Poelmans, Jean Cordaro 

Bermhappening 
Leden van de Belgische luitacademie speelden op 14 mei in 
de namiddag op een activiteit van de vereniging Natuurpunt. 
Deze organiseerde een mooie wandeling door het 
natuurreservaat “Oude Spoorweg” in Kontich.  Als verpozing 
konden de wandelaars kennismaken met een voor 
sommigen totaal onbekend instrument: de luit. Het weer zat 
mee, de wasspelden deden goed dienst om de muziek vast 
te houden. 
 
Des membres de l’Académie Belge du Luth ont participé à 
une journée Nature & Culture organisée par l’association 
Natuurpunt autour de la réserve naturelle “Oude Spoorweg” 
de Kontich. Les participants ont pu, au cours de leur prome-
nade découvrir la musique ancienne jouée par trois luthistes. 

Félicitations ! 
La société anglaise de luth fête son 50e anniversaire 
 
Nous félicitons notre doyenne des sociétés de luth et 
espérons pouvoir continuer à collaborer avec elle. Voyez page 
14 l’infatigable secrétaire de la société, Chris Goodwin, qui 
était présent à la journée néerlandaise (ainsi qu’aux journées 
françaises) et que nous espérons accueillir chez nous le 15 
octobre prochain à Bruxelles.  
Bon vent !  
C. Ballman 

The English Lute Society 1956-2006 celebrates  it’s 5Oth 
Birthday:  
Golden Jubilee Garden Party 
Saturday 24 june 2006 at 6 PM 
At the home of John & Joyce Reeve 
“Meads” 1 Belmont Park Road 
Maidenhead, Berkshire SL66HS 
With music from 6.30 played by Anthony Bailes & Jakob 
Lindberg. 
Food and drink supplied by the hosts. 
Rsvp tel 01628 626809 or jreeve@dsl.pipex.com 

3333����he English Lute Society  
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Samedi 25 mars, il fait encore noir, une ombre entasse des 
boîtes à la forme étrange dans sa voiture et file rejoindre dans 
une autre ville un comparse portant un étui semblable aux 
autres. Ils se saluent et sourient avec connivence en pensant 
aux deux jours qui viennent. Mais il ne faut pas tarder, la route 
est longue. Dans une troisième ville, une troisième personne 
s’apprête à prendre le train et à rejoindre les deux autres…. 
Les 25 et 26 mars derniers se tenaient à Paris les Journées 
du luth organisées par notre consœur française, l’occasion de 
voir et d’entendre le luth dans tous ses états. Autour des 
traditionnelles expositions des luthiers présentant avec fierté 
leur progéniture et de piles de littérature pour luth, l’assistance 
a pu goûter un florilège de prestations plus ou moins 
professionnelles. En effet, les journées ont d’abord donné la 
parole aux enfants des Conservatoires de Charenton et de 
Chelles. Les premiers, sous la houlette de Céline Ferru, nous 
ont proposé un petit programme de danseries de la 
Renaissance, tandis que les seconds ont interprété un conte 
musical conçu par leur professeur Claire Antonini : la Guitare 
des Chevaliers. Avec un minimum de décors et de costumes, 
les enfants ont retracé la quête de deux chevaliers qui 
découvrent le luth et ses origines. Sans rien vouloir ôter de la 
qualité des prestations suivantes, ces deux spectacles 
d’ouverture des journées étaient remarquables malgré les 
petits incidents de parcours et maladresses qui leur 
conféraient un charme touchant. 
L’après-midi se poursuivait avec un 
double concert de Claire Antonini et de 
Pascale Boquet, dans de la musique 
él isabéthaine et i r landaise —
particulièrement réussie. Les deux 
interprètes aux qualités complémentaires 
— la première, au luth baroque, tout en 
finesse et intériorité, la seconde au jeu 
sensible, précis et solide dans un 
programme Renaissance — se sont 
rejointes pour le bonheur des auditeurs 
dans quelques duos et contreparties du 
16e siècle. L’ensemble La Rêveuse 
anima la soirée avec un beau concert de 
musique française du 17e siècle, mais un 
peu trop long et trop sage.  
Et voilà donc Dame Christine présidente 
de la gilde des luthistes belges, maître 
Renzo le luthier et maître Jehan le 
webmaster-luthiste qui se jettent dans la 
nuit noire à la recherche de leur hôtel. 
Adieu les siècles passés et les douces 
musiques. Ils traversent Paris dans la nuit 
noire, cherchent fiévreusement leur hôtel 
parmi les travaux de voirie sans fin, 

sortent leurs cartes de crédit, mémorisent le code de leur 
chambre, boivent  une bouteille d’eau (c’est tout ce que 
l’aubergiste-distributeur automatique propose) et jouissent 
enfin d’un sommeil réparateur.  
Le lendemain, une conférence de Joël Dugot a retracé avec 
brio les mésaventures des seuls quelques luths qui 
témoignent aujourd’hui de l’activité intense du célèbre luthier 
de Bologne Laux Maler. L’après-midi proposait encore deux 
concerts. Tout d’abord des monodies italiennes et des airs 
français du 17e siècle interprétés avec une présence 
remarquable par Marc Horvat et Bruno Helstroffer. Chant, 
duos de théorbes et guitares. Ce fut mon coup de cœur. Si 
vous avez l’occasion de les entendre, n’hésitez pas ! La 
journée se terminait par un spectacle des Coccigrues. 
Personnages chimériques, ménestriers, aux instruments 
divers et aux costumes surprenants, aux masques expressifs, 
nous ont régalé avec un programme digne de Rabelais et ont 
même tenté de faire danser l’assistance en un branle d’adieu. 
Bravo à Pascale Boquet et à son équipe pour cette fête du 
luth particulièrement diverse et réussie, où les enfants nous 
ont montré que les instruments d’hier sont aussi ceux de 
demain. 
Et nos trois comparses rentrèrent la tête pleine de musique et 
d’amitié. 

��������uth, instrument du passé ou de demain ? 
Les journées du luth à Paris 

Christine Ballman 

C. Goodwin  (English Lute Society), C. Gonzales (Sociedad de la Vihuela), 
S. Lundgren (Deutsche Lautengesellschaft), P.Boquet (Société française du Luth), C.Ballman 

(Académie Belge du Luth/Belgische Luitacademie) 
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Zaterdag 25 maart, het is nog donker, 
omfloerste schaduwen rondom dozen 
met vreemde vormen in haar auto, ze 
haast zich naar een andere stad om 
iemand op te halen die gelijkaardige 
kisten meedraagt. Ze begroeten 
elkaar met een samenzweerderige 
blik, denkend aan de twee komende 
dagen. Maar men mag niet treuzelen, 
de weg is nog lang. In een derde stad 
maakt een derde persoon zich klaar 
om de trein te nemen en de twee 
anderen te vervoegen…. 
Op 25 en 26 maart j. l. werden in 
Parijs de jaarli jkse luitdagen 
georganiseerd door onze franse 
zustervereniging, een kans om luiten 
te zien en te horen in al hun pracht. 
R o n d o m  d e  t r a d i t i o n e l e 
tentoonstelling waar luitbouwers fier 
hun werk toonden en waar ook 
massa’s luitpartituren lagen, kon men 
genieten van een waaier aan 
optredens zowel door professionelen 
als door amateurs. De luitdagen boden eerst een podium aan 
de kinderen van de conservatoria van Charenton en van 
Celles. De eersten onder de deskundige leiding van Céline 
Ferru, stelden ons een klein programma voor met danserieën 
uit de renaissance, terwijl de tweede groep een muzikaal 
sprookje bracht, bedacht door hun lerares Claire Antonini : “la 
Guitare des Chevaliers”. Met een minimum aan decors en 
kostuums ondernamen de kinderen een zoektocht van twee 
ridders naar de luit en haar origine. De twee optredens van de 
kinderen waren opmerkelijk, ondanks enkele begrijpelijke 
schoonheidsfoutjes, die het geheel eerder een treffende 
charme gaven.  
De namiddag werd vervolgd met een bijzonder geslaagd 
dubbelconcert door Claire Antonini en Pascale Boquet, met 
Elisabethaanse en Ierse muziek. Twee uitvoerders met elk 
hun elkaar aanvullende kwaliteiten- de eerste op barokluit tot 
de uiterste finesse in zichzelf gekeerd, de tweede met een 
gevoel ig  spel ,  accuraat  en s tevig  in  een 
renaissanceprogramma- verenigden zich, tot vreugde van de 
luisteraars, tenslotte in enkele duo’s en contreparties uit de 
16e eeuw.  Het ensemble La Rêveuse luisterde de avond op 
met een mooi concert van franse 17e eeuwse muziek, wel een 
beetje lang en nogal braaf. 
En ziedaar Dame Christine, presidente van de gilde der 
Belgische  luitspelers, meester Renzo luitbouwer en meester 
Jean, webmaster-luitist die zich in de donkere nacht waagden, 

koortsachtig op zoek naar een onderkomen. Ze trotseerden 
allerhande wegwerkzaamheden, haalden hun creditcards 
boven, leerden het codenummer van hun hotelkamer van 
buiten, dronken een fles water (het enige wat in de automaat 
verkrijgbaar was) en genoten dan van een verkwikkende 
nachtrust. 
‘s Anderendaags was er een lezing door Joël Dugot die met 
brio de lotgevallen van de enkele overblijvende luiten had 
opgespoord, die getuigen van de grote activiteit van de 
beroemde luitbouwer Laux Maler, werkzaam in Bologna. De 
namiddag bracht nog twee concerten. Eerst Italiaanse 
monodieën en Franse Airs uit de 17e eeuw, opmerkelijk 
gebracht door Marc Horvat et Bruno Helstroffer. Zang, duo 
van teorbes en gitaren. Dit was voor mij adembenemend. Als 
u de kans krijgt hen te horen, aarzel niet! De dag werd 
besloten met een spektakel door de groep Coccigrues: 
schimmige personages, minstrelen met verschillende 
instrumenten, verrassende kostuums en expressieve maskers 
brachten ons een programma, Rabelais waardig, ze 
probeerden zelfs iedereen aan het dansen te krijgen in een 
afscheidsbranle. 
Bravo aan Pascale Boquet en haar ploeg voor dit zeer 
gevariëerde en geslaagde luitfeest waar de kinderen ons 
getoond hebben dat de instrumenten uit het verleden ook die 
van de toekomst  zijn. 

��������uit, instrument uit het verleden of de toekomst ? 
De Luitdagen in Parijs 

C. Ballman  vert. G. Schamp�

La classe de luth de / De luitklas van Céline Ferru 
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Eric Crouch 
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3333����oelichting bij de muziekbijlage 
Greet Schamp 

Onze muziekbijlage is een prelude van John Wilson voor 12 
korige Engelse luit met stemming A', Bes', C, D, Es, F, G, c, f, 
a, d', g', Hierbij zijn de bassen uiteraard aangepast aan de 
toonaard van het stuk, zie daarvoor na de laatste maat. Wie 
geen 12 korige luit heeft kan natuurlijk de bassen oktaveren. 
Met dank aan Eric Crouch voor het ter beschikking stellen van 
zijn versie van deze 2e prelude. 
 
John Wilson* (1595-1674) Engels componist, luitist en zanger. 
Mogelijk was hij zanger bij Shakespeare’s Globe Theatre. Hij 
is bekend als componist van de Cavalier songs, waarvan er 
vele door John Playford zijn uitgegeven. Hij zou via 
Shakespeare’s gezelschap ook componist en luitist Robert 
Johnson gekend hebben, en deze laatste zou zijn stijl 
beïnvloed hebben. In 1635 vervoegde hij the King’s Musick en 
volgde het hof van Karel I in ballingschap naar Oxford. Hij 
promoveerde tot Doctor in Music in Oxford in 1644. Hij werd 
beschreven als “the best at the lute in all England” en als "the 
most curious judge of music that there ever was" (beste luitist 
in Engeland en de meest merkwaardige kenner van muziek 
die er ooit was). Vanaf 1646, volgend op de overgave van het 
garnizoen in Oxford, tot 1656, was hij in dienst van Sir William 
Sarsden in de parochie van Churchill, in Oxfordshire.  Hij werd 
uitgekozen voor de post van “Heather Professorship of Music” 
die sinds enige jaren vacant was. Hij ondernam de heropbouw 
van de Music School, die in zeer slechte staat was omdat ze 
tijdens de Burgeroorlog misbruikt werd als  opslagplaats 
("magazine for cloth for soldiers apparel and coats" ). In 1661 
gaf hij zijn professorschap op en werd hij weer aangesteld bij 
the King’s Musick, volgend op het herstel van de monarchie in 
1660. Hij volgde zijn rivaal Henry Lawes op als “Gentleman of 
the Chapel Royal” na diens overlijden in 1662. 
Wilson schreef minstens 256 sololiederen en dialogen (226 in 
Ob Ms Mus. b. 1), meer dan 72 part songs (waarvan 6 of meer 
arrangementen zijn van liederen van andere componisten; 44 
ervan zijn eigen liederen) en minstens 31 religieuze werken. 
We verwachten binnenkort de complete uitgave van het oeu-
vre van Wilson door Gordon J. Callon. : het Ob MS Mus. b. 1 
(204 folios) en de  publicatie “Cheerfull Ayres or Ballads First 
composed for one single Voice and since set for three Voices 
by John Wilson…” (Oxford: Printed by W. Hall, for Ric. 
Davis…, 1660) samen met alle andere werken verspreid over 
verschillende bronnen. 
Na de aankomst van Jacques Gaultier in Engeland in 1617 
won de nieuwe Franse luitstijl aan populariteit: deze werd  
gekenmerkt door het gebruik van nieuwe stemmingen, 
preludes non-mésurées, dansvormen verwant met de 
baroksuite en de zgn. style brisé. De Engelse Gouden Eeuw 
traditie van het luitspelen vervaagde snel. Desondanks bleef 
toch de oorspronkelijke Engelse luittraditie gaande van John 
Dowland en Daniel Bacheler over Robert Johnson en Cuthbert 
Hely tot bij John Wilson bewaard. Een Fantasia en Pavanes 

van Robert Johnson, te vinden in het Lord Herbert of Cherbury 
Manuscript hebben veel gemeen met de luitstukken van 
Wilson. Wilson’s enige overblijvende composities voor luitsolo 
bestaan uit een set van 30 preludes die elke grote en kleine 
tertstoonaard beslaan (met enkele dubbels). Ze verschijnen in 
een ietwat willekeurige volgorde, hoewel Matthew Spring**, 
die deze stukken in klavierversie herschreef, suggereert dat 
“de stukken gaandeweg meer complex, chromatisch en 
moeilijker worden, beginnend van gemakkelijk en in bekende 
toonaarden tot in het onbekende”. 
De prelude 2 van J. Wilson, heeft in maat 9 van de originele 
tabulatuur 8 tijden i.p.v. 4. Eric Crouch***, die het stuk voor 
ons intavoleerde, heeft deze notatie behouden omdat het 
ritme zo duidelijker blijft zonder dat men een 
verbindingsboogje moet schrijven tussen de twee maten. Er 
zijn twee correcties aangebracht die ook zo staan in de 
uitgave van M. Spring: in maat 15 is een basnoot toegevoegd 
en in maat 18 is de vingerzetting (d) verplaatst van 4e naar 5e 

koor. 
 
Bronnen: 
*Ian Spink: 'Wilson, John', Grove Music Online ed. L. Macy, 
<http://www.grovemusic.com>] 
**John Wilson: Thirty Preludes in all (24) Keys for Lute. Edited 
with introduction and commentary by Matthew Spring. Utrecht, 
The Diapason Press,1992 

Gerrit Ter Borch , luitspeelster (1667) 
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7777����upplément musical 
Commentaire G. Schamp, trad. C. Ballman�

Notre supplément musical est un prélude de John Wilson pour 
luth renaissance à 12 chœurs. Pour la scordatura, voyez en 
fin de pièce. Vous pouvez bien-sûr octavier les chœurs que 
vous n’avez pas. 
John Wilson* (1595-1674) est un luthiste, chanteur et 
compositeur anglais. Il est possible qu’il ait été chanteur au 
Globe Theatre de Shakespeare et est connu comme 
compositeur des Cavalier songs, que John Playford a édité 
pour une bonne partie. Par le biais de la compagnie de 
Shakespeare, il aurait connu le compositeur et luthiste Robert 
Johnson qui aurait influencé son style. En 1635, il rejoint la 
King’s music et suit la cour de Charles Ier en exil à Oxford. Il 
devient Docteur en musique d’Oxford en 1644 et est décrit à 
ce moment-là comme « the best at the lute in all England » 
ainsi que « the most curious judge of music that there ever 
was ». De 1646 à 1656, suivant la garnison à Oxford, il est au 
service de Sir William Sarsden à la paroisse de Churchill, en 
Oxfordshire. Il est invité à occuper la place de Heather 
Professorship of Music qui était vacante depuis quelques 
années et se lance dans la reconstruction de la Music School 
qui était en très mauvais état suite aux usages qui en avaient 
été faits pendant la guerre civile. Elle avait en effet été 
employée comme « magazine for cloth for soldiers apparel 
and coats ». Il démissionne de sa charge d’enseignant en 
1661 et reprend du service dans la King’s musick suite à la 
restauration de la monarchie en 1660. Il succéda à son rival 
Henry Lawes comme « Gentleman of the Chapel Royal » suite 
au décès de ce dernier en 1662. 
Wilson écrivit au moins 256 chansons solo et des dialogues 
(226 sont conservés dans Ob Ms Mus. b. 1), plus de 72 part 
songs (dont au moins 6 arrangements de chansons d’autres 
compositeurs et 44 de ses propres œuvres) et au moins 31 
œuvres sacrées. L’édition de l’œuvre complet de Wilson va 
paraître bientôt, sous la direction de Gordon J. Callon : le ms. 
Ob MS Mus. b. 1 (204 folios) et la publication des “Cheerfull 
Ayres or Ballads First composed for one single Voice and 
since set for three Voices by John Wilson…” (Oxford: Printed 
by W. Hall, for Ric. Davis…, 1660) ainsi que diverses œuvres 
disséminées dans d’autres sources.  
Après l’arrivée de Jacques Gaultier en Angleterre en 1617, le 
style français caractérisé par l’emploi des nouveaux accords 
du luth, par les préludes non mesurés, par les danses 
associées à la suite baroque et le style brisé gagnent en 
popularité. L’âge d’or du style anglais décline rapidement. On 
discerne cependant une certaine tradition anglaise qui relie 
John Dowland et Daniel Batcheler, Robert Johnson et 
Cuthbert Hely et enfin John Wilson. Une fantaisie et des  
pavanes de Robert Johnson contenues dans le Lord Herbert 
of Cherbury Manuscript offrent des points communs avec les 
pièces de Wilson. Les seules pièces solo de Wilson qui nous 
soient parvenues sont 30 préludes, pensés comme un tout en 
adoptant toutes les tonalités mineures et majeures (avec 

quelques doublons). Ils sont rangés de façon quelque peu 
arbitraire quoique Matthew Spring**qui les a transcrits en 
notation pour piano suggère que « les pièces deviennent 
progressivement plus complexes, chromatiques et difficiles, 
allant des tonalités les plus familières à celles qui sont plus 
rares ». 
Dans le prélude 2, la mesure 9 de la tablature originale 
comporte 8 temps au lieu de 4. Eric Crouch***, qui nous offre 
cette tablature a maintenu cette particularité car elle permet de 
garder le rythme tel quel, sans avoir à lier une note d’une 
mesure à l’autre. Il a également introduit deux corrections 
faites par Spring, à savoir l’ajout d’une basse, mesure 15 (5), 
et mesure 18, le d a été déplacé du 4e chœur au 5e. 
 
Sources: 
*Ian Spink: 'Wilson, John', Grove Music Online ed. L. Macy, 
<http://www.grovemusic.com>] 
**John Wilson: Thirty Preludes in all (24) Keys for Lute. Edited 
with introduction and commentary by Matthew Spring. Utrecht, 
The Diapason Press,1992 
*** Eric Crouch: http://homepage.mac.com/pogmoor/
GuitarLoot/pages/32.html 

Van Mieris, portrait de François de la Boë  
et de sa femme 
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Fabio Ursillo ou quand l’Italie s’installe à Tournai au 18e 
siècle 
 
Fabio Ursillo serait originaire de Rome et né à la fin du 17e 
siècle. Connu comme compositeur et luthiste, il pratiquait 
également le violon, la flûte et la guitare, et est actif dans les 
Pays-bas méridionaux. On sait qu’il est à Rome en 1720 et 
qu’il rencontre, soit à Rome, soit à Naples le comte 
François-Ernest de Salm-Reifferscheid, futur évêque de 
Tournai. C’est en 1725 qu’il suit ce dernier à Tournai. Mais, 
de caractère changeant, sa vie prend la forme d’un rondeau 
dont le refrain serait Tournai. Il travaille en effet 
alternativement à Tournai à partir de 1725, puis pour le 
Chevalier d’Orléans, grand prieur de France, en 1730, 
ensuite à nouveau à Tournai en 1733. On le retrouve en 
1744 à la cour de Wurtenberg et rejoint enfin Tournai en 
1746. Mais il se produit aussi en tant qu’interprète à la cour 
de Bruxelles.  
L’ évêque le tient en estime et lui offre une somme de 1200 
livres par an en plus de  sa nourriture et de son logement. 
On ne sait exactement quand il meurt, mais sa veuve exige 
en 1759 d’être entretenue par l’évêque arguant des 34 
années que son mari aurait passées au service de celui-ci.  
Malheureusement, les seules œuvres d’Ursillo qui nous 
soient parvenues sont des opus pour deux violons ou flûtes 
avec basse continue. Ses œuvres doivent avoir eu un 
certain succès puisque elles sont éditées à Londres, Paris et 
Amsterdam. D’après Fétis, dans sa Biographie universelle, il 
aurait écrit trois concerti grossi et des fantaisies pour 
archiluth ainsi qu’un concerto pour guitare qui sont restés à 
l’état de manuscrit et jusqu’à ce jour introuvables.  
On remarque donc qu’Ursillo a composé uniquement pour 
les instruments qu’il jouait et que l’archiluth était encore en 
usage au milieu du 18e siècle dans nos régions. Son opus 2 
est conservé à la Bibliothèque du Conservatoire de 
Bruxelles dans une double édition de Paris et Londres. Il 
s’agit d’une série de six sonates de forme ternaire, sur le 
modèle italien : vif, lent et vif. Le style d’Ursillo est 
caractérisé par de courts motifs exposés soit alternativement 
soit conjointement aux deux instruments solistes. 
Alternances de Forte et de Piano, de réponse en imitation 
d’un instrument à l’autre ou de jeu à la tierce. Ce sont des 
œuvres sans virtuosité mais de caractère plaisant qui 
pourraient être ressorties de leur purgatoire. 
Faites le tour des brocantes et de vos greniers, qui sait si 
l’un des concertos pour archiluth ou guitare ne dort pas près 
de chez vous !  
 

2222����abio Ursillo 
Christine Ballman vert. Greet Schamp 

Fabio Ursillo of wanneer Italië zich in Doornik vestigt in 
de 18e eeuw 
Fabio Ursillo afkomstig uit Rome, werd geboren op het einde 
van de 17e eeuw. Gekend als componist en luitspeler, 
speelde hij daarnaast ook nog viool, fluit en gitaar en hij was 
bedrijvig in de Zuidelijke Nederlanden. Men weet dat hij in 
Rome was in 1720 en dat hij ofwel in Rome, ofwel in Napels 
graaf François-Ernest de Salm-Reifferscheid, de 
toekomstige bisschop van Doornik ontmoet heeft. In 1725 
volgde hij deze naar Doornik. Maar, met wisselend karakter, 
nam zijn leven de vorm aan als die van een rondeau met als 
refrein “Doornik”. Hij werkte inderdaad afwisselend in 
Doornik vanaf 1725 tot 1733. In 1744 vindt men hem terug 
aan het hof van Würtemberg maar hij keert in 1746 alweer 
terug naar Doornik. Ondertussen treedt hij op aan het hof 
van Brussel. 
 
De bisschop achtte hem in elk geval erg hoog want hij bood 
hem de som van 1200 ponden per jaar aan plus kost en 
inwoon. Men weet niet precies wanneer hij gestorven is 
maar zijn weduwe eiste in 1759 in elk geval van de bisschop 
dat hij haar zou onderhouden met als argument dat haar 
echtgenoot 34 jaren in diens dienst gewerkt had. 
Jammer genoeg zijn de enige werken van Ursillo die tot ons 
gekomen zijn, composities voor twee violen of fluiten met 
basso continuo. Deze stukken moeten destijds wel enig 
sukses gehad hebben vermits ze uitgegeven zijn in Londen, 
Parijs en Amsterdam. Fétis schrijft in zijn “Biographie 
Universelle” dat Ursillo drie concerti grossi en fantasia’s voor 
aartsluit schreef naast een gitaarconcerto die helaas alleen 
in manuscriptvorm overgebleven en bovendien tot nu toe 
onvindbaar zijn. 
Men kan hieruit concluderen dat Ursillo slechts schreef voor 
de instrumenten die hij zelf bespeelde en dat bovendien de 
aartsluit in het midden van de 18e eeuw nog volop bespeeld 
werd in onze contreien. Zijn opus 2 is bewaard gebleven in 
de Bibliotheek van het Conservatorium van Brussel in een 
tweevoudige editie: die van Londen en die van Parijs. 
Het gaat om een serie van zes sonates in driedelige vorm 
naar Italiaans model : snel, langzaam, snel. De stijl van 
Ursillo wordt gekarakteriseerd door korte motieven ofwel om 
de beurt ofwel tegelijkertijd door beide solo-instrumenten. 
Afwisselingen van Forte en Piano, vraag en antwoord of 
waar het andere instrument in terts meespeelt. Het zijn geen 
virtuoze werken maar aangename muziek die het verdient 
uit het vergeethoekje gehaald te worden. 
Ga dus op zoek langs rommelmarkten of op uw zolders, wie 
weet ligt één van de concerto’s voor aartsluit of gitaar daar 
wel ergens tussen! 
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De toets is verantwoordelijk voor de bespeelbaarheid en voor 
een goede actie. Omdat een snaar in trilling meer plaats 
inneemt moet er een compensatie zijn: de toets zal daarom in 
de lengte enigszins hol zijn. Dit bereikt men op twee manieren: 
de goede manier bestaat erin dat de bouwer de toets een 
uitholling meegeeft. Bij de minder goede manier wordt de toets 
kaarsrecht gemaakt en wordt de uitholling gevormd door de 
dikte van de fretjes aan te passen. Deze uitholling draagt er 
toe bij dat de actie ook in de hogere posities laag genoeg blijft. 
Een luittoets is opmerkelijk dunner dan een gitaartoets. Is bij 
deze laatste de dikte rond de 5 mm, bij de luit gaat het van 1 
tot 3 mm. Dit is vooral om gewicht te sparen en wordt mogelijk 
omdat de luittoets geen zaagsneden nodig heeft voor metalen 
fretjes. Daarbij is ebbenhout niet zo stabiel als men wel denkt, 
en zou een dikke brede toets van een barokluit vervorming 
kunnen veroorzaken. 

Tegen het schroevenstuk aan wordt de toets meestal iets 
dikker: dit heeft het voordeel dat de bouwer hem later nog kan 
bijschaven als de actie te hoog is. 
Om de fretjes niet te breken moeten de randen van de toets 
mooi afgerond zijn, maar hij staat ook enigszins bol in 
dwarsrichting. Bij de vroegste luiten zien we dit echter zelden 
en zijn toetsen plat zoals bij de klassieke gitaar, maar hoe 
meer snaren de luit krijgt hoe boller de toets wordt. Dit heeft 
twee voordelen: een bolle toets vergroot de bespeelbaarheid 
omdat de hand zich daar beter bij voelt (dwarsgrepen) én 
omdat daardoor de snaren aan het zadel iets dichter bij elkaar 

mogen staan zonder dat dit hinderlijk wordt voor de vingers, 
cfr. de elektrische gitaar. Hoe meer snaren, hoe breder de 
toets, daardoor zullen de fretjes in het midden niet meer strak 
aanspannen, wat zeer oncomfortabel speelt: je gaat onbewust 
veel harder drukken om een goede toon te bekomen. 
Een goede toets is dus in lengterichting (een heel klein beetje) 
hol, in dwarsrichting een beetje bol. 
Het is aan te raden regelmatig de toets te onderhouden. Dat 
kan je best doen als je alle snaren vervangt.  Vervang dan ook 
meteen de fretjes, zo kun je de toets een goeie beurt geven.  
Om vuil te verwijderen ga je eerst met doekje en wat terpentijn 
(zuinig zijn!) de toets opkuisen. Hierbij moet je wel héél 
voorzichtig zijn, want als je over het klankblad wrijft met 
vervuilde terpentijn zal dit vieze plekken achterlaten die niet 
meer te verwijderen zijn! Aan het punt waar de toets het 
klankblad raakt wrijf je best met een totaal zuivere vod (met 

een beetje terpentijn) in de richting van het klankblad naar de 
toets toe om vervuiling van het klankblad te vermijden. Bij elke 
nieuwe wreef gebruik je een nieuw stukje vod (zelfs al zie je 
geen enkele vervuiling!). Een toets is gelukkig meestal enkel 
vuil bij de laagste posities, dus moet je niet teveel aan de kant 
van het klankblad werken.  Als dit mooi opgedroogd is kan je 
hem behandelen met een heel klein beetje ongekookte lijnolie. 
Heb je dit niet in huis, gebruik dan een beetje bijenwas, maar 
nogmaals : wees er zeer zuinig op. 

8888����leine herstellingen aan luiten deel 5: de toets (vervolg Geluit nr 30) 
Peter Verhoeven 

Toets in ebbenhout met vleugeltjes Baroktoets met inlegwerk 

Rob Mc Killop has told that 12,000 downloads were made 
from his Scottish historic tunes recordings yesterday alone, 
and several thousand players have now downloaded his 
score/tab based book of arrangements. He also admits that 
donations made voluntarily for this service he has provided 
now exceed his earnings from a certain music publisher's issu-
ing of a book. Most tab books for steel string players are 
aimed at 'lightning chasers' - players who, perhaps as a per-
sonal challenge, want to perform showpiece stuff exactly as 
the recording (which may well have been 50 per cent impro-

vised and cut and pasted anyway :-)). Rob's properly notated 
score/tab (not just tab on its own) is entirely different. It is very, 
very hard to perform these quiet, contemplative early Scottish 
tunes to a janglefest audience or in a noisy session. They are 
absolutely made for the type of playing they originally had, in 
the pre-industrial silence of an 17th century apartment. They 
are the perfect repertoire for playing to yourself, quitely and 
with great care in phrasing, timing and ornamentation. As Rob 
admits they often need only two fingers of each hand, but that 
does not make them easy to play well, just easy to play physi-
cally. 

W ebnews 
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Fretplaatsing is bij de luit zeer belangrijk voor de juiste 
intonatie.  De meeste spelers plaatsen de frets zo dat er een 
gelijkzwevende stemming ontstaat.  Dat klinkt mooi voor ons 
gehoor maar het is historisch niet steeds verantwoord.  Daarbij 
komt het de resonantie van de luit niet altijd ten goede.  Toch 
verwijzen vele auteurs, die hiernaar zochten, dikwijls naar de 
luit als voorbeeld voor een natuurlijk zoeken naar deze 
stemming.  Aan u om te kiezen !  Aan het stemmen van een 
luit kan een heel boek gewijd worden. 
 
Men kan op het net enkele programmaatjes downloaden voor 
het juist berekenen van de fretplaatsing in verschillende 
‘temperaturen’.  Het meest uitgebreide vind je op  
http://www.cs.dartmouth.edu/~lsa/download/index.html.   
Ik raad iedereen aan hiermee te experimenteren.  Als je hierin 
veel tijd steekt door de stemming van de snaren in 
overeenstemming te brengen met de plaatsing van de frets en 
omgekeerd, zal je versteld staan van het resultaat, het zal je 
ook bewuster leren luisteren naar je instrument. 
 
Fretjes zijn meestal darmsnaren in diktes tussen 0.50 en 1 
mm, maar je kan ook gerust nylgut gebruiken.  Dit materiaal is 
slijtvast en goedkoper dan darm, maar heeft als nadeel dat je 
je eerst goed moet scheren alvorens tot actie over te gaan.  
Het is al veel beschreven, maar ter lering en vermaak, hier 
nog eens de manier om fretjes aan te brengen. 
 
Leg eerst de volgende dingen klaar :  
- een badhanddoek 
- een nagelknippertje 
- een soldeerbout of aansteker 
- een kommetje met lauw water 
- een kop met zeer hete koffie 
 
Darmsnaren leg je eerst even te week in het water, maar let 
op : niet te lang want dan houden ze niet op de knoopjes als je 
ze aanspant.  Ze moeten, zoals mijn leraar luitbouw het ooit 
aanschouwelijk zei ‘al dente’ zijn.  Doe dit liefst niet met een 
rol van 5 meter, maar werk telkens met kortere stukjes.  Als ze 
al dente zijn droog  je ze even af aan de handdoek.  
Nylgutsnaren hebben geen voorbereiding nodig. 
 
Leg de luit met het klankblad op de handdoek, de hals wijst 
naar rechts en ligt een stukje over de rand van de tafel. 
 
Begin twee posities te laag.  Bij de eerste fret begin je zo dicht 
mogelijk bij het schroevenstuk. 
 
Breng het fretje aan (indien er snaren op staan : liefst onder 
de snaren door) met het kortste eind van je af.  Daarin komt 
een gewoon knoopje.  Brand het uiteinde, zo’n tweetal 
centimeter verder, dicht en op een bolletje met de soldeerbout.  

Schuif het lange stuk door het oog naar boven toe en trek 
naar beneden, alzo de knoop dichttrekkend.  Je mag redelijk 
hard trekken, totdat de knoop zich op de juiste plaats bevindt, 
nl. aan de baskant. 
 
Dan knip je het andere uiteinde voorzichtig af, er voor zorgend 
dat alles mooi op zijn plaats blijft, op maximaal 2 mm.  Dit 
eindje maak je ook bol door er even met de soldeerbout aan 
te titsen.  Ondertussen wordt het stilaan tijd van je koffie te 
genieten … als die al niet koud geworden is. 
 

8888����leine herstellingen aan luiten deel 6: Fretplaatsing 
Peter Verhoeven (illustratie David Van Edwards) 
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9999����umo(u)r 
P. Verhoeven 

EENIGHE VERMAARDE LUYTSLAEGHEREN 

BATMANUS BALMANUS   
si en conde vlieghen  

als geen ander  

MARENZIA SALVATOR 
luytmaeckere dezes werde 

doer die natte maere bereden  

IOANNIS CORDARIUS 
bygenaemt :  

‘met den serieusen blick’  

MARGARETHA SCHAMPERIUS 
bemerket den bevallighe blick 

deefer luyttenslagerinne  

 
PETRUS AGRICOLA  

bygenaemd ‘metten korten armkens 
ende de groote luyt’  

BOBIANUS DAVIDIENSIS 
hi en singhet vrank, vroo  

ende altoos blide soo  
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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. 
 
Uiterste inzenddatum kopij voor het tijdschrift van September: 1 Juli 2006 
Envoyez-nous avant  le 1° juillet 2006 vos  annonces pour le numéro de septembre. 
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mededeling: 
Er is bij sommige lezers nog twijfel of ze hun lidgeld voor 
dit jaar al dan niet betaald hebben, daarom dit eenvoudig 
trucje: zit hier een overschrijvingsformulier bij, dan hebt u 
nog niet betaald, zit er geen bij dan hebt u reeds betaald 
voor 2006 waarvoor natuurlijk hartelijk dank. 
- 20,00 EUR (België)  
- 25,00 EUR (Buitenland)  
- 30,00 EUR of meer (erelid) 
- 10,00 EUR (student)  
- op rekening 310-1293656-53 

communiqué : 
Certains de nos lecteurs ne savent plus s’ils sont à jour ou 
non de cotisation. Pour le savoir il suffit de regarder l’é-
ventuel bulletin de versement joint à cette revue. Pas de 
bulletin, vous avez payé pour 2006 et nous vous remer-
cions de votre confiance. 
- 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 

W ebsite                               http://users.belgacom.net/lute 

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. 
Nous rappelons à nos aimables lecteurs que le site Internet de l’Académie Belge du luth présente toutes les information 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. 


