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We hebben ons best gedaan om een fijne 10e luitdag te organise-

ren, we zijn weer, zoals de vorige jaren, te gast in de academie van 

St Lambrechts Woluwe en hopen u daar te mogen ontmoeten met 

uw luit(en) en mogelijk wat zelfbereid gebak, ondertussen al een 

traditie.  

In dit tijdschrift kan u de vervolgartikels lezen over de luitverwan-

te instrumenten en over de Antwerpse luitbouwers maar ook een 

nieuwe serie door Ernstjan van Geest over de bouw van een nieu-

we luit. Veel leesplezier! 

EEEE    ditoriaal 
Greet Schamp 
Vice-Presidente 

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 
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Chers amis luthistes, nous voici à nouveau prêts à affronter une nou-

velle Journée du Luth et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de notre 

10e ANNIVERSAIRE ! A cette occasion, nous vous proposons deux 

concerts et des ateliers, de quoi satisfaire vos oreilles et vos doigts. 

Dans le supplément musical vous découvrirez deux pièces de musique 

médiévale que je vous commenterai et que nous travaillerons ensemble 

lors d'un atelier Voyez le programme détaillé de la Journée dans ce 

numéro.  

Nos appels à contribution pour la revue et pour l'organisation générale 

restent sans réponse! Nous avons vraiment besoin d'aide !!! Profitons 

de notre rencontre pour améliorer l'aspect pratique de notre Académie. 

Soyez impliqués et venez à l'assemblée générale ! 
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20/09/06 19.30 Concertzaal Stadtmuseum, Markt 46, te Sieg-

burg, BRD Ensemble “Diatessaron” met Marianne Buisseret 

en Lieven Misschaert, luit. Programma: “Amours, amours …..” 

Vlaamse luitmuziek en liederen met luitbegeleiding uit de re-

naissance.Info: Lieven Misschaert: 050 311910 (tel. & fax) 

lieven.misschaert@skynet.be 

 

1/10/06 11.00 Cc Ter Dilft Bornem  

Cécile Kempenaers, sopraan & Jurgen De bruyn, gitaar  

Het Spaanse lied. Tel. 03 890 69 30  tickets:12/10€ 

  

7/10/06 20.00 kerkje van Beigem Zefiro Torna ‘Les Tisserands’ 

CC Strombeek  

 

12/10/06 20.00 Handelsbeurs Gent: Les Tisserands: Première 

& cd release. De traditionele muziekgroep Amorroma, het 

historische muziekensemble Zefiro Torna en jazzsaxofonist en 

fluitist Philippe Laloy (Traces, Tricycle) ontmoeten elkaar in 

een programma doordrongen van de geest van het katharis-

me. 

Le groupe de musique traditionnelle Amorroma, l’ensemble de 

musique ancienne Zefiro Torna et le groupe de jazz Traces se 

rencontrent dans un programme qui est imprégné de l’ésprit 

du catharisme. 

Zefiro Torna | Wittebroodstraat 19 | 2800 Mechelen [t] +32 (0)

15/34.86.62 | [m] +32 (0)499/34.79.55  

[e] klaartje@zefirotorna.be | [w] www.zefirotorna.be  

 

15/10/06  

Luitdag Muziekacademie 

Tweelindenstraat 2a,St Lambrechts Woluwe 
zie pagina 11 voor meer uitleg     

Journée du luth  
Académie de Woluwe-St-Lambert 

Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles 

voir page 10 

 

19/10/06 20.00 Concertgebouw Brugge: Camerata Trajectina 

& Gerrit Komrij: Liedekens van Obrecht  (met o.a. Louis Grijp, 

luit & citer) 15€ 

20/10/06 20.00 Sint-Gilliskerk (Baliestraat) te Brugge Vocaal 

ensemble “Laudato Si” o.l.v. Antionette Tronquo en Lieven 

Misschaert, luit. Programma  “De profundis” Motetten en poly-

fonie rond het thema; leven, dood en nagedachtenis. Afgewis-

seld met luitmuziek. Najaarsconcerten te Brugge: organ. Con-

certi Vocali Info  070 225005 

 

26/10/06 20.00 Concertgebouw Brugge La Reverdie: Dufay: 

Missa Sancti Jacobi (met o.a. Claudia Caffagni, luit) 15€ 

 

27/10/06 20.15  Cultureel Centrum De Adelberg, Adelbergpark 

1, 3920 Lommel 

Sofie Vanden Eynde (tiorba), laureaat van de Kunstaanmoedi-

gingsprijs 2006, Els Janssens (mezzo-sopraan) en Masa-

ko Art (harpa tripla): H. Kapsberger, S. Landi, A. Piccinin, B. 

Ferrari, G. Caccini, Toegangsprijs: 10 € Tel.: 011 55 35 11  

E-mail: reservaties@ccdeadelberg.be  www.ccdeadelberg.be 

 

11/11/06 20.00 Sint-Romboutskathedraal Cultuurcentrum Me-

chelen Zefiro Torna: ‘de Fragilitate’ 

23/11/06 20.00 Concertvereniging Lemmensinstituut Leuven 

Zefiro Torna: ‘de Fragilitate’ 

  
15/12/06 20.00 Concertgebouw Brugge: Capilla Flamenca met 

o.a. J. Van Outryve, luit, Kerst in de renaissance 20€ 

 

15/12/06 20.00 Lommel  CC De Adelberg: Zefiro Torna  ‘El Noi 

de la Mare’ 

16/12/06 20.00 West Classic, Ieper:  Zefiro Torna  El Noi de la 

Mare’ 

17/12/06 11.00 CC Willebroek: Zefiro Torna  El Noi de la Mare’ 

Org: CC De Ster  

20/12/06 20.00 Kerkje van Millegem: Zefiro Torna  El Noi de la 

Mare’ 

21/12/06 20.00 Concertzaal Muziekinstrumenten Museum 

Brussel: Zefiro Torna  El Noi de la Mare’ 

 

21/12/06 20.30 St Stefanuskerk, Hingene: B’Rock  

Kerstconcert Christus Natus est nobis  

Cc Ter Dilft  Tel. 03 890 69 30  tickets:18/16€ 

 

23/12/06 22.00 Berlijn, Radialsystem Zefiro Torna  El Noi de la 

Mare’   

 

 

18/03/07  

2e Internationaal Luittreffen in kasteel Re-

nesse, Oostmalle meer hierover  in ons vol-

gende tijdschrift! 

2ième Rencontre autour du luth 

Chateau Renesse à Oostmalle 

Plus d’information dans notre prochaine 

gazette! 
 

18/03/07 17.00 Concertgebouw Brugge: Luthomania, Cinema 

Novo met o.a. P. Malfeyt, luit . Toegang: 15€ 

A genda 
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SALTERIO PERSIANO 

Deze afbeelding komt oorspronkelijk uit een reisverslag door 

Engelbert Kempfer en is helemaal niet Perzisch van origine. Het 

is een eenvoudiger vorm van een Chinese cither, die pas in de 

16de eeuw in Perzië ingeburgerd raakte. Hoewel het zoals ande-

re instrumenten van de citherfamilie platliggend moet bespeeld 

worden maakt Bonanni's gravure er een soort gitaar van, die mij 

sterk aan de balalaïka doet denken. Ik ben geen wetenschapper, 

dus mag ik mij wel een fantasietje veroorloven. 

De balalaïka is bijna synoniem voor de Russische folklore. Ze 

roept het beeld op van de befaamde Don-Kozakken, gekleed in 

tunieken met opstaande kraagjes en wijde mouwen, in rijbroeken 

en leren laarzen, melancholisch zingend over de bootslui op de 

Wolga. Of over de mooie ogen van Kalinka. Ze dansen met dui-

velse behendigheid. Nu eens gehurkt als trollen dan weer hoog 

opspringend alsof de wetten van Newton in Rusland niet gelden, 

tollen ze als derwisjen in het rond. 

Deze zeer eenvoudige balalaïka  toont de driehoekige vorm. De 

basis van de driehoek meet 43 cm, de lichtgebogen zijden meten 

elk 35 cm. De mensuur is 42,5 cm, de snaren lopen over de brug 

nog een eind door tot de onderkant van het instrument, waar ze 

vastgemaakt worden. De stemschroeven zitten diagonaal op de 

achterkant van de kop. De totale lengte is 68 cm. De diepte juist 

onder de hals is amper 6 cm, tegen de onderkant aan is dat het 

dubbele. De onderkant zit in een schuine hoek vast aan het bo-

venblad en de achterkant is ook nog gebombeerd.  

Een gelijkzijdige driehoek met platte basis en gebogen zijden: in 

de wiskundeles zou het niet mogen, in de instrumentenbouw is 

het een fascinerend buitenbeentje. 

GGGG    abinetto Armonico deel 5  
Nadine Duymelinck 
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Willem Mook, gerenommeerd Nederlands luitspeler en musi-

coloog, stuurde ons zijn nieuwste CD: Proba me Deus. 

Het gaat hier om 73 minuten muziek voor zang en luit van 

Constantijn Huygens (1596-1687) en tijdgenoten, aangevuld 

met composities uit zijn muziekverzameling. 

Bataille, J. Gaultier, Le Jeune, Goudimel, Lassus, Marenzio, 

Perrichon, Monbuisson, Boësset, Galilei, Coprario, Lady Killi-

grew, Lanier en Lawes : zeggen deze namen u iets? 

Harry van Berne, tenor en Jasper Schweppe, bariton samen 

met Margo Fontijne gamba en natuurlijk Willem Mook die 

speelt op een 10 korige luit van Carel Huiskamp en een 12 

korige (tweekoppige, dubbele stemkraag) luit van Michael Lo-

we, verrassen ons met een uitvoerig geïllustreerd biografisch-

muzikaal overzicht van Constantijn Huygens’ leven. Diens lan-

ge en boeiende carrière wordt ook grondig toegelicht in het 

mooi uitgegeven inlegboekje. Wat voor tiorbe bespeelde Huy-

gens eigenlijk in de 1640er jaren, een interessante vraag die 

Willem Mook uitvoerig bestudeerd en ook beantwoord heeft, 

achteraan in het cd boekje. Het betreft alleszins nog een luit in 

vieil ton, dus de zgn. renaissancestemming. Huygens had zijn 

Pathodia oorspronkelijk nog in tabulatuurnotatie geschreven, 

maar zijn Franse uitgever, Ballard drong 

erop aan de begeleiding in becijferde 

bas (basso continuo) te noteren, wellicht 

uit commerciëel oogpunt, zo kon hij het 

ook slijten aan clavecimbelspelers. In 

Pathodia komen herhaaldelijk chromati-

sche passages voor op 7e en 8ste koor, 

die op een zgn. Italiaanse teorbe met 

vrijzwevende bassen onmogelijk uit te 

voeren zijn. Dit wijst op de zogenaamde 

12 korige geteorbeerde luit, een type dat 

men in de periode 1630-1700 veelvul-

dig afgebeeld ziet op Nederlandse en 

Engelse schilderijen. 

Huygens kwam als diplomaat in 1622 

in Engeland al voor het eerst in con-

tact met Jacques Gaultier, Frans luit-

speler, die daarheen gevlucht was 

nadat hij in zijn vaderland verdacht 

werd van moord op een edelman. (U 

ziet het, niet alleen de oude Antwerp-

se luitspelers waren al eens betrok-

ken bij fysiek geweld.) Hij leerde de 

“two-headed” luit wellicht kennen via 

J. Gautier, die beschouwd wordt als 

de uitvinder ervan en die in 1630 op 

zijn beurt ook een bezoek bracht aan 

Huygens in Den Haag. 

Deze luit heeft een tweede knoppen-

kast in het vlak van de toets, met 4 

diatonische baskoren, naast de be-

staande geknikte waarop de 8 hoogste koren lopen. In 1653 

schrijft Huygens aan zijn vriend Pierre de la Barre dat hij be-

gonnen is met het uitproberen van de zgn. “nouveaux tons” 

Ik kan u deze originele cd, met een aantal niet eerder geregi-

streerde, zeer bijzondere composities, warm aanbevelen hij is 

verkrijgbaar onder het label: Spaarne 0601, EAN 

8715440003321, gedistribueerd door Bertus Groothandel en 

Dist r ibut ie,  Capel le  a/d  IJssel ,  Hol land. in fo: 

www.spaarnemuziek.nl 

 

The italian label Tactus has a new release with lute music by 

Spinacino performed  by Massimo Marchese probably it is a 

world premier recording with music entirely devoted to Spina-

cino..Tactus website:  [2]www.tactus.it 

 

 

Naxos has released a new Nigel North album today: Dowland 

Fancyes, Dreams and Spirits, Lute Music Vol 1. It's available 

for download from the iTunes store and you can listen to ex-

cerpts on the naxos website (if you register). 

 

 

Sting and Karamazov are working on a 

Dowland album: http://www.sting.com/

news/news.php?uid=4527 In an exclusi-

ve interview with Sting.com, Sting has 

revealed his latest project - an album of 

sixteenth century music performed on the 

lute. The album will be released in the 

autumn (october) on the classical label 

Deutsche Grammophon. Sting.com 

members can view the video interview in 

CCCC    
d’s     
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the Virtual Ticket section of the 

website by going here. Here's what 

Sting had to say about this unusual 

and exciting project... "About two 

years ago Dominic [Miller] gave me 

a gift that he'd had made for me, a 

lute, a sixteenth century instrument 

with lots and lots of strings and I 

sort of became fascinated with it 

and immersed myself in the lute and 

lute music. It reminded of an 

interest I've had for a long time - for 

almost twenty five years - in the 

works of John Dowland. John 

Dowland was a sixteenth century 

English composer who wrote songs 

for the lute. He was really the first 

singer/songwriter that we know of 

and so a lot of us owe our living to 

this man. Then we met this guy Edin Karamazov who is a 

Bosnian lute player and we started discussing Dowland and 

the idea came up of recording some songs of his for an album. 

"That kind of frivolous idea became a reality and it's coming 

out in October on Deutsche Grammophon and I'm thrilled. It's 

a strange record, a delightful record and I think people will be 

intrigued by it. The album is voice and lute, there are a few 

four part harmonies that I sing and it's all music from the 

sixteenth century."  

 

Ricardo Savino wants to let you know that Magnatune has 

recently re-issued his 

following cds (all of which are on period instruments).   You 

can either download these or have them shipped as cds. 

Danza y Diferencias: Music of Santiago de Murcia Music for 

solo baroque guitar by one of the greatest baroque guitar 

composers. 

Venice Before Vivaldi:   A Portrait of Giovanni Legrenzi (El 

Mundo) String music and cantatas by one of the greatest and 

most neglected Italian composers of the 17th century. This cd 

also feaures mezzo soprano Jennifer Lane and soprano Ruth 

Escher. 

Bardenklange, Op. 13: Music of Johann Kaspar Mertz (1806-

1856) One of the most beautiful collections of 19th centuries 

miniatures for solo guitar played on a  c. 1815 Mirecourt guitar. 

These pieces are similar to piano works by Schumann & Men-

delssohn. His most recent cd is titled Villancicos y Cantadas: 

Music from 17th &18th century Latin America & Spain on   

Koch (with El Mundo), and next month Koch will issue Vol. 1 of 

The Essential Giuliani. This double cd shows Giuliani's consi-

derable compositional skill in a slightly different light and in 

addition to featuring numerous solos, it also includes a song 

cycle with soprano Jennifer Ellis, duos with violinist Monica 

Huggett, a trio for violin, cello & guitar with Ms. Huggett & Willi-

am Skeen, and the complete Op. 30 Concerto for guitar and 

orchesta directed by Ms. Huggett (without cuts & with the origi-

nal orchestration).  

All of these are on period instruments  

Pantagruel: Elyzium: Broadside Ballads, Ayres and Dances 

from Elisabethan England’s Golden Age, composities van 

John Bennet, William Byrd, John Dowland, Edward Johnson, 

Peter Philips, Thomas Ravencroft afgewisseld met poëzie en 

improviaties op fluit, gittern, cister en luit. Het jonge Duitse en-

semble Pantagruel, met Hannah Morrison, zang, Dominik Sch-

neider, fluiten, gittern en zang, Mark Wheeler, luit, gittern en 

cister, opgericht in 2002, dat zijn naam ontleent aan de held 

van François Rabelais, is niet bang van nieuwe ideeën qua 

uitvoering en presentatie. Omdat ze niet de platgetreden pa-

den bewandelen van de reeds overbekende Lute songs, maar 

ook ander repertoire brengen uit diezelfde schitterende perio-

de, is deze cd zeker de moeite waard. In 11 thematisch ge-

groepeerde onderdelen zoals Daphne,  O thou Silver Thames, 

Ale & Tobacco en natuurlijk niet te vergeten de hoofdpersoon 

Queen Elisabeth I van Engeland herself,  worden vocale, in-

strumentale en gedeclameerde werken aaneen gerijgd tot een 

mooi en origineel geheel.  Hun levendige scenische uitvoe-

ring, waarvan ik bij een optreden voor de Engelse Lute Socie-

ty getuige mocht zijn, en onlangs nog te bewonderen op het 

luitfestival in Füssen (D) moet u beslist ook zelf eens meema-

ken, dus hou deze groep in ’t oog, als ze nog eens in België 

optreden. Op 19 augustus j.l. speelden ze met groot sukses in 

Château Libermé, Eupen Kettenis, hun programma "Eliza is 

the fairest Queen" 

www.pantagruel.de Endymion records 

Pantagruel 
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Hij was een zoon van Peeter en van Catharina van Vosber-

gen. Hij werd in Antwerpen geboren en er op 22 juni 1569 in 

de kathedraal gedoopt met als doopouders Pauwels Dries en 

Lisken Boschot. (1) Hij was dus een jongere broer van de ach-

teraf beroemd geworden luitcomponist Joachim vanden Ho-

ve en zonder twijfel hebben beide broers hun eerste muziek-

onderricht van hun vader gekregen die immers Antwerps 

stadsspeelman was en een dansschool hield. (2) Het is niet 

uitgesloten dat de zonen Vanden Hove meer bepaald luitles 

kregen van Emmanuel Adriaenssen, de beroemde Antwerp-

se luitvirtuoos en componist.  Op 15 augustus 1585 verkocht 

stadsspeelman Peeter vanden Hove zijn jaarloon van 1585 en 

de vier tabbaardlakens van de jaren 1582-1585, die hij nog te 

goed had van het stadsbestuur. (3) Bovendien werd hij toen 

als stadsspeelman vervangen door Anthonie vanden Steene. 

Het ligt dus voor de hand dat hij in augustus 1585 op het punt 

stond om met zijn huisgezin uit Antwerpen te vertrekken. Op 

15 augustus immers had Farnese het beleg van Antwerpen 

doorbroken en de hervormingsgezinden verlieten massaal de 

Zuidelijke Nederlanden. Vermoedelijk was Peeter één van hen 

en hoogstwaarschijnlijk emigreerde hij naar de Noordelijke 

Nederlanden, want zijn twee zonen Joachim en Hercules wa-

ren achteraf in Leiden gevestigd als luitspeler.  

Hercules woonde daar in 1592 op de hoek van de School-

steeg, ten huize van de Leuvenaar Hans van Dormale. In dat 

jaar werd hij gedagvaard wegens straatgeweld. Hij had met 

enkele studenten vernielingen aangericht in de buurt van de 

Vrouwenkerk, op verschillende plaatsen in de stad mensen 

gemolesteerd en bedreigd, en zich met geweld tegen zijn aan-

houding verzet. Op 7 januari 1593 werd hij voor drie jaar uit 

Leiden verbannen, maar toen was hij reeds voortvluchtig. In 

deze gerechtelijke stukken werd hij als een Antwerpse luitspe-

ler bestempeld. Op 8 en 9 februari 1593 werden er in de Leid-

se herberg De Eenhoorn twee feestmaaltijden gehouden naar 

aanleiding van de Diesviering (verjaardag van de stichting van 

de universiteit), waarbij twee muzikanten optraden, nl. de 

zoon van mr. Florys en de broer van Hercules, die daarvoor 

samen 6 gld. 15 st. opstreken. Eerstgenoemde was niemand 

anders dan Cornelis Schuyt Florisz, die in hetzelfde jaar 

stadsorganist werd. De broer van Hercules moet Joachim 

vanden Hove geweest zijn die toen vermoedelijk in plaats van 

zijn broer optrad.  (4) 

Men kan zich afvragen of de jongste broer, Joannes vanden 

Hove (°1575), eveneens luitspeler geworden is en in de Noor-

delijke Nederlanden gevestigd was, maar hij kan ook jong 

gestorven zijn, misschien nog in zijn geboortestad Antwerpen.

(5) 

 

 

AAAA    ntwerpse Luitslagers (10): Hercules vanden Hove  
                                       (Antwerpen, 1569—Leiden?, na 1593) 

G. Spiessens 

(1) Stadsarchief Antwerpen (SAA), Parochieregister 6 (O.-L.-

Vrouw; dopen 1560-1569), f° 164v°.  De moedersnaam  werd 

verkeerdelijk als "Lisken" opgegeven in plaats van Lijnken" (van 

Katelijne, Catharina) en dat moet een verschrijving vanwege de 

scribent geweest zijn, die misschien verwarde met de voornaam 

van de meter. 

 

(2) G. SPIESSENS, De Antwerpse stadsspeellieden (1): XVde en 

XVIde eeuw, in: Noord-gouw, X (1970), p. 3, 5; IDEM. Geschiede-

nis van de gilde van de Antwerpse speellieden, bijgenaamd Sint-

Job-en-Sint-Maria-Magdalena (16e eeuw -1794) (1): Inleiding en 

XVIde eeuw, in: Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, 

XXII (1968),  p. 16. 

 

(3) SAA, Schepenregister 381 (Kieffelt & Boghe I, 1585), f° 15r°. 

(4) J. SCHOLTEN, Van den Hove, in: De Tabulatuur, 82 

(oktober 2005); IDEM, e-mail van 13 november 2005 

 

(5) De begrafenisregisters van de Antwerpse parochiekerken van 

vóór 1600 bleven niet bewaard. 

Eindnoten / NotesEindnoten / NotesEindnoten / NotesEindnoten / Notes    

Alexander Farnese, Hertog van Parma 
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Hercules est le fils de Peeter vanden Hove et de Catharina 

van Vosbergen. Il naît à Anvers le 22 juin 1569 et est baptisé 

en la cathédrale avec comme parrain et marraine Pauwels 

Dries et Lisken Boschot.1 Il est donc un frère cadet du célèbre 

luthiste et compositeur Joachim vanden Hove. Sans aucun 

doute, les deux frères ont bénéficié de l’enseignement de leur 

père qui était ‘stadsspeelman’et tenait une école de danse.2 Il 

n’est pas exclu que les frères aient reçu des leçons 

supplémentaires de luth d’Emmanuel Adriaenssen, le 

célèbre luthiste et compositeur anversois. Le 15 août 1585, 

Peeter vanden Hove, vend l’arrièré de traitement de 1585 et 

les 4 ans de draps de livrée que l’administration communale 

lui devait encore3. Il est remplacé comme musicien de la ville 

par Anthonie vanden Steene. Il tombe donc sous le sens 

qu’en août 1585 il était sur le point de quitter Anvers avec 

sa famille. C’est à cette période (le 15 août) que Farnèse 

perce le blocus d’Anvers provoquant la fuite en masse vers 

les Pays-Bas méridionaux des familles réformées. Peeter a 

dû être l’un d’eux et émigra probablement vers le Nord car 

on retrouve ensuite ses deux fils Joachim et Hercules fixés 

à Leiden comme luthistes.  

Hercules y habite en 1592 à l ‘angle du Schoolsteeg, chez 

le louvaniste Hans van Dormale. La même année il est cité 

en justice pour violences urbaines. Avec quelques 

étudiants il avait commis des actes de vandalisme dans les 

environs de la Vrouwenkerk, molesté et menacé diverses 

personnes et s’était violemment opposé à son arrestation. 

Le 7 janvier 1593, il est banni pour trois années de la ville 

de Leiden alors qu’il est déjà en fuite. Dans les rapports 

judiciaires on lui appose l’étiquette de luthiste anversois. 

Les 8 et 9 février 1593 ont lieu à Leiden dans l’auberge De 

Eenhoorn deux festins à l’occasion de la ‘Diesviering’ (Fête 

anniversaire de la fondation de l’université), où se produisent 

deux musiciens. Il s’agit du « fils de maître Florys et du frère 

d’Hercules », qui reçoivent à cette occasion 6 florins et 15 

sous pour eux-deux. Le premier n’est autre que Cornelis 

Schuyt Florisz, qui devient la même année organiste de la 

ville. Le frère d’Hercules doit avoir été Joachim vanden Hove 

qui devait probablement remplacer son frère4. On peut se 

demander si le frère cadet, Joannes vanden Hove (°1575), 

est aussi devenu luthiste et se serait fixé aux Pays-Bas du 

Nord, à moins qu’il ne soit mort en bas âge dans sa ville 

natale d’Anvers 5. 

LLLL    uthistes anversois (10): Hercules vanden Hove  
                                       (Anvers, 1569—Leiden?, après 1593) 

G. Spiessens trad C. Ballman 

Ester Hendrickx Ester Hendrickx Ester Hendrickx Ester Hendrickx heeft op 9 juni 2006 in de 

Muziekacademie van Visé een “grootste onder-

scheiding” en “felicitaties van de jury” op 

haar luitproef behaald. 

De IYAP wedstrijd van Laus Polyphoniae 

werd gewonnen door Tasto Solo, het Zweedse 

Ferrara Lute Duo Ferrara Lute Duo Ferrara Lute Duo Ferrara Lute Duo werd 2de en Sarada (B) 

(o.a.F. De Rycker) kreeg de publieksprijs. 

Floris De Rycker Floris De Rycker Floris De Rycker Floris De Rycker heeft op 19 juni 06 zijn 

Meesterdiploma Luit behaald met 16/20 aan 

het Brussels Conservatorium in de klas van 

Philippe Malfeyt. Hij zal vanaf september 

luitles geven in de muziekacademies van Dil-

beek, Zaventem en het conservatorium van 

Leuven. 

Meer info: florisderycker@hotmail.com 

U itslagen  

Leiden  1652 
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Door de Editions du Centre de Musique Baroque de Versail-

les werden in december 2005 twee werkjes van Sébastien 

Brossard voor luit uitgegeven, onder redactie van Cathérine 

Cessac. Geïntrigeerd door de lage prijs, 2€, besloot ik deze 

te bestellen. Groot was mijn verbazing 

dat het slechts twee bladzijden in kla-

viertranscriptie betreft, zonder enige 

kopie van of verwijzing naar de oor-

spronkelijke tabulatuur. In een tijdperk 

waar de luitspelers toch graag uit de 

gebruiksvriendelijkere tabulatuur lezen 

is dit een gemiste kans. Ik heb de 

proef op de som gemaakt en de trans-

criptie van deze twee Courantes weer 

geïntavoleerd voor een 10 korige luit 

in renaissancestemming en het lijkt me 

een mooi stukje dat nog erg aanleunt 

bij de Airs de Cours stijl. Dus als u de-

zelfde moeite wil doen om Brossard 

als luitcomponist te leren kennen: het 

besteladres is: CMBV, Hotel des Me-

nus-Plaisirs, 22 avenue de Paris, F-

7 8 0 0 0  V e r s a i l l e s  o f  e d i t i -

ons@cmbv.com 

Voor de musicologen is er natuurlijk ook de volledige kritische 

editie aan 60€ waarin ongetwijfeld de luitmanuscripten uitvoe-

riger  beschreven worden. 

Sébastien de Brossard,gedoopt in 1655 in Dompierre (Ome) 

en overleden in Meaux in 1730  is 

zeker niet op de eerste plaats als 

componist de geschiedenis inge-

gaan. Meer roem verdiende hij als 

theoreticus en als schrijver van een 

van de eerste alfabetische lexica 

van muziek (wetenschappelijke) ter-

men in het Frans de “Dictionnaire 

de musique” in 1703. Zijn composi-

torische nalatenschap bestaat uit 

luit- en vioolmuziek, werken voor 

één of twee melodie instrumenten 

en basso continuo, orkestwerken, 

wereldlijke liederen, 6 Livres d'airs 

sérieux et à boire (1691-1698), can-

tates en motetten o.a. de Lamentati-

ons du prophète Jérémie (1721). In 

1724 schonk hij zijn rijkgevulde bi-

bliotheek aan Lodewijk XV en 

maakte er ook een uitvoerige cata-

logus van die bewaard wordt in de  Bibliothèque Nationale de 

France, dit alles in ruil voor een pensioen. 

E ditions 

Bottegari Cosimo, Il libro di canto e liuto (Riproduzione del 

manoscritto conservato nella Biblioteca Estense di Modena). 

(BMB,IV,98) A cura di Dinko Fabris e John Griffiths.  

In-4 gr., pp. 200, br. [88-271-2994-4] Eu.57,00  

[h t tps : / /www. fo rn ied i to re .com/ f lex /F i xedPages / IT/

ShowOpera.php/L/IT/SKU/2994%204]  

Oproep: 
 

Nu onze luitacademie 10 jaar bestaat, vind ik dat het tijd geworden is om eens een balans op te maken. 

Na een eerste luitdag in october 1996, in de academie van St-Gillis (Brussel), besloten we om effectief ook een luitvereniging 

op te richten om de liefhebbers van luitmuziek en luitspelers met elkaar in contact te brengen en luitdagen te organiseren. Dit is 

ons de afgelopen jaren dan ook zeker gelukt, vooral de jaarlijkse luitdagen en ook de kleinere, weliswaar meer informele bij-

eenkomsten, zijn zeker suksesvol te noemen. Met dit tijdschrift dat we 3 maandelijks uitgeven, trachtten we zowel de meer mu-

sicologisch geïnteresseerde lezers, als de actieve luitspelers en de mensen die graag luitmuziek horen aan hun trekken te laten 

komen door respectievelijk meer diepgravende artikelen over luitmanuscripten en componisten, praktische tabulaturen, een 

hoekje van de luitbouwer met af en toe tips over onderhoud van het instrument, een “nieuwe uitgaven”, een concertagenda en 

een cd rubriek. 

Door onze persoonlijke contacten met de zusterverenigingen hebben we reeds jaren een uitwisseling van onze tijdschriften en 

bezoeken we mekaars luitdagen en wisselen ideeën uit. 

In ons eigen ledenbestand tellen we zowat alle luitspelers / luitleraars in België, maar ook verschillende luitbouwers, musicolo-

gen en natuurlijk ook in uiterst positieve zin: de amateurs. We willen graag met jullie in dialoog treden over de toekomst van de 

luitacademie, wat verwachten onze leden en willen/ kunnen ze ook zelf hieraan hun steentje bijdragen? Als u er niet bij kunt zijn 

op onze luitdag, mag u ons altijd ook schriftelijk, telefonisch of per mail uw ideeën laten weten. Tot ziens op 15 october! 
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R umeurs / Geruchten @ Internet 

Straffe uitspraak van Reinhard Goebel, de dirigent van Musica 

Antiqua Köln, die in November stopt met zijn beroemde 

ensemble wegens een spierletsel aan zijn linkerhand. 

 

Wenn Sie heute die Alte-Musik-Szene betrachten, was stört 

Sie?  

Reinhard GOEBEL: Das Lautengeklimper und -gebimmel! 

Das ist das Allerletzte. Diese Instrumente werden in einem 

grotesken Maß aufgewertet. Es gibt von Brockes ein Gedicht 

darüber, dass die Hamburger Jungfern so gerne in die Opern 

gehen, weil sie da die Giraffen sehen. Die Giraffen sind die 

Chitarronen, die wie erigierte Glieder aus dem 

Orchestergraben ragen. Das interessiert die Leute heute 

immer noch am allermeisten. Wie früher. Die unwichtigsten 

Instrumente! Spätestens 1720 wurde in Venedig eine 

Lautenposition nicht mehr neu besetzt, sondern in eine 

Geigenstelle umgewidmet. Heute haben wir Bach-Kantaten 

mit Gitarre. Lächerlich!  

 

Protecting the unfinished top  

David van Ooijen: 

Toyohiko Satoh's original Greiff lute appears to have a coating 

of propolis on the top. Propolis is the stuff bees make (get 

from tree tops ?) to protect their hives from fungi. It is used as 

a antibacerial agent in alternative. So I suppose keeping the 

top clean from the rubbish your fingers leave on it is easy 

compared to that. My 10-course Van der Waals lute has 

propolis, too. It colours the the top slightly darker, depending 

on the solution (?) and how heavly it is applied it colours more 

or less evenly. But the best part of all: it smells wonderfully, it 

is a joy to open that lute case just for the whiff of summer!

d.v.ooijen@planet.nl www.davidvanooijen.nl 

 

Volgens een andere bron, Wolfgang Wiehe, is oorsmeer, ge-

bruikt als beschermlaag op het bovenblad, daarbij ook nog 

een krachtig insecticide ! 

 

David van Edwards: 

Personally I've tried lots of different finishes including oil 

varnish, spirit varnish, egg tempera, egg white, glair, linseed 

oil, tung oil and nothing. I have never detected any difference 

in sound produced and I suspect that the quality and 

thicknessing of the soundboard and bars far outweigh any 

slight effect produced by the finish. Also when you consider 

the huge weight of varnish routinely applied to violins (to the 

extent that it even alters the tap tone of the free plates) it 

seems unlikely that our thin finishes will have much effect. So I 

now believe the question is largely a cosmetic matter of 

applying a minimal finish to keep out the dirt, and for this I find 

Danish oil very satisfactory.  

It certainly soaks in but is very thin and then dries hard so I 

don't believe/have never found it affects the tonal response.  

Most original lutes don't show much evidence of any finish at 

all but do seem to be cleaner than one might expect from plain 

wood, so I suspect they probably used glair, with or without 

the earwax mentioned in the medieval recipes!  

People over the years have always looked for some easy 

recipe which will dramatically improve instruments but, 

although we should always keep an open mind (hence all my 

experiments), it usually comes down to hard work on the 

basics.  

 

Dr. Henner Kahlert(Karlsruhe):I used Danish Oil which consist 

of tung oil and other ingredients) for a theorbo myself and am 

very satisfied and happy with the result 

 

Who's he? 

 

Famous Nuremberg music publisher, Johann Ulrich Haffner 

(1711-1767). Published lute music of Kropffgans, Daube and 

Falckenhagen in the 1740s. Falckenhagen: 6 sonatas, 6 parti-

tas, 12 (!) concertos, 6 sonatinas da camera, and those dozen 

chorale variations (plus lost works?).  Also lots of anthologies 

of keyboard music. He started music publishing at age 19! His 

engraver was famed Johann Wilhelm Stor. 

I wonder if Stor did the portrait.  He looks rather young, too. 

Leopold Mozart was his friend and sales representative in 

Salzburg.  So the child Wolfgang may have played midst 

stacks of lute music. 

Arthur J. Ness 

 

http://portrait.kaar.at/Musikgeschichte%2019.Jhd%20Teil%

202/image3.html 

Johann Ulrich Haffner  
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JJJJ    ournée du luth 15 octobre 2006    

Expositions, toute la journée: Exposition 

d’instruments  

(luthiers belges, allemands, français, néerlandais, etc.) 

 

Restauration, toute la journée 
Le cafétéria au sous-sol est ouvert toute la journée. Des 

pâtisseries (amenées par chacun d’entre nous) et des 

boissons  vous y sont proposées.  

A midi vous pouvez y manger votre pic-nique ou chercher un 

restaurant dans les environs. 

 

Clinique du luth 

Des chevilles qui coincent, des cordes qui frisent. Adressez-

vous à la clinique du luth. Un luthier effectuera les réglages et 

vous donnera conseil. 

 

Cordes 

Les cordes commandées au "Point d'Accroche" avant le 10 

octobre vous seront livrées (sans frais de port) durant la 

journée.  Bénéficiez sur place des conseils et suggestions de  

maitre Wolfgang. Formulaire de commande sur le website. 

 

Atelier Adriaenssen & Pacoloni 

Nous vous proposons un choix de  pièces à jouer en quatuor 

ou en trio. Veuillez passez un coup de fil avant le 30 

septembre au secrétariat afin de partager équitablement les 

voix.  0485 30 45 57 ou lutacabel@advalvas.be 

 

Débat avec Pascale Boquet, Céline Ferru, Lieven 

Misschaert et Philippe Malfeyt: l’enseignement de luth 

 

Podium libre: Amenez votre  instrument  !  
Sortez de votre coquille ! Venez jouer devant un public choisi 

ce morceau que vous travaillez depuis si longtemps ! Quelque 

soit votre niveau et le résultat, les applaudissements sont 

garantis.  Si ce n’est pas le cas nous vous rembourserons la 

totalité du prix de l’inscription à cette journée gratuite… 

Programme 

9h00 : Accueil, café et thé 
9h30 : Assemblée générale: la future de l’académie belge du luth 
10h00 : Atelier P. Malfeyt  
11h00 : Concert  
12h00 : Apéritif 
Déjeuner 
13h30 : Débat avec Pascale Boquet et Céline Ferru (F), Lieven Misschaert et 

Philippe Malfeyt (B): l’enseignement de luth 
14h30 : Atelier d’ensemble musique médiévale 
14h30: Atelier Adriaenssen & Pacoloni 
15h30: Concert le Boquet et Céline Ferru 
17h00 : Podium libre, jeu d’ensemble  
Fin vers 18h00 

A ctivités 
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Programma 
9u00-9u30:  Welkom met koffie of thee 

9u30:  Workshop Barokluit, Teorbe en Basso continuo door  Philippe Malfeyt  

9u30: Workshop middeleeuwse muziek door Christine Ballman 

11u00:  Concert door Pascale Boquet en Céline Ferru (F):  

 “Italiaanse luit muziek tussen 1500 – 1530”  

 Solo’s en duo’s van Spinaccino, Dalza, Capirola, Borrono, Da Milano 

 

Middagmaal 

13u00:  Algemene ledenvergadering: Toekomstplannen voor onze luitacademie en 

een gesprek met Pascale Boquet, Lieven Misschaert, Philippe Malfeyt en Céline Ferru 

over het luitonderwijs in België en Frankrijk. 

13u30:  Workshop ensemble Ambrosio Dalza voor luiten in D en G en  Giulio Tiburtino 

voor gelijkgestemde luiten in G (allen op A=440’) door Dirk De Hertogh 

13u30: Workshop ensemble Trio’s van Pacoloni (luiten in D,E en A) door Lieven Mis-

schaert 

13u30: concert door Ensemble Pantagruel (D) Hannah Morrison, zang, Dominik Sch-

neider, fluiten, gittern en zang, Mark Wheeler, luit, gittern en cister 

“Eliza is the fairest Queen”:  Elisabethaanse muziek 

 17u00: Open Podium en Toonmoment Ensemblespel  

 

Einde rond 18u00 

LLLL    uitdag 15 october 2006    

Tentoonstelling van  instrumenten gedurende 

gans de dag:  

luitbouwers uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. 

 

Cafetaria 

Doorlopend is de cafetaria geopend in de kelderkeuken, er is 

drank en ook zelfgemaakt gebak verkrijgbaar, u kan voor het 

middagmaal uw eigen picknick meebrengen maar er zijn ook 

eetgelegenheden in de onmiddellijke omgeving. 

 

Luitkliniek 

Er is zoals vorig jaar een standje waar een luitbouwer u wel-

willend helpt met stroeve stempinnen e.d. en deskundig ad-

vies geeft over onderhoud en mogelijke verbeteringen aan uw 

geliefd instrument. 

 

Snaren 

Wie voor 10 october zijn snarenlijst opstuurt naar Wolfgang 

Früh, van "Point d'Accroche" krijgt zijn bestelling zonder port-

kosten tijdens de luitdag overhandigd. Bestelformulier op de 

website. Geniet ook ter plaatse van Wolfgangs raadgevingen 

en snaarberekeningen 

 

Middeleeuwse luitmuziek C. Ballman 
De muziek staat in onze muziekbijlage en is ook bedoeld voor 

beginners en alle andere oude instrumenten die willen mee-

spelen. A= 440’ 

Workshop Philippe Malfeyt 

Voor de luitspelers die niet in één van de twee andere 

groepen terecht kunnen omdat ze toevallig teorbe of  

barokluit spelen staat Philippe ter beschikking voor open 

lessen. 

Liefst vooraf aanmelden op het secretariaat* 

 

Workshop Ensemble: Dalza, Tiburtino en  Pa-

coloni D. De Hertogh en L. Misschaert 
Zowel voor beginners als gevorderden. Wie wil meespelen 

met luiten gestemd in A G E of D  neemt best vooraf contact 

op, zodat we evenwichtige groepen kunnen samenstellen en 

eventueel de partijen al op voorhand doorsturen per mail. * 

 

Rondetafelgesprek met P. Boquet , Lieven Misschaert, 

Philippe Malfeyt en Céline Ferru over het luitonderwijs , vooral 

ook de doelgroep van jongeren 

 

Open podium: Breng uw ins t rument(en)  mee !  

Kruip uit uw  (luit)schelp en laat ons eens meegenieten van 

het stuk waar u al zo lang mee bezig bent. Applaus is gega-

randeerd,  gelijk welk niveau u ook speelt, anders betalen we 

u de volledige prijs van deze (gratis) luitdag integraal terug! 

 

*Geef ons voor 30/9 een seintje op 03/289 01 19  

of lutacabel@advalvas.be om een plaats te reserveren. 
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Iedereen begaat met de tijd wel eens een fout. Zo begon ik in 

1995, onbewust voor de gevolgen ervan, aan de opleiding 

voor muziekinstrumentenbouw te Boom. 11 jaar later ben ik 

nog altijd niet genezen van het virus dat men “luthier” noemt. 

Vreemd genoeg kan enkel het bouwen de pijn wat verlichten. 

Maar niet alleen de luthier krijgt het te verduren. Ook het hout 

waar ons dierbaar instrument van gemaakt is, moet heel wat 

pijnigingen ondergaan voor het zich volledig kan laten omvor-

men tot instrument.  

 

Daarom, een episode uit het leven van een boomstam… 

 

23 nov. 1983. 

M’n moeder zei altijd: “Jongen, als je maar goed uw wortels in 

de bodem houdt, uw water drinkt en veel zonlicht vangt, wordt 

je later groot en sterk.”  

Nou, dat heb ik geweten. Ben ik eindelijk een trotse Esdoorn 

geworden, komt er 

een houthakker en 

die maakt me in 1 

beweging kreupel. 

Hier lig ik dan, ont-

daan van al m’n 

takken en schors 

een beetje uit te 

drogen in de zon. 

 

 

5 maart 1984. 

Ik dacht dat ik daar voor eeuwig zou liggen. Maar nee, giste-

ren ben ik onder het mes gegaan. Lange planken, dunne plan-

ken, blokjes en krullen. Dat is alles wat er nu nog van me 

overblijft. En hier lig ik dan in 35 delen in een schuur ergens 

ver weg van huis.  

 

17 aug. 2002.  

Vandaag kwam er een jongen me onder het stof uit bevrijden. 

De helft van mijn lijf is in de loop der jaren al verscheept en ik 

heb al heel wat van het land gezien. Maar blijkbaar is op de 

een of andere manier een klein deel van mijn lijf in een ver-

geethoekje beland. Daar stond ik dan, in het donker, lang-

zaam oud te worden en stof te vangen. Maar nu niet meer. Ik 

mag mee op reis naar België. Ik ben benieuwd. 

 

9 mei 2006. 

Dan denk je dat je iets van de wereld gaat zien. Nou ik moet 

zeggen, het is leuk daar in België, vriendelijke mensen, lekker 

eten, maar als je daar zielig en alleen op een houtzoldertje 

moet gaan liggen, neen dank u. Maar vandaag ben ik dan nog 

eens bezocht geweest. Diezelfde jongeman van 4 jaar gele-

HHHH    oek van de luitbouwer, Een bouwtrilogieoek van de luitbouwer, Een bouwtrilogieoek van de luitbouwer, Een bouwtrilogieoek van de luitbouwer, Een bouwtrilogie    
Deel 1: Je moet het maar leuk vindenDeel 1: Je moet het maar leuk vindenDeel 1: Je moet het maar leuk vindenDeel 1: Je moet het maar leuk vinden    

Ernstjan Van Geest www.vangeest.be 
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den heeft me opgenomen, bekeken, gewikt en gewogen en 

geschikt gevonden om iets mee te gaan doen. Blijkbaar was ik 

nog niet klein genoeg, want hij heeft me vandaag in een heel 

deel dunne plankjes gezaagd. Daarna heeft hij ze nog dunner 

gemaakt en nu ben ik zo’n 2 mm dik. 

 

16 mei 2006. 

Ik ben hier blijkbaar niet alleen. Heb ik eerst hitte en vocht 

moeten doorstaan om m’n lijf in bochten te wringen (ik moet 

zeggen, ik heb hem het knap lastig gemaakt, zweten dat hij 

deed), kom ik daar op een mal te liggen en lijmt hij me aan 

een stuk hout wat hij de “klos” noemt. Nou ik dacht dat ik de 

klos was, maar dat stuk vurenhout waar ik nu aan vastgelijmd 

ben is pas de pineut. Die is nogal mishandeld geweest. Die 

heeft nu allemaal mooie kantjes waar mijn duigen (want zo 

worden mijn dunne leden nu genoemd) precies op passen. 

 

7 juni 2006. 

Vandaag heb ik al weer wat nieuws geleerd. Blijkbaar lijmt die 

man tussen elk van mijn duigen een dun stukje hout. Voor de 

sier zegt hij. Nou ik moet zeggen dat het me eigenlijk wel siert 

ja. 

 

8 juni 2006. 

Gisteren heb ik nog iemand leren kennen: de broer van me-

neer “klos”. Die hebben ze in 2 heel dunne plankjes gezaagd, 

tegen elkaar aan gelijmd en daarna nog dunner dan mij ge-

schaafd. Ocharme, die is nu zo dun geworden dat je er bijna 

doorheen kunt kijken, van 2mm tot zelfs 1,2mm. Het licht 

schijnt er gewoon door.  

En alsof dat nog niet genoeg is begint die prutser van een 

luthier daar nog in te snijden ook. Een heel motief wat hij aan 

de binnenkant op een stuk perkamentpapier heeft getekend. 

Een bovenblad met rozet noemen ze dat. Nou, een monniken-

werk als je het mij vraagt, maar het ziet er niet onaardig uit. 

 

1 juli 2006. 

Zo, m’n duigen zijn bijna allemaal aan elkaar gelijmd. Maar het 

was een werk zeg. Zo in de hitte. Dat buigijzer is geen pretje 

om tegenaan te worden gedrukt. Maar dan dat weer, dat het 

maar rap terug wat koeler wordt dan kan die jong hier wat 

doorwerken. Na de schelp en het bovenblad is het de tijd voor 

de hals en het schroevenstuk. Nog best wat werk als je het mij 

vraagt, maar zo te zien komt het allemaal goed. Ik heb er wel 

vertrouwen in. 

 
            
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wordt vervolgd... 
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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 regelma-

tig 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. 

Met deze nieuwe rubriek willen we u op de hoogte houden van 

het reilen en zeilen in de buitenlandse luitverenigingen. Jam-

mer genoeg verschijnen hun ledenbladen ook driemaande-

lijks, zoals het onze, waardoor het “nieuws” soms wel al wat 

oud is vooraleer u het kan lezen. Indien u graag een kopie 

hebt van een bepaald artikel dat u interesseert, bezorgen wij u 

dat graag tegen kostprijs (kopie- en portkosten). 

 

De Tabulatuur,  tijdschrift van de NLV (Nederlandse Luitvere-

niging) brengt in het nr 85 van juni 06 een korte impressie van 

hun luitdag op 13 mei, waar Willem Mook zijn Huygens cd 

voorstelde, en Margriet Verzijl en Ciska Mertens elk een work-

shop gaven. Verder lezen we een bericht over Sting met zijn 

Dowland-cd, de Camerata Trajectina die met haar dubbel cd 

Antwerps Liedboek de Edison Klassiek 2006 heeft gewonnen 

en bespreekt de nieuwe cd van Willem Mook met muziek rond 

Huygens. Men vertelt eveneens wat de buitenlandse luitbla-

den te bieden hebben. (dit ga ik uiteraard niet herhalen, want 

zo blijven we bezig!). Verder een heel interessant artikel over 

het herstel van een barokluitmanuscript: Lautencodex Salz-

burg M III 25 door Peter Stuer met 5 blz goed leesbare frag-

menten uit een onbekende Parthie in c moll van Weiss. 

De basiscursus basso continuo van Arto Wikla, die wij jaren 

geleden ook al eens publiceerden, krijgt u nu in een Neder-

landse vertaling door ons medelid, Jo Van Herck,  naast nog 

een nieuwe concordantie met l’Arpeggiata van Kapsberger die 

Taco Walstra vond in het Schele Ms en waarover eerder een 

artikel stond in de Tabulatuur nr 81, juni 2005. 

Als laatste geeft Margriet Verzijl een uitvoerige beschrijving 

van “Méthodes et Traités” door Joel Dugot, een Fuzeau uitga-

ve met alle franse (oude) leermethoden voor luit. In het eerste 

deel gaat het telkens over de teorie, dus techniek, versierin-

gen, akkoorden en het stemmen, het tweede deel handelt 

over de componisten zelf: Besard, Vallet, Mersenne, Trichet, 

Gaultier, Perrine, Mouton, Garsault en Laborde. 

 

bestelnr voor deel 1 is ISMN M -2306-5888-1, 192blz kost €51 

en deel 2 ISMN 3066-5889-8 200blz kost €53,50. 

www.fuzeau.fr klik door naar musique classique of fac-simile 

 

 

 

LGS Newsletter Nostalgia onder redactie van David van 

Ooijen, een Japanse luit en “vroege gitaar” vereniging die zich 

ook interesseert aan de algemene Europese cultuur, brengt 

reportages van een workshop 3&4 juni in Arao met Toyohiko 

Satoh, en nog een zeer opmerkelijke bijdrage van hem: de 

laatste nieuwigheden betreffende darmsnaren. Men probeert 

al lang de ideale darmsnaren voor bassen te maken: Venice 

snaren van Aquila (Mimmo Perufo), Pistoy en Lyon van Gamut 

(Dan Larson), Universale (verdeeld door de Belgische gambist 

Marco Ternovec) , Kathedrale, de darm met zilver doorspon-

nen Kürschner en men tracht ook ook de originele 18e eeuwse 

snaren te benaderen die Satoh vond op zijn Raphael Mest luit 

en  zo ontstond de Demi Filé van Aquila. 

Concerten en cd’s van leden worden besproken, grappig daar-

bij is dat M. Van de Cruys uit Wijnegem (België) wordt ver-

noemd met een boek over de gitarist Zani de Ferranti zie ook 

http://users.pandora.be/homunculus u merkt het: de wereld is 

klein! 

Het tijdschrift besluit met een 5e deel van de barokluit 

“Lessons for beginners” als gewaardeerde opvulling van een 

lacune, die Satoh toch bemerkt had, nadat hij zijn “Method” 

gepubliceerd had. Deze start immers met de veronderstelling 

van redelijk wat voorkennis over (barok)luit spelen. 

 

Recente nummers van Le Joueur de Luth, blad van de SFL, 

de Franse luitvereniging, Lauten-Info van de DLG, de Duitse 

luitvereniging, Lute News van de Engelse luitvereniging, Quar-

terly van de Amerikaanse luitvereniging en Hyspanica Lyra  

van de Sociedad de la Vihuela, de Spaanse vihuelavereniging 

bereikten ons niet tijdig om hierover nog een samenvatting te 

schrijven.       

 

Eigenlijk zou ik hier meteen ook een dringende oproep willen 

doen om ons redactieteam te komen versterken. De informatie 

verzamelen voor de concertagenda, cd’s bespreken , concer-

ten die u meemaakte en waarover u ons iets wilt vertellen, 

artikels in verband met luit, vertaalwerk of correctielezen, kort-

om alles is welkom. Wat u nodig hebt is een beetje tijd en liefst 

een internetverbinding, zo kan ieder van op zijn geliefde werk-

plek, meewerken aan de arbeidsintensieve taak van het ma-

ken van dit tijdschrift. 

NNNN    ieuws uit enkele van onze zusterverenigingenieuws uit enkele van onze zusterverenigingenieuws uit enkele van onze zusterverenigingenieuws uit enkele van onze zusterverenigingen    
Greet Schamp 

Volgende muziekbijlagen zijn bedoeld om te spelen op de komende luitdag, wij voorzien terplaatse vergrotingen! 
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Ce supplément musical est 

pour l’atelier de luth 

mediévale de la journée du 

luth, chanteurs, flûtes à 

bec ou d’autres 

instruments sont 

bienvenue pour joindre les 

luthistes! 

 

LA = A = 440’ 

 

Deze muziekbijlage is 

bedoeld voor het 

samenspel middeleeuwse 

luit  op de luitdag, ook 

zangers, blokfluiten en 

andere instrumenten zijn 

welkom om met ons mee 

te spelen! 
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De Belgische Luitacademie is een feitelijke vereniging 
die als doel heeft contacten te leggen tussen de luitliefheb-
bers in België. 

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

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 voor aankondigingen in het tijd-
schrift van december: 1 november 2006. 
Nous attendons vos annonces pour la revue de dé-
cembre avant le 1° novembre 2006 . 

 

 
 
 
 

 

De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  

Clos des Pinsons 31, B-1342 Limelette  

Buitenland / étranger : IBAN BE53 3101 2936 5653         Bic: BBRU BEBB  

mededeling: 
Er is bij sommige lezers twijfel of ze hun lidgeld voor dit 

jaar al dan niet betaald hebben, daarom dit eenvoudig truc-

je: 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’éventuel bulletin de versement joint à cette revue. Pas de 

bulletin, vous avez payé pour 2006 et nous vous 

remercions de votre confiance. 

- 20,00 EUR (Belgique)  

- 25,00 EUR (étranger)  

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

- 10,00 EUR (étudiant)  

Plan d'accès Journée du luth 
Académie de Woluwe-St-Lambert 

Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles 

Transport en commun 

A 10 mn de la gare centrale. Depuis la halte Centrale 

B, prendre le métro 1B direction Stockel, descendre à 

Montgomery. 

Remonter l’avenue de Tervueren et prendre la 2° rue 

à droite. La rue des Deux Tilleuls est dans le 

prolongement de la rue de Trévires (voir plan). 

En Voiture  

Ring de Bruxelles direction Liège. Prendre l’autoroute 

E40 direction Centre. Suivre Montgomery en restant 

sur la voie latérale. Prendre à droite l’avenue Dietrich 

avant le rond point (voir plan).  

Co-voiturage :  Contactez le secrétariat. 

 

Wegwijzer Luitdag 
Academie St-Lambrechts-Woluwe 

Tweelindenstraat 2a, 1200 Brussel 

Openbaar vervoer Op 10 minuten van het Centraal Station: Vanaf halte centraal B metro 1B richting Stokkel nemen tot halte 

Montgomery. Neem op de Tervurenlaan de 2de straat rechtsaf. De Tweelindenstraat is in het verlengde van de Trevieren-

straat (zie plan). 

Per auto Ring rond Brussel, richting Luik. Neem de E40 richting Centrum. Volg Montgomery en blijf op de zijbaan. Ga op de 

R. Whitlocklaan rechtsaf voor de rotonde , dit is de H.Dietrichlaan (zie plan) 

Car pooling: Neem contact met het secretariaat 
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