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Van het suksesvolle luitfestival 

van Renesse, komt hier een 

neerslag met artikels van Bart 

Roose en Ariane Renel. De 

Antwerpse luitslager die ditmaal in de kijker staat, werd op bedevaart 

gestuurd naar het verre Rocamadour. De agenda en andere vaste 

rubrieken worden op de website regelmatig geactualiseerd, dus 

vergeet niet daar een kijkje te nemen!  Als vakantiegeschenk ook een 

uitgebreide muziekbijlage, voor elk wat wils. Wie graag ons tijdschrift 

verder wil ontvangen en onze vereniging steunen en hierbij ingesloten 

nogmaals een overschrijvingsformulier vindt, heeft wellicht voor dit 

jaar 2007 geen lidgeld betaald. Aan de trouwe leden hiermee onze 

dank voor de hernieuwing, want zonder enige subsidie van de 

overheid, blijft het moeilijk werken als niet iedereen zijn steentje 

bijdraagt, ook al is het maar als student lid aan 10€ per jaar. 

Nog een fijne vakantie met veel mooie (luit)muziek! 

VVVV    an de redactie Greet Schamp 
Vice voorzitster 

Dans ce numéro, deux articles évoquent les journées fort 

réussies de Renesse. Bart Roose résout l’énigme de 

« Bayses moy » de Felix Hungersberg et Ariane Renel nous 

fait découvrir un manuscrit conservé à Cologne. Quant à 

Godelieve Spiessens, elle nous a découvert un pauvre luthiste obligé de faire un pélerinage 

à Rocamadour ! 

N’oubliez pas de visiter régulièrement notre site qui vous informe des dernières nouveautés 

de l’agenda. Et si vous découvrez dans votre revue un bulletin de paiement, c’est que vous 

avez oublié d’acquitter votre cotisation.     

Bonne lecture, bonne fin d’année scolaire et déjà bonnes vacances à 

tous. 

EEEE    dito Christine Ballman 
Présidente 
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AAAA    genda    
Chers lecteurs, vous trouverez toutes nos annonces 

régulièrement mises à jour dans la rubrique "agenda" de 

notre site internet. www.lute-academy.be. 

 
Beste lezers: u kan al deze concerten en stages met 

bijkomende informatie ook vinden op onze website en 

daar doorklikken op de verschillende links, daar vindt u 

steeds de allernieuwste informatie. 

 

Dear readers,  you can make better use of all the links 

given by visiting our online agenda on 

www.lute-academy.be 

 

 

08/06/07 

20:15 St Remigiuskerk Vught: Les Tisserands 

info www.ccmaasmechelen.be 

 

09/06/07 

14-17u Luittaartnamiddag Muziekacademie Terelststraat 67, 

Edegem 

Iedereen is welkom om mee te spelen, meer info op het 

secretariaat van de luitacademie 03 289 01 19 

 

11-17/06/07 

The Boston Early Music Festival and Exhibition, taking place 

this summer between June 11th and 17th with lutenist Eliza-

beth Kenny (Great Britain) info  by calling 617-661-1812. 

www.bemf.org/pages/06fest/concur.htm 

 

16/06/07 

20:30 Hasselt, Abdij Herkenrode, Le Parlement de Musique: 

Marc-Antoine Charpentier: La Descente d' Orphée aux enfers  

www.festival.be Basilica Festival 00 32 12 23 57 19  

 

22/06/07  

14:00  Pieter Theuns teorbe examen Conservatorium Brussel 

De Visée, Bartolotti, Kapsberger, Piccinini 

 
24/06/07 

10:00 Bilzen, Landcommanderij Alden Biesen 

Dag Oude Muziek: "Ma Maistresse" - Vrouwen en Muziek. 

Avec Cappella Artemisia,  Alla Francesca , Patrizia Bovi & 

Begonia Olavide ,Les Jardins de Courtoisie ,Cappella 

Pratensis , Psallentes, La Cecchina , Hendrik Vanden Abeele 

e.a., Ensemble Corona (zie ook cd rubriek) 

www.festival.be Basilica Festival 00 32 12 23 57 19  

 

24/06/07  

16:00 St Nikolauskirche Muziekmarathon Eupen: “Les 

Tisserands” De samenwerking van Zefiro Torna met de 

traditionele muziekgroep Amorroma en met de Waalse jazz 

sopraansaxofonist Philippe Laloy in het cross-over project 

Les Tisserands deed in het najaar 2006 veel stof opwaaien. 

De gelijknamige cd troonde al snel vooraan in de hitlijsten 

van de wereldmuziek en werd net als de concerten overladen 

met lofuitingen. Het programma is de binnen- en 

buitenlandse podia aan het veroveren. www.zefirotorna.be 

www.sunergia.be 

 

29/06/07 

20:30 Tongeren, O.L.V.-Basiliek, Capilla Flamenca 

Een Rotulus uit het 14de eeuwse Tongeren: een spiegel van 

een complex wereldbeeld Werk van o.m. Philippe de Vitry en 

Guillaume de Machault 

www.festival.be Basilica Festival 00 32 12 23 57 19  

 

30/06/07-08/07/07 

International Summer School of early Music, Valtice, 

Tchechië met luitist Brian Wright,  contact The Czech Music 

Society, Radlicka 99, CZ 15000 PRAHA 5 tel +420 235 351 

942 Fax +420 251 552 453 e-mail  val-

tice.veronica@centrum.cz website www.early-music.cz 

 

05/07/07 

20:30 Tongeren, De Velinx ; Zefiro Torna en Danscompagnie 

ZOO (BE): Puzzled 

Het ensemble Zefiro Torna en het hedendaagse 

dansgezelschap ZOO / Thomas Hauert slaan de handen in 

elkaar voor en voorstelling gebaseerd op oude muzikale 

raadsels. De code van de raadselcanons ligt verborgen in 

cryptische aanwijzingen of neemt symbolische vormen aan 

zoals die van het labyrint, het kompas en het schaakbord. 

Puzzled werkt als een aaneenschakeling van enigma's. 

Polyfone stemmen en instrumentale caccia's vergezellen de 

dansers in een tijdsloze existentiële zoektocht, die misschien 

nooit definitief zal zijn. 

 

08/07/07— 15/07/07 

16th International Summer Academy of Early Music, War-

szawa-Wilanów 

Lute class: Anton Birula (www.luteduo.com)  

www.concertspirituel.art.pl/html/viewpage.php?page_id=28 

 

15/07/07 -  20/07/07 

Summer School of Early Music 2007, Prachatice, Czech Re-

public Lute class 15th – 22nd July, with Dolores Costoyas 

More information at  

www.mybox.cz/kvapil/lssh/en/indexf-en.html 

e-mail kvapil@mybox.cz 

 

21/07/07 - 29/07/07 

Stage de luth d'été à Frensham Heights: Miguel Serdoura 

Nous enseignons les luths Renaissance et Baroque, pour les 

débutants jusqu’aux joueurs avancés, de tous les âges. Les 
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étudiants auront une leçon privée et une leçon d’ensemble de 

luths par jour, duos de luths Renaissance et duos de luths ba-

roque. Le Stage aura lieu en même temps que le Stage 

Dolmetch de Flûte et de Viole de gambe. 

www.dolmetsch.com   www.miguelserdoura.com 

********************************************************************

  

Festival van Vlaanderen Brugge: 

 Musica Antiqua www.festival.be 

Tickets TINCK: Tel: +32 (0)70 22 50 05  

 

-25/07/07 

20:00 Brugge, concertzaal Concertgebouw Zefiro Torna: 

“Puzzled” creatie Musica Antiqua  

 

-27/07/07 

20:00 Brugge, St. Gilliskerk, Capilla Flamenca: Zodiac 

avec Jan Van Outryve (luit) Musica Antiqua  

 

-30/07/07 

20:00 Brugge, Sint-Annakerk Zefiro Torna: “Per un sol mo-

mento” Musica Antiqua  

 

-01/08/07 

11:30 Brugge, Kamermuziekzaal Concertgebouw Zefiro 

Torna: “De fragilitate” Musica Antiqua  

 

********************************************************************* 

24/08/07 

20:00 Mechelen, Blokfluitdagen Mechelen. It’s summertime: 

Nederlandse Ensemble Rossignol met blokfluitiste Alice Gort-

Switynk, luitspeelster Elly van Munster en de Belgische 

zangeres Hilde Van Ruymbeek.  

Het wordt heel gevarieerd: naast bijvoorbeeld Monteverdi, 

Händel en Constantijn Huygens horen we ook jazzy stukken 

van Pete Rose en Matthias Maute 

http://www.blokfluitdagen.be/concerten.cfm 

 

********************************************************************* 

Festival van Vlaanderen Antwerpen: 

 Laus Polyphoniae  www.festival.be tel 03 202 4669 

 

-26/08/07 

15:00 Kapel Elzenveld, Antwerpen. Egidius Kwartet Fred 

Jacobs luit Laus Polyphoniae   

 

-27/08/07 

12:00 Kapel Elzenveld, Antwerpen.” Les Fin'Amoureuses” 

door “Marion les Roses”: Laus Polyphoniae   

-27/08/07 

20:00 Antwerpen, AMUZ, Ensemble Clément Jannequin: Les 

Cris de Paris avec Eric Bellocq, luth Laus Polyphoniae   

 

-28/08/07 

12:00 Kapel Elzenveld, Antwerpen. Ensemble Fortuna met 

Elly van Munster luit Laus Polyphoniae   

 

-28/08/07 

20:00 Antwerpen, AMUZ,  Ensemble Faenza: La Semaine 

Mystique avec Massimo Moscardo (luit & tiorbino) & Eric Bel-

locq (luit & renaissancegitaar) Laus Polyphoniae   

 

-29/08/07 

20:00 Antwerpen, AMUZ, Ensemble Clément Jannequin: Tout 

ce qui est de plus beau 

avec Eric Bellocq, luth Laus Polyphoniae   

 

-30/08/07 

12:00(!)  Antwerpen,  Kapel Elzenveld Paul O’Dette: 

Tabulatures de Leut: Laus Polyphoniae 

 

-30/08/07 

20:00 Antwerpen, AMUZ, G. Dufay: Missa Sancti Jacobi 

La Reverdi, incl.  Claudia Caffagni (zang & luit) 

( h t t p : / / www . g o l d b e r gwe b . c om / e n / i n t e r p r e t e r s /

instrumentals/8953.php) Laus Polyphoniae 

******************************************************************** 

12/10/07 

21:00 Antwerpen, AMUZ, 

Via Toledo: traditionele muziek uit de straten van Napels 

Marco Beasley - zang & artistieke leiding, Pino de Vittorio - 

zang & guitarra battente, Alfio Antico - zang & lijsttrom, Guido 

Morini - orgel, klavecimbel, Stefano Rocco - luit & gitaar, Fabio 

Accurso – luit, Franco Pavan – theorbe  

www.amuz.be tel 03 229 1880 

 

Nagekomen bericht van Ph.Malfeyt luit: 

10/6 Flagey Brussel studio 4: Libre Vermelh de Montserrat 

Millenarium + Choeur de chambre de Namur  16 h 

30/6 Namur Eglise St-Loup idem 

22/7 St-Hubert Basilique  idem 

10/8 Stavelot  Abbaye idem 

 2/9   Antwerpen AMUZ Millenarium + Ch. de Chambre de 

Namur: La messe des fous uit Carmina Burana13/9 Tournai  

Eglise? Millenarium: Libre Vemelh 

14/9  Nivelles  Collégiale idem 
Ensemble Corona: Eveline Juten, luit en 

zang, Margo Fontijne, strijkinstrumenten, 

Heleen Gerretsen, cornetto en blokfluit. 

Spelen samen met  Theater Madoc “Mariken 

van Nimweghen” Familievoorstelling met 

beeldend theater en middeleeuwse muziek op 

24/06/07, de dag van de Oude Muziek in 

Bilzen. 

 

Zie ook 

Regardez aussi 

www.lute-academy.be 
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GGGG    abinetto Armonico Bonanni:CHITARRA SPAGNOLA       
Nadine Duymelinck 

De naam ‘Chitarra Spagnola’ onder prent 97 in het boek van 

Bonanni staat voor wat wij de barokgitaar noemen. Het 

instrument is groot uitgevallen in verhouding tot het spelende 

meisje, maar dat kan aan de speelster liggen. Met haar 

antiek aandoend gewaad en kapsel schijnt ze weggelopen uit 

één van de eerste opera’s. Toch is ze universeel: haar 

schoeisel zie je op zomerse straten en pleinen van de hele 

wereld. Haar rechterhand heft zich enthousiast voor een 

rasgueado, haar linker zweeft wat zoekend rond naar de 

onzichtbare frets. Had het instrument geen frets of miste de 

tekenaar het geduld voor al die streepjes? Musicologen en 

zelfs wij, nederige muzikanten, weten ondertussen dat een 

barokgitaar een tiental darmfrets telt en een viertal vaste frets 

die tot op het bovenblad doorgaan. Nog een mysterie in dit 

fascinerende prentenboek: op de plaat zijn duidelijk negen 

stempinnen te zien en tien snaren, begrijpe wie begrijpen 

kan. Met een beetje goede wil zien we dat het rozet een 

tekening vertoont maar met een gestructureerd, uitgewerkt 

rozet in een instrument heeft ze nauwelijks iets gemeen.  

In Portugal -het land is erg gehecht aan zijn tradities- 

bespeelt men de viola braguesa in folkloristische ensembles. 

Om verschillende redenen doet dit instrument aan de 

barokgitaar denken. Het heeft tien frets, een versierde brug 

die hoewel minder verfijnd van opzet, toch in de lijn ligt van 

de barokke ‘moustache’, en een eigenaardig gevormde 

klankopening, uitgesneden in het bovenblad. De viola 

braguesa heeft meestal vijf, soms zes koren van telkens twee 

metalen snaren en kan op velerlei manieren gestemd 

worden. Al deze stemmingen hebben één ding gemeen: 

vanaf het derde koor (het derde óf het vierde in het geval van 

zes koren) wordt in octaven gestemd, net als bij de 

barokgitaar. Het instrument op de foto heeft eenzelfde 

typische waaiervormige stemkast als de violão die in deel 2 

aan bod kwam. Andere instrumenten hebben een ovale 

stemkast met houten stempennen of een stemkast als een 

klassieke gitaar met een metalen mechaniek. Deze laatste 

hebben een ronde klankopening. Tot slot de afmetingen van 

de viola op de foto: de totale lengte is 88 cm, de mensuur 

amper 50. De breedte van de toets gaat van 4 tot 5 cm; het 

lichaam meet in de lengte 45,5 cm, in de breedte tussen 19,5 

en 31,5 cm en in de diepte 8,5 (aan de hals) tot 10 cm. Wie 

de viola braguesa in haar natuurlijke habitat wil meemaken 

moet naar Braga, een eeuwenoude stad in het noorden van 

Portugal, even boven het alom bekende Porto. Goede reis. 

Viola  

Braguesa  

 

 

 

 

Barok-

gitaar met 

detail 

rozet 
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KKKK    ASSEL: Intern.  Lautenfestival  18-20/5/07  DLG Hier al de beelden, het verslag volgt in september! 

Un compte rendu paraîtra dans le prochain numéro. Nous vous offrons déjà ces quelques photos. 

Zie ook 

Regardez aussi 

www.lute-academy.be 

Gabriel Schebor 

Renzo Salvador & Peter Croton 

European meeting 
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Op 5 mei 1498 werden hij en zes andere personen door de 

Antwerpse wet-houders gestraft, omdat zij "in vrede stonden" 

met iemand en hun wettelijk verplichte "vredesdagen" niet 

waren komen hernieuwen. De nalatigen werden ter 

verantwoording opgeroepen op de pui van het stadhuis, maar 

kwamen niet opdagen en werden daarom veroordeeld om 

vóór zonsondergang uit de stad en vrijheid van Antwerpen en 

binnen de drie dagen uit het markgraafschap te vertrekken, en 

een bedevaart te doen naar O.-L.-Vrouw van 

"Rutsemadouwe", d.i. Rocamadour in Frankrijk. Met een 

ondertekende bedevaartbrief van daaruit als bewijsstuk en na 

betaling van de vastgestelde boete zouden ze terug in 

Antwerpen toegelaten worden. Indien ze zich niet 

onderwierpen aan de opgelegde straf, zou hun voorste 

vingerlid afgehakt worden. Volgens een aantekening in de 

marge van het stedelijk correctieboek heeft Huymet zijn "littera 

peregrinationis" ofte bedevaartsbrief in 1501 aan de 

wethouders voorgelegd en zijn boete betaald (zie bijlage).(1) 

In dit document werd hij luitslager genoemd en dus zou het 

voor hem een ramp geweest zijn, indien hij een vingerlid 

kwijtspeelde.  

Rocamadour was van oudsher een bekend pelgrimsoord waar 

een miraculeus houten Madonnabeeld van de 9de eeuw 

vereerd werd (zie afb.). 

Tijdens het Ancien Régime werden hardnekkige ruziemakers 

door het stadsbestuur verplicht om onder eed te komen 

beloven dat ze gedurende een bepaalde termijn hun vete met 

iemand zouden opbergen. Na verloop van deze termijn 

moesten ze hun belofte komen hernieuwen, zoniet werden ze 

op bedevaart gezonden.(2)  Bij deze psychologisch 

geïnspireerde rechtspraak- noem het een alternatieve straf 

"avant la lettre"- rekende het stadsbestuur erop dat na al die 

tijd de gemoederen zouden bedaard zijn. Immers in die tijd 

duurde een verre bedevaart, die te voet afgelegd werd, al vlug 

enkele jaren. Huymet werd trouwens in mei 1498 weggestuurd 

en kwam pas in 1501 terug. 

 

BIJLAGE 

Claus de Wale; Matheeus Faes; Jo(ann)es Colibrant; Cornelis 

Janssen, tymmer-man; Peter Bouzy; Kaerle Huymet, 

luytslagere; Em(anu)ele(?) de tymmerman./ Gecorrigeert bij 

Balthasar van Ymmerssele, onderschoutet; Burgmeesteren, 

Scepenen ende Rade van der stad van Antwerpen, den Ven 

dach in meye anno XCVIII./ Overmids dien dat zij ende elck 

van hen, in vrede staende, tot hueren gerechten vrededaghen 

nyet gecomen en zijn om dien te vernyeuwene, alsoe dat 

behoort na der ordinantien van den vrede, maer deselve 

hebben laten overgaen, daeraf de heeren ende de stad wel 

ende volcomelic geïnformeert syn. Ende van denwelcken zy 

ende elc van hen t'hueren verantwordene ter poeijen alhier 

openbaerlic voortgeroepen zynde, nyet gecompareert en 

hebben. Selen porren bynnen sonschijne uuter stad ende 

vriheyt ende bijnnen den derden daghe uuten mercgreefscape 

van Antwerpen. Ende doende elck van hen een pelgrimaegie 

tot Onser-Liever-Vrouwen te Rutsemadouwe. Ende na de 

brieve daeraf gesonden, nyet weder innecomen, sy ende elck 

van hen en hebbene yerst voldaen den brueke na der 

ordinantien van den vrede voergenoemd, elc op syn voorste 

lith. [in marge;] Presentata est littera peregrinationis istius 

Nicolai de Wale, X novembris anno drie. J. Colibrant. 

Presentata fuit littera istius Karoli dominis marchioni 

burgimagistris et scabinis, XXVI  (maand?) XVc ende I. Ende 

wert hem ter begeerten geconsenteert naer Nassouw eenen 

van den gedaen van den bruecken per ordre 

burgimagistrorum.  J. Colibrant. 

 

Notes: 

(1) Stadsarchief Antwerpen, Vierschaar 234 (Correctieboek 1414-

1512, I), f° 168v°.  

(2) J. VAN HERWAARDEN, Opgelegde bedevaarten. Een studie 

over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de 

stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late 

middeleeuwen (ca 1300-ca 1550), Amsterdam , 1978.  

AAAA    ntwerpse luitslagers (11) :    Kaerle Huymet  (°vóór 1473-+na 1501)   
G. Spiessens 
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Avec six autres personnes, Huymet est puni le 5 mai 1498, 

par les échevins d’Anvers. Ils étaient “en paix" avec un enne-

mi et n’étaient pas venus renouveler leurs “jours de paix” lé-

gaux et obligatoires (voir ci-dessous). Ces négligents furent 

appelés à se justifier devant l’hôtel de ville mais ne s’étant 

pas présentés, ils furent dès lors condamnés à quitter la fran-

chise et la ville d’Anvers avant le coucher du soleil, le mar-

graviat endéans les trois jours et faire un pèlerinage à Notre-

Dame de “Rutsemadouwe”, c’est à dire Rocamadour en 

France. Ce n’est que munis d’une lettre de pèlerinage signée 

de Rocamadour, comme document justificatif, et après avoir 

versé l’amende fixée, qu’ils pouvaient revenir à Anvers. S’ils 

ne se pliaient pas à cette peine, ils auraient une phalange du 

doigt coupée. D’après une annotation dans la marge du “livre 

des corrections”, Huijmet a remis en 1501 sa "littera peregri-

nationis" (prouvant son pèlerinage) aux échevins et payé son 

amende (voir annexe)(1). Dans ce document on dit que Huij-

met est luthiste. Cela aurait donc été une catastrophe pour lui 

si on lui avait mutilé la main.  

Rocamadour était un ancien et célèbre lieu de pèlerinage où 

l’on allait vénérer une madone en bois du 9e siècle (voir illus-

trations).  

Pendant l’Ancien Régime, les fauteurs de trouble impénitents 

étaient obligés par le pouvoir local de promettre sous ser-

ment d’enterrer leurs différends avec leurs ennemis pour une 

durée déterminée, après quoi ils devaient venir renouveler 

leur serment sinon ils étaient envoyés en pèlerinage(2). Avec 

ce jugement d’inspiration psychologique — appelons-le une 

peine alternative avant la lettre — la ville espérait calmer les 

esprits. En effet, un pèlerinage lointain, fait à pied, pouvait 

facilement durer plusieurs années. Huijmet est ainsi parti en 

1498, il ne revient qu’en 1501. 

 

Notes: 

(1) Stadsarchief Antwerpen, Vierschaar 234 (Correctieboek 1414-

1512, I), f° 168v°.  

(2) J. VAN HERWAARDEN, Opgelegde bedevaarten. Een studie 

over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de 

stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late 

middeleeuwen (ca 1300-ca 1550), Amsterdam , 1978.  

LLLL    uthistes anversois (11):  Kaerle Huymet  (°avant 1473-+après 1501) 
G. Spiessens trad. C. Ballman 

 

Rocamadour:  

  

 

1) Ligging in Frankrijk / situation en France 

2) Insigne 

3) Zicht op het dorp / vue du le village 

 

4) Madonnabeeld 

Statue Notre Dame 
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In Geluit-Luthinerie nr. 37 van maart 2007 besprak mevr. G. 

Spiessens de luitist Felix Hungersberg. Als illustratie bij het 

artikel werd een foto van ‘Bayses moi’ afgedrukt alsook een 

transcriptie van de tweede blz. van het chanson. De foto’s 

van het manuscript werden ons ter beschikking gesteld door 

professor John H. Robinson. Het manuscript staat 

geschreven in Duitse tabulatuur. In de, onder tijdsdruk 

gemaakte, transcriptie zijn echter enkele foutjes geslopen . 

Er waren ook nog veel andere aspecten onduidelijk. 

Tijdens het tweede luitfestival in “Kasteel Renesse” gaf ik 

een lezing over de transcriptie. Toen had ik een versie van 

het originele eenstemmige chanson en twee versies van het 

chanson van Josquin des Prez in mijn bezit. Nochtans kon ik 

nog altijd geen volledige transcriptie voorleggen: de 

(veronderstelde) eerst blz. vertoonde geen directe 

gelijkenissen met het chanson en kon enkel als een soort 

vrije fantasia op de eerste cadens beschouwd worden. Het 

tweede blad volgde getrouw het chanson en het slot van het 

stuk ontbrak. 

Op mijn vraag aan professor Robinson of hij ook in het bezit 

was van folio 12r van het manuscript reageerde hij zeer snel 

en wees me erop dat ik de scans in een andere volgorde 

moest lezen. Op folio11r stond niet onderaan het begin van 

‘Bayses moi’, maar wel bovenaan het einde ervan. Het begin 

stond onderaan folio 31v en het middendeel op folio 11v. 

Eenmaal dit opgelost kon ik eindelijk de volledige versie 

maken. 

Gezien de slechte staat van het manuscript missen we nog 

altijd enkele noten of passages. Deze heb ik aangevuld in de 

stijl van Felix en rekening houdend met vergelijkbare 

plaatsen. 

De aangevulde deeltjes zijn: 

maat 5: 3e achtste 

maat 18: tweede tel 

maat 28: de bas (onderste stuk van het blad ontbrak) 

maat 29: 2e,3e en 4e achtste 

maat 34: het ritme gecorrigeerd en 4e achtste bijgeschreven 

Daarnaast zij er nog onduidelijkheden in de volledig leesbare 

gedeeltes. Dit is te wijten aan de slordige notatie door de 

schrijver. Discussiepunten zijn: 

maat 15: 1e greep 

maat 18: het ritme van de 2e tel 

maat 19: laatste 16e 

maat 20: eerste 16e 

maat 23 en 24: de basnoot 

maat 29 en 34: andere oplossingen zijn mogelijk 

 Volgens Professor Robinson staat er in hetzelfde 

manuscript nog een versie van dit chanson: 

‘Bessemoi’ op  ff. 3v, 3r, 4v.(hier blijkbaar wel in de goede 

volgorde) 

Langs deze weg wil ik Professor John H. Robinson 

uitdrukkelijk bedanken voor het verstrekken van de scans, 

het helpen ontwarren van de puzzel en het luisterende oor 

bij twijfelgevallen. 

MMMM    uziekbijlage: Bayses moi  Felix Lutenist 
Bart Roose 

SSSS    upplément musical : Bayses moi 
Felix Lutenist 

Bart Roose trad. C. Ballman 

Dans le n° 37 de Geluit-Luthinerie, G. Spiessens nous parlait 

du luthiste Felix Hungersberg. Comme illustration à l’article, 

une photo de ‘Bayses moi’ et la transcription de la deuxième 

partie de la chanson. Entretemps, le professeur John H. 

Robinson nous a fourni les photos du manuscrit noté en 

tablature allemande. La transcription, faite alors à la hâte 

comportait quelques petites fautes. Et il y avait d’autres 

aspects qui restaient obscurs.  

Lors du deuxième Festival de Luth de Renesse, j’ai donné une 

conférence sur le sujet. Je possédais alors la version 

monophonique originale de la chanson et les deux versions de 

Josquin des Prez mais je ne pouvais toujours pas proposer 

une transcription complète : la (supposée) première page ne 

présentait pas de lien direct avec la chanson et pouvait être 

considérée comme une sorte de fantaisie très libre sur la 

première cadence. La deuxième page suivait fidèlement la 

chanson et la fin de la pièce manquait.  

Après avoir demandé à Robinson s’il possédait le f. 12r, il me 

répondit rapidement en me disant que je devais lire les scans 

dans un autre ordre. Au f. 11r, il n’y a pas le début de ‘Bayses 

moi’, mais bien au-dessus de la page la fin de la pièce. Le 

début se trouve en dessous du f. 13v et la partie centrale au 

milieu du f. 11v. Ceci remis dans l’ordre, je pouvais enfin 

réaliser la transcription complète. 

Vu le mauvais état du manuscript, il nous manque encore 

quelques notes ou passages. J’ai complété dans le style de 

Felix, en tenant compte d’endroits semblables.. 

Les ajouts : 

mes. 5 : 3e croche 

mes. 18 : deuxième temps 

mes. 28 : la basse (le bas de la page manque) 

mes. 29 : 2e,3e en 4e croches 

mes. 34 : le rythme est corrigé et 4 croches sont ajoutées  

Il reste quelques passages peu clairs dans les parties lisibles. 

Voici les points litigieux : 

mes. 15 : 1er doigté 

mes. 18 : le rythme du deuxième temps 

mes. 19 : dernière double croche 

mes. 20 : première double croche 

mes. 23 et 24 : la note de basse 

mes. 29 et 34 : d’autres solutions sont possibles  

D’après le professeur Robinson, il y a encore une version de 

la chanson dans le ms. :  

‘Bessemoi’ aux ff. 3v, 3r, 4v.(ici apparemment dans le bon 

ordre) 

Je veux remercier ici le Professeur John H. Robinson pour son 

aide précieuse et ses conseils. 

Bronnen / Sources : 

Le Manuscrit de Bayeux, “Baisés moy”( eenstemmig chanson) 

Petrucci Harmonice Musices Odhecaton Canti B: f  38( 4-stemmig 

Josquin), f 40 (6-stemmig Josquin) 

PL Kj 40154, ff. 31v,11v, 11r 
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La « Staatliche Hochschule für Musik » de Cologne abrite un 

manuscrit de musique pour luth, intitulé « Elisabeth Romers 

het lyt bock ». 

Sans doute originaire de Westphalie ou du Nord-Ouest de 

l’Allemagne (1), il aurait été constitué à la charnière des 16e et 

17e siècles. Il rassemble un peu plus de cent pièces notées 

en tablature française pour un luth à 8 chœurs (8e chœur en 

RE). Le livre compte en outre de nombreuses pages de texte, 

en allemand et latin (il s’agit notamment de maximes et de 

textes de musique vocale). 

 

Le présent article n’a pas la vocation de présenter une étude 

exhaustive de cette source, mais simplement d’en introduire 

brièvement le contenu et de la replacer dans son contexte.(2) 

L’histoire de cette source est encore à écrire. Il faudra, 

notamment, tenter de savoir qui était Elisabeth Romers, mais 

aussi pourquoi ce livre porte-il le titre de « het lyt bock », aux 

consonances plus flamandes que germaniques. 

Le « Livre de luth d’Elisabeth Romers » semble avoir été 

compilé dans le cadre d’une pratique musicale domestique, la 

luthiste (ou son professeur) couchant sur le papier les pièces 

favorites de son répertoire. La notation y est rapide et parfois 

peu soignée, au point de rendre la lecture malaisée. Les 

rythmes, en particulier, sont souvent lacunaires ou imprécis. 

Ces pièces d’adressent à un luthiste de niveau moyen ; on ne 

trouve pas de difficulté technique majeure. Certaines pièces 

du début du recueil sont d’ailleurs plutôt des exercices de 

« mise en doigts » sans autre ambition musicale. 

Les œuvres, un peu plus de cent, sont présentées par genre, 

comme il se doit pour une « anthologie ».  

Le livre s’ouvre avec des pièces « libres » aux noms divers : 

praeludia, toccata, fantasia, intrada… Le manuscrit se poursuit 

avec une série d’une vingtaine de lieder. La musique de 

danse constitue ensuite le groupe le plus important 

numériquement. On trouve plusieurs pavanes et gaillardes, 

une large série (quelque trente pièces) de passamezzo, 

parfois suivis d’une gaillarde ou d’une autre danse rapide. Des 

courantes, voltes, branles, ainsi que deux bergamasques sont 

présentées en ordre plus dispersé. Enfin, des allemandes 

clôturent l’ensemble. 

On trouve principalement ici des pièces connues par d’autres 

sources, imprimées ou manuscrites. Les œuvres allemandes 

sont bien entendu nombreuses, à commencer par la série de 

lieder, genre qui connaît une importante vogue de mise en 

tablature vers la fin du 16e siècle. D’autres compositeurs 

allemands de musique pour luth sont représentés, tel Waissel 

dont plusieurs gaillardes sont reproduites. A l’époque où la 

musique de Dowland est connue partout en Europe, il n’est 

pas étonnant de trouver ici quelques pièces célèbres, telles  la 

pavane « Lachrimae » ou la « gaillarde du Comte de Essex ». 

Les compositeurs flamands sont également présents, 

notamment par une fantaisie d’Emmanuel Adriaenssen ainsi 

que par une gaillarde de Gregorius Huet. Un ballet de Gastoldi 

et une pièce de Orazzio Vecchi témoignent de l’apport italien. 

Les passamezzo, eux, sont populaires dans l’Europe entière. 

Les nombreuses concordances que l’on trouve dans ce type 

de source en font précisément l’intérêt. Elles permettent de 

mieux comprendre la diffusion des œuvres et de contribuer à 

une étude du goût musical.  Par ailleurs, la comparaison entre 

plusieurs versions d’une même pièce permet de comprendre 

comment, en se diffusant dans des régions et des époques 

différentes, elle se transforme. 

En ce sens, le « Livre de luth d’Elisabeth Romers » est bien 

de son temps. A l’époque, en effet, la musique de luth en 

Europe Centrale témoigne d’un goût pour un répertoire 

international : les recueils imprimés et les manuscrits diffusent 

les œuvres de luthistes français, flamands ou anglais. Les 

villes et cours allemandes accueillent volontiers les musiciens 

étrangers(3). Citons, par exemple, Jean-Baptiste Bésard, 

originaire de Besançon, qui s’installe à Cologne où il combine 

une activité de professeur de luth et d’éditeur de grandes 

anthologies(4) ; Adrian Denss, d'origine anversois, établi lui 

aussi à Cologne ; Charles Bocquet, attaché à Frédéric IV, 

Electeur palatin, et dont les œuvres sont répandues dans 

toute l’Allemagne (5); l’avignonnais Victor de Montbuysson 

actif à la cour de Mauritz de Hesse, à Kassel,  cour que visite 

également John Dowland avec Gregorius Huet, d'origine 

anversoise et attaché à la Cour de Wolfenbüttel etc.  

Cette influence grandissante des œuvres étrangères, ainsi 

que l’utilisation toujours plus importante de chœurs graves, 

conduisent les luthistes à abandonner la tablature allemande 

au profit de la tablature française. Le « Lautenbuch » de 

Matthäus Waissel (1592) est la dernière source imprimée de 

musique de luth à utiliser la tablature allemande, les 

manuscrits conservant encore quelques temps la tablature 

allemande. 

La pavane « lachrimae » de John Dowland telle qu’elle 

apparaît dans cette source est reproduite ici. Le rythme, sans 

doute bien connu de la luthiste, n’est indiqué qu’au début de la 

pièce. Par rapport à d’autres versions, l’œuvre est présentée 

de manière « simplifiée » mélodiquement et harmoniquement. 

En particulier, les diminutions qui suivent d’habitude chaque 

section de la pièce sont complètement ignorées ici. 

 

Notes: 

(1) D’après Christian Meyer, Sources manuscrites en tablature : luth et 

théorbe, catalogue descriptif, vol. II, Baden-Baden, Editions Valentin 

Koerner, 1994, pp. 145-149.  

L’auteur a effectué un relevé des pièces et indiqué quelques concordances. 

(2) Cette source n’a fait l’objet d’aucune étude complète. 

(3) Douglas Alton Smith, A history of the lute from the Antiquity to the 

Renaissance, The Lute Society of America, 2002, p. 180. 

(4) Jean-Baptiste Besard, oeuvres pour luth seul, édition et transcription par 

André Souris, étude biographique et appareil critique par Monique Rolin, 

Paris, CNRS, 1969, pp. XI-XV. 

(5) Oeuvres des Bocquet, édition et transcription par André Souris, étude 

biographique et appareil critique par Monique Rolin, Paris, CNRS, 1972, pp. 

XI-XV. 

EEEE    lisabeth Romers het lyt bock 
Ariane Renel 
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EEEE    lisabeth Romers: het lyt bock 
Ariane Renel Vert. N. Duymelinck 

In de ‘Staatliche 

Hochschule für Musik’ te Keulen berust een manuscript met 

luitmuziek genaamd ‘Elisabeth Romers het lyt bock’. 

Afkomstig uit Westfalen of uit het Noordoosten van Duitsland 

(1) zou het samengesteld zijn rond de eeuwwisseling van de 

16de naar de 17de eeuw. Het bevat meer dan honderd stukken 

in Franse tabulatuur voor 8-korige luit (het 8ste koor in d) en 

veel tekst in het Duits en het Latijn (spreuken en liedteksten). 

Dit artikel wil geen doorgedreven studie zijn van deze bron, 

maar de inhoud kort inleiden en het werk een plaats geven in 

zijn context.(2) De geschiedenis van deze bron moet nog 

geschreven worden. Men zou moeten weten wie Elisabeth 

Romers was en waarom het boek de titel draagt ‘het lyt bock’, 

wat meer Vlaams dan Duits klinkt. 

Het luitboek van Elisabeth Romers schijnt samengesteld te 

zijn voor huiskamergebruik; de luitiste (of haar leraar) zette 

haar favoriete stukken op papier. Het handschrift ziet er snel 

opgetekend uit en is soms onverzorgd en daardoor moeilijk 

leesbaar. De ritmeaanduidingen zijn vaak weggelaten of 

onnauwkeurig. De muziek, zonder grote technische 

moeilijkheden, is bedoeld voor luitisten van gemiddeld niveau. 

Sommige stukken in het begin van het boek zijn eerder 

vingeroefeningen zonder muzikale bedoeling.  

De werken, iets meer dan honderd, zijn gerangschikt naar 

genres, zoals het hoort in een bloemlezing. Het boek begint 

met ‘vrije’ stukken onder verschillende titels: prelude- 

toccata- fantasia- intrada…daarna komen een twintigtal 

lieder. De dansmuziek is numeriek het sterkst 

vertegenwoordigd: een aantal pavanes en galliardes, een 

dertigtal passamezzo, soms gevolgd door een galliarde of 

een andere snelle dans. Courantes, voltes, branles en twee 

bergamasques staan her en der verspreid. De allemandes 

besluiten het geheel. 

De meeste stukken zijn bekend uit andere bronnen, gedrukt of 

handgeschreven. De Duitse werken zijn in de meerderheid, te 

beginnen met de reeks lieder, een echte intavoleringsrage 

tegen het einde van de 16de eeuw. Ook andere 

luitcomponisten zijn vertegenwoordigd, zoals Waissel van wie 

verschillende galliardes overgeschreven zijn. Vermits de 

muziek van Dowland toen in heel Europa bekend was, is het 

niet verwonderlijk enkele beroemde stukken als de pavane 

‘Lachrimae’ of de ‘Galliarde van de Graaf van Essex’ hier 

terug te vinden. Ook Vlaamse componisten zijn aanwezig, 

bijvoorbeeld met een fantasie van Emmanuel Adriaenssen en 

een galliarde van Gregorius Huet. Een ballet van Gastoldi en 

een stuk van Orazzio Vecchi vormen de Italiaanse bijdrage. 

De passamezzo waren populair in heel Europa. 

Interessant zijn de overeenkomsten in dit soort bronnen. Ze 

laten ons toe de verspreiding van de werken beter te begrijpen 

en bij te dragen tot de studie over muzikale voorkeur. De 

vergelijking tussen verschillende versies van eenzelfde stuk 

helpt om regionale en tijdsgebonden verschillen vast te 

stellen. 

In die zin is het luitboek van Elisabeth Romers representatief 

voor zijn tijd. Het luitrepertorium in Midden- Europa is 

internationaal getint: de gedrukte verzamelingen en de 

manuscripten behelzen Franse, Vlaamse of Engelse werken. 

Duitse steden en hoven ontvangen met plezier buitenlandse 

musici.(3)Jean-Baptiste Bésard bijvoorbeeld, afkomstig uit 

Besançon woont in Keulen waar hij zowel luitleraar als 

uitgever is.(4) Adrian Denss, afkomstig van Antwerpen, woont 

ook in Keulen; Charles Bocquet wiens werk over heel 

Duitsland (5) verspreid wordt, is verbonden aan het hof van 

keurvorst Frederik IV; Victor de Montbuysson uit Avignon is 

actief aan het hof van Maurits van Hessen te Kassel, waar 

Dowland op bezoek kwam samen met Gregory Huet, 

afkomstig van Antwerpen en verbonden aan het hof van 

Wolfenbüttel etc… 

De steeds grote wordende invloed van buitenlandse werken 

en het gebruik van meer lage koren brengen de luitisten tot 

het opgeven van de Duitse tabulatuur ten voordele van de 

Franse. Het ‘Lautenbuch’ van Matthäus Waissel (1592) is de 

laatste gedrukte uitgave van luitmuziek in Duitse tabulatuur, in 

manuscripten blijft het systeem nog een tijdlang in gebruik. 

De pavane ‘lachrimae’ is hierbij afgedrukt zoals ze in deze 

bron voorkomt. Het ritme, bij de luitiste genoegzaam bekend, 

is enkel in het begin aangegeven. In vergelijking met andere 

versies is het stuk hier melodisch en harmonisch 

‘vereenvoudigd’. De diminuties die gewoonlijk elk onderdeel 

van het stuk volgen zijn hier gewoon weggelaten.  

Eindnoten zie Frans origineel blz 10 

Pavane Lacrijmae : 

Extrait du livre 

d’Elisabeth Romers 

Fragment uit het 

luitboek van 

Elisabeth Romers 
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Brian Wright schreef eigentijdse luitliederen op teksten van 

Henri Chantavoine, Victor Hugo, Anatole Le Braz, Paul 

Verlaine en Théophile Gautier. U krijgt een uittreksel van dit 

lovenswaardig initiatief op blz 14. U kan deze bundel bestellen 

bij de  SFL: Volume 26 : Mélodies pour Colette, de Brian 

Wright. Pour la voix et le luth Renaissance. Paris 2005. 13 p. 

Prix :  9 € + EU 1,5 €  Société Française de Luth - 48 rue Bar-

gue 75015 Paris - France  

 

Bij de Engelse Lute society verscheen van dezelfde componist 

Brian Wright de bundel Clair de Lune op teksten van Paul 

Verlaine (Clair de lune, Chanson d’automne, L’heure du 

berger, Impression fausse en Il pleure dans mon coeur). De 

luitbegeleidingen in renaissancestemming zijn in het 

algemeen vlot speelbaar voor een gemiddelde amateur, het 

handschrift is duidelijk leesbaar en je krijgt bovendien nog een 

Engelse vertaling van de Franse teksten. Bestellen als ISBN 0 

905655 58 3 kan bij Chris Goodwin, Southside Cottage, Brook 

Hill, Albury, GuildfordGU5 9DJ Engeland of mailen naar 

lutesoc@aol.com   

 

Tree Edition heeft weer enkele interessante uitgaven voor: 

 

Renaissanceluit: J.A. Dalza: Works for lute : 38 werken 

voor luitsolo en 3 luitduetten, uitgegeven door Gian Luca 

Lastraioli in….franse tabulatuur, voor de meeste luitspelers 

ook het meest gangbare systeem. Zoals we gewend zijn, een 

verzorgde, goed leesbare uitgave, met de letters op de lijnen 

en doorlopende ritmetekens erboven wat vlot speelt en in een 

handig ringkaft waardoor de bladzijden meteen blijven 

openstaan. De prijs bedraagt 25 Euro plus verzendkosten 

 

Cister: Pierre Phalèse: Hortulus Cytharae, Antwerpen 1570 

facsimile van Rostock Musica XVI-27, die 220 blz bevat van 

allerlei arrangementen van liederen en dansen uit die tijd, 

verzameld in twee boeken voor vierkorige cister in Franse 

tabulatuur. Prijs 35 Euro plus verzendkosten 

 

Barokluit: Suite voor twee barokluiten del Sign. Werner, 

uitgegeven door Mathias Rösel, uit de Rostock 

Universiteitsbibliotheek Ms Mus Saec XVIII-62.2a. Een verder 

onbekende componist, die Signore Werner, maar prachtige 

muziek in drie delen: Adagio-Affetuoso-Allegro. Naast de 

partituur (score) zijn er de twee afzonderlijke partijen voor 

elfkorige luiten én de facsimile van het originele manuscript, 

meer kun je niet wensen, dit voor de prijs van 20 Euro. 

 

www.tree-edition.com albert.reyerman@compuserve.de 

Finkenberg 89, D-23558 Lübeck Duitsland tel & fax ~00 49 

451-8997848 

We  hebben  nog  enkele  exemplaren  van  het  prachtige 

geïllustreerde boek van Andreas Schlegel over De luit in 

Europa in voorraad, aan de uiterst voordelige prijs van 14€ 

voor leden, 16€ voor niet leden, plus portkosten.  Het geeft 

een  compleet  overzicht  van  de  geschiedenis  van  het 

instrument met vele originele foto’s. Het is ook ideaal om als 

geschenk te geven, om mensen te laten kennis maken met de 

luit in al haar verschijningsvormen. Info op het secretariaat zie 

blz 20. 

EEEE    ditions    

CCCC    d’s    
Weiss concerto for two lutes and Suites Silvius Leopold 

WEISS • Suite in D minor (II: 59-64); Suite in F major; Suite 

in B major (I: 114-119); Two pieces in D minor; Concerto in 

C major for two lutes (I: 24-37); Suite in D minor (I: 65-71); 

Two pieces in F major. “Niemand anders dan Silvius zal de 

luit spelen” , schreef Johann Ulrich von König al in de 18e 

eeuw. Dit is de wereldpremière met opnames van de recent 

teruggevonden luitstukken van Weiss uit het Harrach 

manuscript, waarover we vroeger al eens berichtten. Deze 

stukken zijn typisch Weiss: onderhoudend maar toch 

origineel. Waar je denkt de volgende progressie al te kunnen 

voorspellen, neemt hij plots een bocht. Deze muziek spreekt 

de gevoelens aan, is mooi gespeeld en een welkome 

aanvulling bij het geweldige oeuvre van Weiss dat we al 

kenden en koesteren. ATMA ACD2 2538 Recorded in Berlin, 

July 2006 AMG Records Benelux, Rue de l'artisanat 2,B-

1400 Nivelles.Tél : (0) 67 21 02 48 Fax : 67 21 02 94 man-

agement@amg-records.com  www.amg-records.com 

 

Claire Antonini: Les Luthistes Français au XVIIème siècle 

bevat 28 bekende en minder bekende stukken van Vieux en 

Denis Gautier, Gallot, Dufaut en Mouton die iedere 

barokluitspeler vast al wel eens geprobeerd heeft te  spelen, 
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Claire voegt daar ook eigen bewerkingen voor luit bij: Les 

Sylvains van F. Couperin, Les Voix Humaines van M. Marais, 

Chaconne van L. Couperin en een Sarabande van Champion 

de Chambonnières. Een mooie uitgave van de SFL met frans/

engels inlegboekje, de prijs bedraagt 15 Euro + 

verzendkosten. 

 

Music’s Quill: The songs of Philip Rosseter door Timothy 

Burris, luit en Timothy Neill Johnson, tenor, een Amerikaans 

duo gespecialiseerd in Engelse Lute Songs en Franse Airs de 

Cours. Ze maakten afgelopen winter samen een cd met 

uitsluitend werken van Rosseter. Zij hebben elk een serieuze 

reputatie opgebouwd in de Oude Muziekwereld en waren  ook 

op het Antwerpse conservatorium. Een gouden tip voor wie 

zijn collectie lute songs wil uitbreiden, met tevens enkele solo’s 

als de wondermooie Pavin en een Galyerd. Omdat ze zinnens 

zijn het totale oeuvre van Rosseter op plaat te zetten, zowel de 

liederen als de solo stukken, is er binnenkort al een tweede cd 

op komst. Meer info vind je op www.baroquelute.com, De prijs 

van de cd is $12 (tegen huidige geldkoersen z'n slordige 9 

Euro); wat verzendkosten betreft, per "Global Priority" vanuit 

de States, komt 't op $6, oftewel 4,5 Euro. Dus, de prijs van 

één exemplaar incl. verzendkosten bedraagt 13,50 Euro. 

 

First book of consort lessons Morley: door la Caccia onder 

leiding van Patrick Denecker (blokfluit), met verder Philippe 

Malfeyt, luit; Guy Penson, virginaal; Liam Fennelly, 

discantgamba; Thomas Baeté, 

basgamba;  W im Maeseele, 

pandora en  Frank Liégeois, cister. 

De Consortlessons bevatten naast 

werk van Thomas Morley zelf, de 

beroemde Pavin van de naar 

Brussel (!) uitgeweken Peter 

Philips, verder ook muziek van 

Richard Allison, John Dowland, 

Orlando Gibbons, Daniel Bachelir 

en de alom bekende Anoniem. Het 

Broken Consort vraagt om een 

treble viol, flute, bassviol(gamba) 

en verder 3 tokkelinstrumenten: de 

luit, cister en de p(b)andora. Omdat 

vele van de hier gespeelde werken 

ook in andere bezettingen bekend zijn, het  waren de top hits 

uit die tijd, werd voor deze opname nog een klavierinstrument 

toegevoegd dat Elisabeth I zelf ook zou bespeeld hebben. 

Voor deze opname gebruikte men een virginaal, in casu een 

“muselaer”, naar het Andreas Ruckersmodel 1620 uit het 

Vleeshuis, gebouwd door Jef Van Boven. De Broken Consort 

muziek werd vroeger voor elk instrument in afzonderlijke “part 

books” uitgegeven en is daardoor helaas verspreid geraakt, 

slechts enkele unieke exemplaren heeft men bewaard in Britse 

en Amerikaanse musea. De basgamba en luitpartij ontbraken 

vooralsnog. In zijn uitgave van 1959 heeft Sidney Beck dan 

ook voor het eerst een soort reconstructie van het geheel als 

partituur gemaakt.  Als referentie wist men al door de “Lessons 

for Consort” van Philipp Rosseter, waaruit op deze plaat ook 

twee stukken staan, dat de luit hier een zeer virtuoze rol speelt 

met vele snelle loopjes in de hoge noten. Voor de ontbrekende 

luitpartij vond men later in het Cambridge Manuscript precies 

passende muziek maar op deze cd speelt Philippe Malfeyt  

ook zijn eigen diminuties. Ik wil deze “straalplaat” van eigen 

bodem op het label Ricercar dan ook warm aanbevelen, ze 

wordt verdeeld door AMG met als referentie  RIC 251. De prijs 

bedraagt 15€ plus verzendkosten. 

 

'IN  MINEN  SIN',de  nieuwe  CD  van  Ensemble  Corona. 

Uitvoerders zijn Eveline Juten, luit en zang, Margo Fontijne, 

strijkinstrumenten, Heleen Gerretsen, cornetto en blokfluit. Hun 

veelzijdigheid  biedt  veel  variatie  qua  bezetting,  dit  zeer 

aanbevelenswaardig  schijfje  met  aantrekkelijke  muziek 

gespeeld  aan  de  Italiaanse  hoven  rond  1500  ook  van 

componisten  uit  onze  Lage  Landen,  is  bovendien  mooi 

gepresenteerd met een interessant tekstboekje NL/E. U kan 

deze groep live horen en zien op de Oude Muziekdag in Alden 

Biesen:  zie  onze  agenda.  Deze  cd  kost  22,50  incl. 

verzendkosten.  Stuur  een  mailtje  naar 

fraisetgaillard@hccnet.nl met daarin duidelijk  de CD die u 

bestelt en uw naam en adres. Maak het bedrag over op 

postgiro 9483118 tnv Stichting Frais et Gaillard te Amsterdam, 

onder vermelding van 'Bestelling CD-2'. Na ontvangst van de 

betaling  zal  de  CD  u  dan  worden  toegestuurd.  

www.ensemble-corona.nl  ensemble.corona@xs4all.nl 

 
Als je graag goed(kop)e luit cd's wilt, 

haast je dan naar 't Kruidvat!  

Lute Music Piccinini door Luciano 

Còntini, Francesca Torelli van € 5,98 

nu voor € 4,98 en van Giuliani, 

Complete works for Guitar Duo, door 

Claudio Maccari en Paolo Pugliese 

op romantische gitaar Brilliant 

Classics 93381 voor slechts € 5,99. 

 

Pour Ung Plaisir 

Intavolaties van Franse chansons en 

dansen 

Intabulations de chansons françaises 

et dances  

Attaignant, Sermisy, Sandrin, 

Crecquillon, de Lassus, de Cabezon, Fuenllana, Valderrabano, 

Piccinini, Frescobaldi, Riccio, Gabrieli, Francisque, Vallet, 

Philips 

Ana Paula Segurola Pita, clavecin, clavecimbel 

Gabriel Schebor luth/luit & vihuela 

http://ar.geocities.com/baschebor/accademia.html 

of  extensie                                  /duo.html 

Zie ook 

Regardez aussi 

www.lute-academy.be 
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MMMM    uziekbijlage Brian Wright SSSS    upplément Musical  
Brian Wright 



GeluitGeluitGeluitGeluit————LuthinerieLuthinerieLuthinerieLuthinerie    n° 38    06/2007n° 38    06/2007n° 38    06/2007n° 38    06/2007    p. p. p. p. 15151515    

Extrait du Volume 26 : Mélodies pour Colette, de Brian Wright. Pour voix et luth Renaissance. Paris 2005. 13 p.  

Prix :  9 € + EU 1,5 €  Société Française de Luth - 48 rue Bargue 75015 Paris - France  
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SSSS    upplément Musical Bachupplément Musical Bachupplément Musical Bachupplément Musical Bach    
Agnès Tamignaux 
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MMMM    uziekbijlage Bach  Agnès Tamignaux 
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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.  

WWWW    ebsite  
www.lute-academy.be 
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FFFF    estival Renesse 

WWWW    ebsite  
www.lute-academy.be 

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. 

Master class 

Agnès Tamignaux 

Pantagruel 

Joachim Held 

Dance music 

Open podium 

Zie ook 

Regardez aussi 

www.lute-academy.be 
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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.  

Luitdag 14 october 2007  

St-Lambrechts-Woluwe 

We zijn blij u iets van eigen bodem te presenteren: 

Bart Roose: recital en voorstelling van zijn nieuwe  Neusidler-

cd  

De vaste onderdelen blijven uiteraard 

Tentoonstelling van instrumenten 

Verkoop van partituren 

Workshops en samenspel 

Vrij podium: uw persoonlijke voorstellen graag zo snel 

mogelijk melden aan ons secretariaat. 

La journée du luth le 14 octobre 2007 

Woluwe St Lambert 

Nous sommes heureux de vous présenter un luthiste issu de 

notre association: 

Bart Roose: récital et présentation de son nouveau cd 

consacré à Neusidler. 

Exposition d'instruments. 

Vente de partitions. 

Ateliers et musique d'ensemble. 

Podium libre: vos propositions sont les bienvenues. Contactez 

sans tarder notre secrétariat. 

 

 
 
 

 

 

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 

trucje: zit hier een overschrijvingsformulier bij, dan hebt u 

nog niet betaald, zit er geen bij dan hebt u reeds betaald 

voor 2007 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 2007 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 

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 : contact@lute-academy.be 
Website: www.lute-academy.be 
 
 
 

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs . 
 
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid 
van de auteurs. 
 
Uiterste inzenddatum copy voor het tijdschrift van 
september is  1 augustus 
Nous attendons avant  le 1° août vos annonces pour 
articles pour le numéro de septembre. 

 Noteer alvast in uw agenda! 

Het 3de Renesse Luitfestival in Oostmalle 

van 14 tot 16 maart 2008 

Al uw voorstellen zijn welkom. 

 
Notez déjà dans votre agenda! 

Le troisième festival du luth à Renesse aura lieu à 

Oostmalle du 14 au 16 mars 2008.  

Toutes vos suggestions sont les bienvenues. 

9 juni 07 is het de NLV luitdag vanaf 13u in de Pieterskerk, 

Pieterskerkhof 3 in Utrecht met o.a. om 16.15 Sebastián 

Nunez, die het in zijn lezing heeft over “ benamingen en 

realiteit tussen de vihuela en de gitaar” 

Om 17u concert door Gabriel Schebor, barokgitaar: 

“Mexicaanse en Spaanse muziek van Santiago de Murcia en 

Francisco Guereau“.Hij geeft om 13.15 ook workshops luit, 

vihuela en barokgitaar. Hiervoor aanmelden bij  

cmertens@worldmail.nl tel 00 31 715128844 

Www.luitvereniging.nl 


