
Luitdag  
12 october 08 
St-Lambrechts 
Woluwe 
 
Journée du luth 
12 octobre 08 
Woluwe St-
Lambert 

B urea u  de  dé pô t  /  A fg i f t e  ka n t o or  :  E de gem 1  België—Belgique 
2650 Edegem 1 

8/4660 
VU / ER : Greet Schamp, Prins Boudewijnlaan 133, 2650 Edegem 

Erkenningsnummer P802002 

Geluit-Luthinerie 

Driemaandelijkse uitgave van de Belgische Luitacademie 
Publication trimestrielle de l'Académie belge du Luth 

  
 

N°42 06 / 2008 

Veel luitdagen en festivals waar we blij naar terugkijken en enkele nieuwe in 
het verschiet. Onze jaarlijkse luitdag in St Lambrechts Woluwe is gepland op 
12 october 08. We verwelkomen daar alvast Timothy Burris (USA), die we-
gens ziekte moest afzeggen voor het voorbije festival in kasteel Renesse. 
Eventuele voorstellen voor de verdere invulling van onze luitdag worden inge-
wacht op het redactieadres, zie colofon p. 24. 
In dit tijdschrift krijgt u nog een van de laatste afleveringen van de Antwerpse 
luitslagers, een tweede Palimpsest (hebt u al eens opgezocht wat dit bete-
kent?) en als muziekbijlage een bewerking van een oud Vlaams lied door 
Gilbert Isbin, één van onze nieuwst bijgekomen leden. 
Aarzel niet om ons te contacteren als u iets in verband met luit wilt verkondi-
gen. Helpende handen zijn nog steeds welkom in ons bestuur en voor het 
maken van dit tijdschrift! 
Een zonnige vakantie en tot ziens op de concerten. Er zijn talrijke luitspelers 
op het festival Laus Polyphoniae eind augustus in Antwerpen . 

V an de redactie 
Greet Schamp, Vice Voorzitster 

S o m m a i r e  /  I n h o u d  

Nous voici déjà à l’aube des vacances d’été, moment privilégié 
pour le repos ou pour les stages. Les projets de journées euro-
péenne (mars 2009) et traditionnelle sont en route. Cette der-
nière se tiendra probablement à Woluwé, comme d’habitude, 
le 12 octobre prochain, prenez-en d’ores et déjà note ! Nous y 

accueillerons le luthiste américain Tim Burris.  
Notre printemps fut actif ! Après Paul O’Dette et les journées de Renesse, ce fut le tour des 
Journées française et allemande. Vous trouverez dans ce numéro la relation de ces événe-
ments, et un nouvel arrivage de la saga des luthistes anversois. 
Nous vous rappelons que les aides logistiques pour la revue ou pour la prochaine Journée du 
luth, ainsi que des suggestions de programme, sont plus que bienvenues.  
Bonne lecture, bonnes vacances ! 

E dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 

Edito/Van de redactie .............................. p. 1 
Agenda .................................................... p. 2 
Rumeurs/Geruchten @ Internet .............. p. 3 
Veelderhande liedekens .......................... p. 3  
In memoriam Roger Valentin ................. p. 4 
Antw. Luitslagers deel 15 G. Spiessens  . p. 5 
Luthistes anversois (15)  ......................... p. 7 
Editions ................................................... p. 9 
Supplément musical/Muziekbijlage ........ p. 10 
Oude Muziekconcert 26 april 08 ............. p. 13 
Cd’s ......................................................... p. 14 
Palimpsest: N. Duymelinck ..................... p. 15 
POD 23 febr in Amuz ............................. p. 16 
Nieuws uit andere luitverenigingen ........ p. 18 
Quoi de neuf? & La trêve de 1609 .......... p. 19 
Carte blanche .......................................... p. 20 
Luitfestival Renesse ................................ p. 21 
Luitdagen in Parijs & Regensburg .......... p. 22 
Mededelingen/Colofon ........................... p. 24 



Geluit—Luthinerie n° 42  06 / 2008 p. 2 

A genda 

Stages: 
7-12/07/08 Namur, Ecole Ste Marie, rue du président : 
Masterclass d’été Centre de Chant Choral en collaboration 
avec Métamusique dans le cadre du festival musical de 
Namur avec Vincent Dumestre (Musique de chambre 
vocale,Luth, théorbe, guitare) info +32 486 91 84 68  
contact@metamusique.com  
13-20/07/08 Prachatice, Tjechië: Summer course Early Music 
with Evangelina Mascardi, lute Info: www.mybox.cz/kvapil 
Jan Kvapil tel. + 420 604 280 490 fax + 420 585 757 109 
 24/7-3/8 2008 Séminaire international de musique ancienne 
en Wallonie Music in England from ca 1580 to 1780 Avec 
Nigel North, luth Chateau de Farnières, Vielsalm B 
www.semusanc.be 
 
Concerten/Concerts:  
08/06/08 20:00 kapel van het Stedelijk museum Aalst "The 
paradise of Dainty Devices" Engelse renaissancemuziek. SA-
RADA Sofie Vandeneynde, luit - Nathalie Fransen,blokfluit - 
Pieter Campo, blokfluit - Annemarie Peeters, bloklfuit - Griet 
De Geyter, zang info:  Toegang: 5 Euro   www.sarada.be 
10/06/08 20:30 Mortsel Fort IV: Flour de beaulté door La Mor-
ra, toegang:15 Euro info www.ccmortsel@mortsel.be  
17/06/08 20:30 Mortsel Fort IV: "Monna innominata" door Il 
Trionfo del Tiempo o.l.v. J. Van Elsacker met o.a. Floris De 
Rycker , teorbe, toegang:15 Euro info 03 443 7380 
21/06/08 14:00-17:00 Edegem muziekacad. Terelststraat 69, 
-gratis toegang- Luitspeelnamiddag info: 03 2890119 
29/06/08 Alden Biesen, Bilzen: Dag van de Oude Muziek met 
o.a. Ziv Braha, luit en La Morra (zie cd rubriek), Les méne-
strels du mordini info: 012264126 of www.festival.be/limburg 
 
Brugge Festival van VlaanderenHet Festival van Vlaande-
ren - Brugge of Musica Antiqua Brugge heet vanaf nu MAfes-
tival. MAfestival 2008 biedt een boeiende kijk op de wereld 
van de oude muziek en verwelkomt tussen 1 en 9 augustus 
het kruim van de internationale oude muzieksector zoals Con-
certo Copenhagen, Ars Nova, Compagnie Bischoff, Il Gardel-
lino, Gary Cooper, Rachel Podger, Richard Egarr, Stile Anti-
co, Blindman, Ricercar Consort, Capriccio Stravagante,B-
Rock en op 06/08/08 22:30 “Victorious Love” Purcell Songs 
met Carolyn Sampson sopraan en  Elizabeth Kenny, luit 
 
Laus Polyphoniae Antwerpen*: 
Bij de avondconcerten van 20:00 telkens om 19:15 inleiding  
23/08/08 20:00 Carolus Borromeuskerk Concerto Palatino & 
Gesualdo Consort “De gouden tijd van Danzig” met o.a. Ri-
chard Sweeney, teorbe 
24/08/08 12:00 kapel Elzenveld La Caccia “De liedboekjes 
van Dorothea” met o.a. Wim Maeseele, luit 
24/08/08  20:00  Cantus Köln “Abendmusiken” K. Junghänel 
25/08/08 12:00 kapel Elzenveld  Capella de la Torre 
“Gaudeamus omnes”  Thomas Ihlenfeldt, cister & chitarrone 
25/08/08 20:00 Amuz Weser Renaissance “De Lassus van 
Pommeren”  met Thomas Ihlenfeldt, chitarrone 

26/08/08 20:00 Amuz Concerto Palatino “Hamburg:William 
Brade en tijdgenoten” met o.a. Richard Sweeney, teorbe 
29/08/08 12:00 kapel Elzenveld Antwerpen Jakob Lindberg 
“Luitmuziek uit de Hanzesteden” 
29/08/08 20:00 Amuz La Caccia “De Königsberg connec-
tie” (een vertelconcert met o.a. Wim Maeseele, luit) 
29/08/08 22:30 kapel Elzenveld: Zefiro Torna & het Antwerps 
Kathedraalkoor “ De Fragillitate”, hymnen uit het middeleeuw-
se Finland Jurgen De Bruyn, luit & muzikale leiding 
30/08/08 20:00 Amuz Capilla Flamenca “Musicalia Gedanen-
sis” huismuziek in Danzig anno 1550 
31/08/08 15:00 kapel Elzenveld Il trionfo del Tempo “Ach els-
lein liebes Elselein mein” met o.a. Floris De Rycker, luit 
31/08/08 15:00—17:00  Carolus Borromeuskerk Antwerpen 
“Inloopconcerten” Koorwerken Bach, Buxtehude, Händel:  
Mechels Vokaal Ensemble Scala Vocale o.l.v. Lode Tooten, 
Thomas Tooten, cello; Pieter Vis, bas-bariton;  Pieter-Jan Ko-
ninckx, 14-jarige jongenssopraan (Mol); Greet Schamp, luit; 
Piet Noort, continuo & piano. Toegang gratis. 
Info: Tel 03-2313751 of s.carolus@skynet.be  
10/10/08 20:00 Oude pastorij Berckhovenstraat 17 2390 
Westmalle Timothy Burris (USA)met suites van Bach, Bittner, 
eigen bewerkingen van Tombeau de Mr Blancrocher de Cou-
perin en 20e-eeuwse werken (verrassingen!)  
11/10/08 20:00 Edegem Antoniuskerk Timothy Burris (idem). 
12/10/08 9:00—18:00 St Lambrechts Woluwe muziekacade-
mie: Jaarlijkse Luitdag van de Belgische Luitacademie met 
o.a. Timothy Burris (USA) meer hierover in volgend tijdschrift. 
16/11/08 11:00 Bijloke Gent Paul O’Dette 
 
 
Noteer alvast: 
20-22 februari 2009 Europees Luitfestival in centrum Elzen-
veld en Amuz* (Augustinus Muziekcentrum) Antwerpen met 
o.a. Eric Bellocq en zijn nieuwste programma Bach en Balles, 
J.M. Moreno & Eligio Quinteiro, La Sfera Armoniosa, Christo-
pher Wilson en vele anderen. 
Een samenwerking tussen de Belgische Luitacademie, Amuz 
en  de luitverenigingen van Nederland, Duitsland, Frankrijk en 
Engeland. 
 
*Indien u als lid van de Luitacademie bij Laus Polyphoniae en 
bij Amuz van groepskorting wilt genieten, laat ons dan zo snel 
mogelijk uw keuze weten uit de brochures 08-09. Info over de 
programma’s op webstek www.amuz.be of tel +32 32291880 
Dus in dat geval NIET bestellen via het ticketbureau. 
 
*Si, en tant que membre de l’académie du luth, vous 
souhaitez  bénéficier de réductions de groupe auprès de Laus 
Polyphoniae et d’Amuz, faites nous connaître aussi vite que 
possible votre choix dans les brochures 08/09. L’information 
sur le programme se trouve sur le site web www.amuz.be ou 
tél +32 32291880. Dans ce cas, ne pas commander via la 
billetterie. 
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Laus Polyphoniae Antwerpen augustus 2008: 
Volgende 5 groepen werden geselecteerd om deel te nemen 
aan de IYAP wedstrijd Early Music 2008 
 
-Cantar alla Viola:Nadine Balbeisi (US), Fernando Marín (ES) 
Soprano, lyra, viol 
-Red Rose Four:Nynke Algra (NL), Janneke Allaart (NL), Ni-
enke van der Meulen (NL), Ester van der Veen (NL), Tamara 
Weessies (NL), Kitty de Geus (NL) Recorders, soprano 

-RinascitaConsort:Kerstin Reinboth (DE), Julia Saretz (DE), 
Wiebke Roterberg (DE), Yun-Jung Choi (KR), Christine Mo-
thes (DE) Violin, viola, violoncello, soprano 
-Silva De Sirenas:Maria Luz Martinez Pérez (ES), Cristina 
Bayòn Alvarez (ES) Lute, soprano 
-Voyage en BLOCK: Kerstin Fahr (DE), Tamara Wahl (DE), 
Leonard Schelb (DE), Max Riefer (DE) Recorders, percussion 
A project of Musica, Impulse Centre for Music, realised by the 
Flanders Festival-Antwerp. More information: www.musica.be 

Bezoek eens deze nieuwe websites: 
 van luitbouwer Martin de Witte www.martindewitte.nl/ 
 
Instrumenten van Tielke: www.tielke-hamburg.de/ 
 
Afbeeldingen van luiten op schilderijen: 
de LSA heeft een fantastische lijst van musea op Ameri-
kaans grondgebied met afbeeldingen van luiten. Zie hun 
website: www.cs.dartmouth.edu/~lsa/ 

verder heb je ook nog: 
http://mediatheque.cite-musique.fr 
http://www.studia-instrumentorum.de/ 
http://home.planet.nl/~d.v.ooijen/david/writings/pics_f.html 
 
Nieuwe netwerk sites zie ook blz 18 Lute@Internet 
Zo krijg je foto’s en video’s van de luitspelers die meedoen 
voor barokluit:http://baroquelute.ning.com/ 
renaissanceluit:http://lutegroup.ning.com/?xgi=1mtG0NS  

R umeurs / Geruchten  
@ Internet 

In 1544 verscheen te Antwerpen, op dat moment het centrum van de boekdruk-
kunst, bij uitgever Jan Roulans een “Schoon Liedekensboeck”. Het betrof een 
eenvoudige uitgave: tweehonderdeenentwintig liedteksten zonder muzieknotatie 
en - behalve een houtsnede op de frontispies - zonder illustraties.  
Voor hun programma ‘Veelderhande liedekens om droefheyt ende melancolie te 
verdrijven’ maakten Chris Magnus en Dirk De Hertogh een selectie uit dit Ant-
werps Liedboek. In de oorspronkelijke uitgave ontbreekt elke vorm van instru-
mentale begeleiding. De luit was in de zestiende eeuw in onze contreien razend 
populair. Daarom maakte Dirk De Hertogh bij de gekozen liederen luitbegelei-
dingen in renaissancestijl. Volgend jaar plannen we deze luitliederen uit te ge-
ven. 
 
Als instrumentale intermezzi hoort u werk van Emmanuel Adriaensen, Antwerps 
luitspeler (belangrijkste uitgave Pratum Musicum, Antwerpen, 1584, herziene 
herdruk in 1600), Joachim van den Hove (in 1567 te Antwerpen geboren maar 
vooral werkzaam in Leiden) en van Gregorio Huwet die in The Varietie of Lute 
Lessons (London 1610) wordt geprezen als ‘the most famous Gregorio Huwet 
of Antwerpe’.    
 
Ik heb met veel plezier de eerste voorstelling van dit nieuwe programma mogen 
meemaken in het Cc De Kollebloem in Puurs op zondag 27 april 08.  
Stuur ons uw mailadres, wij houden u op de hoogte van volgende uitvoeringen! 

‘V eelderhande liedekens om droefheyt ende melancolie te verdrijven’ 
Greet Schamp 

Chris Magnus en Dirk De Hertogh  
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R oger Valentin  1944-2008 

Te Koop :  
-7-korige Renaissance-luit, bouwer : Chris Allen (GB), bouw-
jaar 2003, vorig jaar gekocht, nauwelijks bespeeld, mooi afge-
werkt, schelp in zebra, prijs (+ koffer) : 1800 euro, 
contact : Jos Lambregs T (kantooruren) 03/233 60 25 
mail : kartoenfabr@busmail.net 
 
-Prachtige 13 korige barokluit , met koffer en boeken, 
Fedchenko,  Sint Petersburg, heel mooie klank: 3000 euro  
Lebbeke Oost-Vlaanderen. saskia.visser@telenet.be 

 
-10-korige Renaissanceluit . 
Bouwer: Jacob van de Geest bouwjaar 1974. 
Prijs: 3000 euro  - kist inbegrepen. 
Kontakteren: 09.223.18.56 Email: marc.senechal@skynet.be 
 
-11-korige barokluit Stephen Gottlieb, Londen (1985) op 66 
cm uitstekend instrument! prijs inclusief Paxman case 
2750 euro foto's op aanvraag  
florisderycker@hotmail.com tel 0486 864 700 

Z oekertjes / Petites Annonces 

Chers amis, 
On vient de m'apprendre le décès de Roger Valentin le 28 
avril 2008. 
Il a fait partie , dans les années septante, des 
"découvreurs" du luth en Belgique. 
Je crois même qu'il fut le premier « Premier Prix »  
de guitare du conservatoire de Liège. 
Je me souviens encore avec émotion de ce  
magnifique concert de luth et de guitare ( c'était 
comme ça, à l'époque...) qu'il a donné au "Trou 
Perette" à Liège, il y a plus de trente ans. 
Il y avait même joué du Saz, un instrument qu'il 
avait fabriqué, pour nous expliquer l'acoustique, à 
partir d'un boîte de conserve et qu'il faisait sonner 
comme un virtuose. 
Son parcours musical, original, l'a mené très loin, 
de la musique médiévale au jazz.. 
C'est la disparition d'un  passionné, d'un grand voyageur dans 
le monde de la musique, sensible et fragile. 
Bref, d'un musicien...un vrai. 
Qu'il repose en paix et en silence. 

 Beste vrienden,  
Ik vernam zojuist het overlijden op 28 April 2008 van Roger 
Valentin. In de jaren zeventig was hij één van de ‘ontdekkers’ 

van de luit in België. Ik meen te weten dat hij als 
eerste een ‘Eerste Prijs Gitaar’ behaalde aan het 
Conservatorium te Luik.  
Ik herinner me nog levendig het mooie concert 
dat hij gaf in Luik meer dan dertig jaar geleden. 
Hij bespeelde er op virtuoze wijze een Saz. Het 
instrument was door hemzelf ineen geknutseld 
met behulp van een conservenblik om ons de 
wetten van de akoestiek uit te leggen. Zijn 
bijzondere muzikale weg voerde hem van de 
middeleeuwse muziek tot de jazz. Met hem 
verdwijnt een ontdekkingsreiziger doorheen de 
wereld van de muziek, gepassioneerd, gevoelig 

en kwetsbaar. Een muziekliefhebber in de ware zin van het 
woord. Moge hij rusten in vrede.  
 

Renzo Salvador 

a ddendum: Supplément musical / Muziekbijlage: Aria Graf Anton Logis 
Pour luth baroque / voor barokluit  Jelinek 

Per vergissing was op blz 11 in het vorige nr 41 van Geluit-Luthinerie de eerste lijn weggevallen, hier het ontbrekende stuk: 
Par oubli, la première ligne de la page 11 dans le n° précédent de Geluit-Luthinerie(n°41) manquait : la voici : 

CZ-Pnm IV.E.369 
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Hij was een zoon van speelman Gillebert (I) Verbra(ec)ken  
(1541-1629) en van Lijnken Honckeboers, en een broer van 
speelman Martinus Verbraeken (+1643), die in 1613 "musicijn 
by den hartoch van Brunswijck" was. Gillebert (II) werd op 19 
mei 1570 in de O.-L.-Vrouwekerk boven de doopvont gehouden 
door Jan Honckeboer en Tanneken Librechts. (1) Zijn peter 
was vermoedelijk zijn grootvader van moederskant. In de ar-
chieven wordt hij speelman en luitslager genoemd. Hij trouwde 
op 23 januari 1596 in de kathedraal met Helena van Couwen-
berghe, met als getuigen Guillebert Verbraken en Philip Woel-
put. (2) De eerste getuige was ongetwijfeld zijn gelijknamige 
vader, die hem ook wel zijn muzikale basisopleiding zal gege-
ven hebben. Het echtpaar kreeg minstens zes kinderen, die 
allen in de kathedraal boven de doopvont gehouden werden: 
Michael op 29 september 1601 door Antoni Losson en Lynken 
Verbraken; Anna op 24 november 1603 door Jan Tack en Anna 
Walewijns; Joannes op 24 oktober 1605 door Hans Giesen en 
Catarina Verbraken; Susanna op 21 april 1607 door Henric van 
Es en Susanna vander Willeghe; Gillebertus op 17 februari 
1609 door Gillebert Verbraken de oude en Susanna Honcke-
boer; Peter op 27 april 1611 door Pius Petrus Belle en Christina 
van Couwenberch. (3) Lynken of Catarina Verbraken was een 
vaderlijke tante, Christina van Couwenberch was een moeder-
lijke tante, Gillebert Verbraken sr. was de vaderlijke grootvader 
en Susanna Honckeboer, vermoedelijk een groottante of nicht 
van vaderskant. De zonen Michiel en Gillebert (III) werden 
eveneens muzikant en laatstgenoemde zelfs luitspeler van de 
koning van Spanje. 
Aanvankelijk woonde Gillebert (II) in het huis Africa op de Kate-
lijnevest, dat hij in 1596 gekocht had.(4) Hij was vrijmeester in 
de gilde der speellieden, nl. de Sint-Jobsgilde, en werd op 5 
mei 1607 voor drie achtereenvolgende jaren, zelfs deken naast 
de speellieden Daniel van Ghysen en Peeter Borlon. (5) In 
1609 ontving hij 27 gld. voor 13½ maanden luitlessen die hij 
gegeven had aan Martinus Nutius jr., de oudste zoon van de 
gelijknamige drukker.(6) 
In 1619 speelde "mr. Gilbert den speelman" met drie gezellen 
tijdens de opvoeringen van een pastorelle door de rederijkers-
kamer De Olyftak. Voor vier dagen in juli trok hij 20 gld. en voor 
twee dagen in augustus, 10 gld. (7) 
Bij de dood van zijn eerste vrouw vóór 26 juli 1620 woonde Gil-
lebert (II) blijkbaar reeds in de Sint-Jorisparochie, vermoedelijk 
in de buurt van het Tapissierspand. Hij hertrouwde in deze pa-
rochie op 18 augustus 1620 met Catharina van(der) Dort, met 
als getuigen Gillebert Verbraecken de oude en Seger van(der) 
Dort. (8) De eerste getuige was Gillebert (I), vader van de brui-
degom, en de tweede, vermoedelijk een broer van de bruid.  
Op 26 juli 1620 had het bruidspaar een huwelijkscontract afge-
sloten met als getuigen de respectievelijke ouderparen en voor 
de toekomende bruid waren dat Peeter vander Dort en Barbara 
Speelberch, die het banket, de trouwkleren van de bruid en 
1900 gld. betaalden. De bruidegom bracht zijn bezit in maar 
zou eerst een staat van het sterfhuis van zijn eerste vrouw la-

ten maken. Indien hij eerst kwam te overlijden, kreeg zijn toeko-
mende bruid een som van 800 gld. en in het omgekeerde ge-
val, trok hij 400 gld. (9) In de bewuste inventaris, die in oktober-
december 1620 werd opgemaakt, werd Gillebert (II) speelman 
genoemd en staan er twee schalmeien, drie kromhoorns, drie 
violen met boog, een klavicord en acht luiten met kas en sna-
ren vermeld, evenals muziekboeken, waaronder luitboeken: 
"Een partye musickboecken met partye luytboecken ... partye 
snaren ... drye luyten, twee schrameyen, drye cromhorens, 
drye velonsen met boghen, twee luyten mette cas, een leyre 
male met musicqboecken, een clavercoorde ... een luyt met 
snaren mette casse, noch een luyt mette casse, noch een luyt 
mette casse". (10) Het bezit van niet minder dan acht luiten en 
een partij luitboeken wijst er wel op dat de weduwnaar een luit-
speler was. 
Het nieuwe echtpaar kreeg vier kinderen, die allen in de Sint-
Joriskerk boven de doopvont gehouden werden: Catharina op 
28 mei 1621 door  François van Couwenberghe en Barbara 
Speelberghen; Maria op 10 november 1622 door Jan Coie-
mans en Helena Speelbergs; Joannes Baptista op 12 januari 
1625 door Joannes Baptista Lemens en Sara Walewyns; Cat-
harina (II) op 11 mei 1627 door Petrus van Dort en Magdalena 
van Couwenberch. (11) De doopouders François en Magdale-
na van Couwenberghe waren vermoedelijk broer en zus van 
Verbraeken's eerste vrouw Helena van Couwenberghe; Peter 
van Dort en Barbara Speelberch waren de ouders van de moe-
der, en Helena Speelberch dus vermoedelijk een tante van 
moederskant. 
Op 15 juli 1625 woonde de Infante Isabella,(zie afb. p. 7 & 8) 
die in Antwerpen op doorreis was naar het ontzette Breda, in 
de kapel van O.-L.-Vrouw-Lof in de kathedraal, een plechtig lof 
bij. De instrumentale muziek werd uitgevoerd door de stads-
speellieden onder de leiding van Balthasar Brodyn en voor de 
gelegenheid werd ook luit gespeeld door mr. Gillebert, die 
daarvoor een vergoeding van 1 gld. 4 st. kreeg: "Den 15 Juli 
1625 betaelt aen Baltasar Brodyn, stadtsspeelman, voordat de 
stadtsspeeli(eden) het loff hadden gespelt, alswanneer dat de 
hertoginne 'tselve quam hooren, by quitanci... gul. 4-10.  Aen 
Mr. Gillebert van dat hy ten voors(eiden) daege in 't loff spelden 
op de luyte, betaelt ... gul. 1-4 ." (12) Deze luitspeler was naar 
alle waarschijnlijkheid Gillebert (II) Verbraecken, want zijn ge-
lijknamige vader-speelman was toen reeds 84 jaar en zijn zoon 
Gillebert (III) was toen nog erg jong, nl. zestien jaar. 
Gillebert Verbraecken (II) was blijkbaar niet onbemiddeld want 
hij kocht en verkocht voortdurend renten en huizen, waarover 
tal van archiefdocumenten terug te vinden zijn. Pas op 13 sep-
tember 1627 berekende de Weeskamer het moederlijk erfdeel 
van de kinderen uit het eerste huwelijk en dat bedroeg  
2 963 gld. 7 st. 1 blank* voor elk van de vier. Voordien had 
voogd Jacob Mayala nog drie afrekeningen bij de Weesmees-
ters ingebracht, nl. in 1624 en in 1627. Zoon Michiel, een gees-
telijke, was in 1624 meerderjarig en resideerde in 1627 in Parijs 

A ntwerpse luitslagers (15):  Gillebert (II) Verbraecken  
 (Antwerpen, 1570-1658) 

             Godelieve Spiessens 
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en Zuster Anna's erfdeel werd aan het klooster uitbetaald. (13) 
Zoon Joannes was toen blijkbaar overleden. 
In 1632 verzocht Gillebert Verbraecken (II) als medeërfge-
naam van zijn vader, mr. Gillebert Verbraecken (I), om tus-
senkomst van het stadsbestuur i.v.m. het huis De Fortuyne op 
de Rozier. (14) Sinds 1636 tot aan zijn dood regelde hij in Ant-
werpen per procuratie ook de zaken van zijn zoon Gillebert 
(III) Verbraecken die als luitspeler van de Spaanse koning in 
Madrid woonde en aan wie we de volgende bijdrage zullen 
wijden in onze reeks Antwerpse luitslagers. In 1640 vroeg hij 
toelating aan het stadsbestuur om het kapitaal van een rente 
in naam van zijn drie kinderen met Vander Dort te mogen ont-
vangen. (15) Daar zijn vader Gillebert (I) Verbraecken  over-
leden was en zijn zoon ook dezelfde voornaam had, werd Gil-
lebert (II) Verbraecken  toen "Gillebert Verbraecken d'oude" 
genoemd. In 1643 werd hij voogd over Julius en Gillebert Ver-
braecken, de minderjarige zonen van wijlen zijn broer Marti-
nus Verbraecken, speelman, en van Agatha Morits, en als 
dusdanig verkocht hij enkele huizen en renten. (16) In 1649 
werd hij medeërfgenaam van zijn overleden zuster Catarina 
Verbraecken.(17)  
Op 20 november 1645 had echtgenote Catharina van Dort 
een  testament gemaakt voor notaris Guillaume le Rousseau 
en daarin werd haar man  "luytenist" genoemd. Ze liet hem 
alles na op voorwaarde dat haar kinderen Jan-Baptista en Ca-
tharina bij hun volwassenheid dezelfde geldsom zouden krij-
gen als hun zuster Maria bij haar huwelijk destijds.(18) Van 
Dort zou in 1649 overlijden en zelf overleed Gillebert (II) Ver-
braecken hoogbejaard op 26 mei 1658 in zijn woonhuis in de 
Schuttershoven bij het Tapissierspand, naast het huis Den 
Witten Beir.  Hij werd begraven in de Sint-Joriskerk en de ge-
zongen muziek bij zijn uitvaart kostte 15 gld. Zijn erfgenamen 
waren zijn kinderen uit het eerste huwelijk, nl. de ongehuwde 
Susanna en mr. Gillebert (III) Verbraecken, die luitist van de 
koning van Spanje was, verder zijn kinderen uit het tweede 
huwelijk, Catharina en Jan-Baptista, die in Rome woonde, en 
ten slotte twee minderjarige kleinkinderen. Zijn dochter Anna 
was non in het Klooster Margrietendael en werd blijkbaar geen 
erfgename maar wel kreeg ze een kleinigheid voor haar gebe-
den voor de aflijvige. Op 1 september 1660 werd de staat van 
het sterfhuis opgemaakt door de Weesmeesterskamer. Bij zijn 
dood bezat de overledene vier huizen en een aantal renten op 
andere huizen, en als lid van de Meerseniersgilde (nvdr de 
kleine winkeliers) werd er voor hem een doodschuld van 4 gld. 
1 st. betaald. (19) Hij had dus een of ander handeltje in weeg-
bare of meetbare goederen gedreven, maar in die dagen was 
het dikwijls de vrouw die een winkeltje hield. 
Het is niet uitgesloten dat Gillebert (II) Verbraecken (°1570) 
een leerling geweest is van Emmanuel Adriaenssen, die im-
mers in 1587 samen met zijn broer Gysbrecht, een luitschool 
hield in Antwerpen. 
 
*Nvdr: het toenmalig muntsysteem: 1 gulden is 20 stuiver en 1 
stuiver is 12 blank.  
 
Eindnoten: 
 

 (1)  Stadsarchief Antwerpen (SAA), Parochieregister 7 (O.-L.-
Vrouw: dopen 1570-1576), f° 4v°. 
 (2)  SAA, Parochieregister 195 (O.-L.-Vrouw: huwelijken 1542
-1612), p. 1080  (Van Kauweberghe, ook Van Couwenberch). 
 (3)  SAA, Parochieregister 11 (O.-L.-Vrouw: dopen 1592-
1603),  f° 192v°, 233r°, 271v°; 12 (O.-L.-Vrouw: dopen 1606-
1615), f° 12r°, 35r°, 62v°. 
 (4)  SAA, Schepenregister 423 (II Kieffelt & Boge, 1596), f° 
304v°. 
 (5)  G. SPIESSENS, "Geschiedenis van de gilde van de Ant-
werpse speellieden, bijgenaamd Sint-Job-en-Sint-Maria-
Magdalena (16e eeuw-1794), 2 (1600-1650)", in: Belgisch 
Tijdschrift voor Muziekwetenschap, XXVIII-XXIX (1976), p. 54, 
58. 
 (6)  E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen. Fontes 
historiae artis neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschie-
denis van de Nederlanden, I/1 (1984), p. 279 (nr. 166), nr. 83. 
 (7)  Zie E. DILIS, De rekeningen der rederijkkamer De Olyftak 
over de jaren 1615 tot 1619, Antwerpen-'s-Gravenhage, 1910, 
p. 95-96. Het kan hier ook om zijn vader, Gillebert (I) Ver-
braecken, gaan maar die was toen reeds 78 jaar. 
(8)  SAA, Parochieregister 256 (Sint-Joris: huwelijken 1603-
1623), f° 232r°. 
 (9)  SAA, Notariaat 3619 (Gilles vanden Bossche 1620), f° 
344r°-345r° (26 juli 1620). 
 (10)  SAA, Weesmeesterskamer 476 (oktober 1620), doc. nr. 
12; 478 (december 1620), doc. nr. 9. Vgl. E. DUVERGER, 
o.c., I/2, nr. 337. 
 (11)  SAA, Parochieregister 135 (Sint-Joris; dopen 1516-
1625), f° 82v°, 109r°; 136 (Sint-Joris; dopen 1516-1625), f° 
4r°, 39v°. 
 (12)  Kathedraalarchief Antwerpen (KAA), Gilde van O.-L.-
Vrouw-Lof, Rekening 3 (1602-1689), a° 1625-1626. Vgl. L. DE 
BURBURE, Notes historiques. Uittreksels uit de archieven der 
stad en der kerken van Antwerpen, 1100-1796 (hs.), 3, p. 139; 
IDEM, Notes  tirées des archives de la cathédrale de N. Dame 
d'Anvers (hs.), 2, p. 512. 
 (13)  SAA, Weesmeesterskamer 520 (Junius 1624), f° 537r°; 
553 (Martius 1627), op datum (rekening 31 maart 1627); 559 
(September 1627), f° 292r°-305r°, 307r° (rekening en masse 
13 september 1627) . 
 (14)  SAA, Privilegekamer 733 (Requestboek 1632-1633) ,f° 
80v° (9 november  1632).  
 (15)  SAA, Privilegekamer 741 (Requestboek 1639-1640) ,f° 
205r° (19 mei 1640).  
 (16)  SAA, Privilegekamer 745 (Requestboek 1642-1644) , f° 
214v°-215r° (23 en 30 oktober 1643); Schepenregister 683 
(II/1644), f° 253v°-255r° (akte van 16 februari 1644); 686 
(V/1644), f° 144r°-v° (akte van 18 november 1644); Privilege-
kamer 747 (Requestboek 1645-1646), f° 245r°-v° (11 decem-
ber 1646 en 9 januari 1647). 
 (17)  E. DUVERGER, o.c., I/5, nr. 1540. 
 (18) . SAA, Notariaat 2434 (Guillaume Le Rousseau 1645), f° 
340r°-341r°  
(19)  SAA,  Weesmeesterskamer  949  (September  1660), 

949, f° 9r°-71r°.  
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Il est le fils du joueur d’instruments Gillebert (I) Verbra(ec)ken  
(1541-1629) et de Lijnken Honckeboers, et frère du joueur 
d’instruments Martinus Verbraeken (+1643), musicien du duc 
de Brunswick en 1613 : "musicijn by den hartoch van 
Brunswijck". Gillebert (II) est tenu sur les fonts baptismaux le 
19 mai 1570 en l’église Notre-Dame, par Jan Honckeboer et 
Tanneken Librechts (1). Son parrain était probablement son 
grand-père maternel. Les archives  désignent Gillebert II 
comme joueur d’instruments et luthiste. Le 23 janvier 1596, il 
se marie à la cathédrale avec Helena van Couwenberghe, les 
témoins sont Guillebert Verbraken et Philip Woelput (2). Le 
premier témoin, portant le même 
nom, est sans aucun doute son 
père qui doit lui avoir donné ses 
premières bases musicales. Le 
couple a eu au moins six enfants, 
tous baptisés à la cathédrale : 
Michael, le 29 septembre 1601, 
avec comme parrain et marraine 
Antoni Losson et Lynken 
Verbraken ; Anna, le 24 
novembre 1603, avec Jan Tack et 
Anna Walewijns ; Joannes, le 24 
octobre 1605, avec Hans Giesen 
et Catarina Verbraken ; Susanna, 
le 21 avril 1607, avec Henric van 
Es et Susanna vander Willeghe ; 
Gillebertus, le 17 février 1609, 
avec Gillebert Verbraken le vieux 
et Susanna Honckeboer ; Peter, 
le 27 avril 1611, avec Pius Petrus 
B e l l e  e t  C h r i s t i n a  v a n 
Couwenberch (3). Lynken ou 
Catarina Verbraken était une 
tante du côté maternel ainsi que 
Christina van Couwenberch, 
Gillebert Verbraken sr., le grand-père paternel et Susanna 
Honckeboer, probablement une grand-tante ou nièce du côté 
paternel. Les fils Michiel et Gillebert (III) deviennent également 
musiciens et ce dernier même luthiste du roi d’Espagne. 
Gillebert (II) habite d’abord la maison Africa sise au 
Katelijnevest, qu’il avait achetée en 1596 (4). Il était franc-
maître dans la gilde de Saint Job, celle des musiciens, et en 
devient même doyen le 5 mai 1607 pour trois années 
consécutives aux côtés de Daniel van Ghysen et Peeter 
Borlon (5). En 1609, il reçoit 27 fl. pour treize mois et demi de 
cours de luth prodigués à Martinus Nutius jr., le fils aîné de 
l’imprimeur du même nom (6).  
En 1619, "mr. Gilbert den speelman" joue avec trois 
compagnons lors des représentations d’une pastorelle, par la 
chambre de réthorique De Olyftak. Pour quatre jours en juillet, 

il gagne 20 fl. et pour deux jours en août 10 fl. (7). À la mort 
de sa première femme, avant le 26 juillet 1620, Gillebert (II) 
habitait apparemment déjà la paroisse Saint-Joris, sans doute 
près du Tapissierspand. Il se remarie dans la même paroisse 
avec Catharina van(der) Dort, le 18 août 1620, les témoins 
sont Gillebert Verbraken le vieux, père du marié et Seger van
(der) Dort, probablement un frère de la mariée (8). Ils avaient 
signé un contrat de mariage le 26 juillet 1620 avec comme 
témoins les couples de parents respectifs. Pour la future 
mariée il s’agissait de Peeter vander Dort et Barbara 
Speelberch, qui paient le banquet, les vêtements du mariage 

ainsi qu’une somme de 1900 fl. Le 
marié apportait ses biens, mais 
devait d’abord faire évaluer la 
succession de sa femme décédée. 
S’il devait mourir le premier, sa 
future femme recevrait une somme 
de 800 fl., s’il lui survivait, il recevrait 
400 fl. (9). Dans l’inventaire réalisé 
en octobre-décembre 1620, Gillebert 
(II) est nommé joueur d’instruments. 
On y trouve deux chalemies, trois 
cromornes, trois violes avec archet, 
un clavicorde et huit luths avec étui 
et cordes, ainsi que des livres de 
musique dont des livres de luth : 
"Een partye musickboecken met 
partye luytboecken ... partye 
snaren ... drye luyten, twee 
schrameyen, drye cromhorens, drye 
velonsen met boghen, twee luyten 
mette cas, een leyre male met 
musicqboecken, een clavercoorde ... 
een luyt met snaren mette casse, 
noch een luyt mette casse, noch 
een luyt mette casse (10). Le fait de 

posséder huit luths ainsi que des livres de tablature prouve 
bien que le veuf était luthiste. 
Le nouveau couple eut quatre enfants, tous tenus sur les fonts 
baptismaux de l’église Saint-Joris : Catharina, le 28 mai 1621 
par  François van Couwenberghe et Barbara Speelberghen ; 
Maria le 10 novembre 1622 par  Jan Coiemans et Helena 
Speelbergs ; Joannes Baptista le 12 janvier 1625 par Joannes 
Baptista Lemens et Sara Walewyns ; Catharina (II) le 11 mai 
1627 par Petrus van Dort et Magdalena van Couwenberch 
(11). Les parrain et marraine François et Magdalena van 
Couwenberghe sont probablement les frère et sœur de la 
première femme de Verbraeken, Helena van Couwenberghe ; 
Peter van Dort et Barbara Speelberch sont les parents de la 
mère, et Helena Speelberch sans doute une tante du côté 
maternel.  

 L uthistes anversois (16) :  Gillebert (II) Verbraecken    
(Anvers, 1570-1658).    

G. Spiessens, trad. C. Ballman   

Infante Isabella 



Geluit—Luthinerie n° 42  06 / 2008 p. 8 

Le 15 juillet 1625, l’infante Isabelle (voir illustrations p. 7-8), 
de passage à Anvers sur le chemin de Breda libérée, assistait 
dans la chapelle Notre-Dame-du-Salut de la cathédrale au 
salut solennel. La musique instrumentale fut interprétée par 
les instrumentistes de la ville sous la direction de Balthasar 
Brodyn et, pour l’occasion, mr. Gillebert joue du luth, 
prestation pour laquelle il reçoit 1 fl. 4 s. : "Den 15 Juli 1625 
betaelt aen Baltasar Brodyn, stadtsspeelman, voordat de 
stadtsspeeli(eden) het loff hadden gespelt, alswanneer dat de 
hertoginne 'tselve quam hooren, by quitanci... gul. 4-10.  Aen 
Mr. Gillebert van dat hy ten voors(eiden) daege in 't loff 
spelden op de luyte, betaelt ... gul. 1-4" (12). Selon toute 
vraisemblance, il devait s’agir de Gillebert (II) Verbraecken, 
car son père avait déjà 84 ans et son fils Gillebert (III) encore 
fort jeune, n’ayant que seize ans. 
Gillebert Verbraeken (II) n’était apparemment pas sans 
ressources car il achetait et revendait rentes et maisons, 
comme les archives le prouvent.  Ce n’est que le 13 
septembre 1627 que la chambre pupillaire* calcule la part 
d’héritage maternel des enfants du premier mariage. Le 
montant s’élevait à 2 963 fl. 7 s. 1 blancs (**) pour chacun des 
quatre enfants. Auparavant le tuteur Jacob Mayala avait 
encore rentré trois règlements comptables à la chambre 
pupillaire en 1624 et en 1627. Le fils Michiel, un religieux, était 
majeur en 1624 et résidait en 1627 à Paris, tandis que la part 
d’Anna est payée à son couvent (13). Le fils Joannes devait 
apparemment être décédé.  
En 1632, Gillebert Verbraecken (II) comme cohéritier de son 
père, mr. Gillebert Verbraecken (I), demanda à être 
intermédiaire de la Ville concernant la maison De Fortuyne sur 
le Rozier (14). Comme son fils Gillebert (III) Verbraecken, 
luthiste du roi d’Espagne, vivait à Madrid, c’est par procuration 
que le père régla à Anvers ses affaires, de 1636 à sa mort. 
Gillebert III fera l'objet de la prochaine livraison de la revue 
En 1640, il demande la permission à la Ville de percevoir le 
capital d’une rente au nom des trois enfants qu’il a eu avec 
Vander Dort (15). Comme son père Gillebert (I) était mort et 
que son fils portait le même prénom, Verbraecken (II) fut 
désormais appelé "Gillebert Verbraecken le vieux". En 1643, il 
devient tuteur de Julius et Gillebert Verbraecken, les enfants 
mineurs de son frère Martinus Verbraecken, joueur 
d’instruments, et de Agatha Morits, et comme tel vend 
quelques maisons et rentes (16). En 1649, il devient cohéritier 
de sa sœur Catarina Verbraecken (17).  
Le  20 novembre 1645, l’épouse Catharina van Dort dépose 
un testament devant le notaire Guillaume le Rousseau dans 
lequel son mari est mentionné comme "luytenist". Elle lui 
laisse tout, à condition que ses enfants, Jan-Baptista en 
Catharina reçoivent la même somme que leur sœur Maria a 
reçue lors de son mariage (18). Van Dort meurt en 1649 et 
Gillebert (II) Verbraecken, très âgé, le 26 mai 1658, habitant 
sa maison dans les Schuttershoven près du Tapissierspand, à 
côté de la maison Den Witten Beir. Il est enterré en l’église 
Saint-Joris, la musique jouée lors de son enterrement a coûté 
15 fl. Ses héritiers étaient les enfants de son premier 
mariage : Susanna, célibataire et mr. Gillebert (III) 

Verbraecken, qui était luthiste du roi d’Espagne, puis ses 
enfants du second mariage, Catharina et Jan-Baptista, qui 
vivait à Rome, enfin, deux petits-enfants encore mineurs. Sa 
fille Anna était nonne au cloître Margrietendael et n’était 
apparemment pas parmi les héritiers mais reçut une petite 
somme pour ses prières en faveur du mort. Le 1er septembre 
1660 l’inventaire après décès est réalisé par la chambre 
pupillaire. À sa mort, le défunt possédait quatre maisons et 
diverses rentes sur d’autres maisons et, en tant que membre 
de la gilde des “meerseniers” (boutiquiers) une dette de décès 
de 4 fl. 1 s. est payée (19). Il avait donc fait commerce de 
biens pesables ou mesurables, mais c’était souvent l’épouse 
qui tenait un petit magasin à cette époque.  
Il n’est pas exclu que Gillebert (II) Verbraecken (°1570) ait été 
un élève d’Emmanuel Adriaenssen, qui, depuis 1584, tenait 
une école de luth avec son frère Gysbrecht, à Anvers.  
 
N d T :  
*la chambre pupillaire est une institution qui s’occupe de 
régler les avoirs des mineurs d’âge, surtout dans les villes. 
** Explication du système monétaire de l'époque :1 florin vaut 

20 sols qui valent chacun 12 blancs . 
 
Notes: p. 7 

Isabelle d’Espagne habillée en Clarisse (Anon.) 
De Infante Isabella, in Clarissenhabijt 
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New items published by TREE EDITION February 2008  
Pietro Paolo Borrono: Collected Works for Lute edited by 
Gian Luca Lastraioli The present edition contains all the music 
that, to the present day, can be safely ascribed to the Italian 
lutenist and composer Pietro Paolo Borrono. Borrono was 
born in Milan c. 1490. His musical reputation must have been 
very high in the eyes of his contemporaries. All of his pieces 
were published in books where they appeared side by side to 
those composed by his illustrious fellow citizen Francesco da 
Milano. That such a "star" as Francesco would have no objec-
tion in associating his own name (and pieces) to Borrono's 
certainly means that the "divino Francesco" highly valued the 
music composed by the "soldier" Pietro Paolo. The solid pub-
lishing partnership Francesco/Pietro Paolo was therefore to 
stand out in the panorama of the lute music printed in Italy 
during the third and fourth decades of the Cinquecento, with 
Francesco being by far the most exquisite composer of poly-
phonic works, and with Borrono giving his best in the field of 
dance music.146 pages/ transcribed to French Tablature/ 
Renaissance tuning/ 30.- Euro 
 
Silvius Leopold Weiss: 5 Duo Suites for Flute and Lute ed-
ited by Michel Cardin We present here the London ms. five 
grand Duos with Flute (including the LARGO in d minor) in a 
new version, edited by Michel Cardin who, in the spirit of per-
formance practice with respect to historical knowledge, has 
kept and revised 9 of Eileen Hadidian’s former movement 
reconstructions of the Peters Edition, and did 24 new ones, 
after a long acquaintance with the composer and recording 
himself all the solo works of the London volume. 
French Tablature/ Baroque tuning/ 2 part books for flute & 
lute/ 35.- Euro 
 
Pierre Phalese: Selectissima Elegantissimaque Guiterna Car-
mina Facsimile of the original print, Lyon and Antwerp, 1570. 
Music for 4-course Renaissance Guitar: Fantasies, Galliards, 
Almains, Branles and songs and motets from France and Italy. 
160 pages/ French Tablature/ 30.- Euro 
 
Selected pieces from the Leipzig Baroque Lute Book The 
Leipzig Book has been published by TREE in 2006. The pre-
sent edition is a selection for all those players not willing to 
play through the entire book (more than 400 pages) to find 
their favorite pieces. We have made a choice for them and 
have selected 47 pieces, grouped them according to key and 
tempo, thus forming 9 suites out of the most beautiful pieces 
to be found in this source. 
French tablature/ Baroque tuning/ 20.- Euro 
 
Send your order to AlbertReyerman@compuserve.de 
Download our recent catalogue at www.Tree-Edition.com 
TREE EDITION / Albert Reyerman / Finkenberg 89 / D-23558 
Luebeck / Germany/  Phon/Fax ++49 451 8997848 

Wickhambrook' Lute Manuscript 
For the information of those who have enquired previously 
about the facsimile of the Wickhambrook Manuscript, I am 
very pleased to say that this has now been published and can 
be ordered from the Lute Society - details below. 
Forgive me for posting what might appear to be a commercial 
- I would like to assure everyone that in keeping with the Soci-
ety's charity status all proceeds from the sale of publications 
fund the cost of printing them and/or support the work of pro-
moting the lute and its music. Those who edit and produce the 
editions give their time freely and receive no payment for it. 
Best wishes,  
Denys Stephens 
General Editor of Music Editions, The Lute Society 
 
The `Wickhambrook' Lute Manuscript is no. 6 in our series of 
lute book facsimiles. It is a large folio-sized manuscript com-
piled in the 1590s, perhaps to collect and preserve lute music 
by John Johnson, who died in 1594, and whose works pre-
dominate in this source. It contains what seems to be an auto-
graph of his son, Robert Johnson. It contains 24 pieces, all for 
6-course lutes, including two duets; 11 by John Johnson, 4 by 
Dowland (this is the unique source of `Tarleton's Resurrec-
tion'), 2 by Philip van Wilder, one each by Holborne, Peter 
Philips, and Lassus, and 5 by anon. The original hands are 
beautifully clear and easy to play from. An extremely detailed 
introductory study by Ian Harwood considers the manuscript's 
provenance and known history, with exhaustive lists of concor-
dances and cognates from John H. Robinson. 
 Price: Members  Pounds  13 Non-members  Pounds  20,  
plus postage. 
Buy online or send a check payable to the Lute Society in 
Pounds, US dollars or Euros if you experience any problems 
with the online system. 
http://www.lutesoc.co.uk/publications.htm  
 Tel: (+44/0)1483 202159 Fax: (+44/0)1483 203088  
 
 
De Nederlandse Luitvereniging laat weten dat de lang-
verwachte uitgave van het Thysiusmanuscript komend najaar 
zal plaatsvinden. We houden u op de hoogte! 

E ditions 

Het prachtige boek van Andreas Schlegel “The Lute 
in Europe” is nog steeds bij ons verkrijgbaar aan 16€ 
(plus 2,80 € verzendingskosten voor de niet-leden).  
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M uziekbijlage / Supplément musical : Gequetst ben ic van binnen 
A medieval Flemish Folksong 
Arr.  Gilbert Isbin 
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Gilbert Isbin componeerde vroeger vooral voor gitaar, het instrument dat hij al dertig jaar bespeelt. Sinds kort schrijft  hij ook luit-
muziek. Omdat de luittechniek  sterk verschilt met deze van de gitaar, volgt hij luitles bij Wim Maeseele en bij Lieven Misschaert, 
die een 100 meter bij hem vandaan woont. 
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Gilbert Isbin joue du luth depuis peu de temps. Par contre, il joue de la guitare  depuis 30 ans. Dans le passé, il a d’ailleurs 
surtout composé pour la guitare. Etant donné que la technique du luth  est très différente de celle de la guitare, il suit les cours de 
luth auprès de Wim Maeseele et de Lieven Misschaert qui vit à Bruges à cent mètres de chez lui. 
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L uittransport en concert door leerlingen van de oude muziekafdeling 
Edegem, 26 april 2008 

↑Els Demot & Paul van Daal  ↓Dries Baumers      ↓Jessica Denys & Jean Cordaro    ↑Goedele Anckaert 

↑ Paul Van Daal, per fiets   ↓Jessica & Klari als dragers        ↑ Bea Vyvermans , luitmobiel ↓Ensemble o.l.v. Mieke Cools 
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C d’s 
Greet Schamp & Christine Ballman 

Von edler Art 
Corina Marti , claviciterium & Michal Gondko, lute, gittern.  
Met muziek van voor 1500 zoals deze van Dufay, Schlend, 
Schlick, Kotter, Wenck, Hofhaimer en Blindhamer maar ook 
vele anonieme werken, brengt deze cd naast de 6 korige luit 
ook twee minder bekende instrumenten onder de aandacht: 
het claviciterium en de gittern (4 korig in C naar een model in 
de Wartburg, Eisenach). Volledig met darm besnaard heeft elk 
instrument toch zijn typische klankkleur waardoor men heel 
afwisselende timbrecombinaties kan horen. 
Beide musici kregen een opleiding in historische uitvoerings-
praktijk aan de Schola Cantorum van Basel, ze zijn ook be-
kend van de groep La Morra. In het mooie inlegboekje “A la 
recherche du son perdu” licht Martin Kirnbauer een tipje van 
de sluier die over dit zelden gespeeld repertoire ligt.  
Een aanrader voor wie deze muziek wil leren kennen.  
Verkrijgbaar bij Ramée 0802. 
  
 -Depuis 2000, Corina Marti et Michal Gondko assurent 
conjointement la direction de l'ensemble La Morra 
(www.lamorra.info), l'une des formations européennes de 
premier plan, dédié à la musique de la fin du Moyen-Âge et du 
début de la Renaissance. Ils contribuent ensemble à 
l'affirmation rapide de la réputation de l'ensemble, à la fois 
pour sa programmation attrayante et minutieusement 
documentée et pour ses interprétations « virtuoses » et          
« séduisantes » (Diapason). Sous leur direction, La Morra 
s'est produite dans l'Europe entière et a enregistré plusieurs 
CDs consacrés au répertoire de la fin du Moyen-Âge et du 
début de la Renaissance (dont Flour de Beaulté, Ramée RAM 
0602), salués par la critique.  Maintenant le cd « Von edler 
Art » est sortie chez Ramée 0802. 
  
Nog een fijne cd-commentaar over Bart Roose: 
I've just been listening to Bart Roose's very good recording of 
music by Neusidler (www.passacaille.be) - it has raised the 
profile of Neusidler for me at least. Anyway, there is one track 
which clocks in at 12 minutes 38 seconds - Ein sehr kunstrei-
cher Preambel oder Fantasey. Is this the longest 6c piece? 
Depends how fast you play it, of course! I'm not used to hear-
ing such long pieces on the 6c. Very nice piece, by the way. I 
usually get very restless listening to 6c recordings - so many 
short pieces. This makes a change. Cheers, Rob Mac Killop 
 
Rob Mac Killop mail van 15/4/08 
Een genereus aanbod van Rob: I've decided to put all my mp3 
sound files on a dedicated website called Song Of The Rose 
www.songoftherose.co.uk. I have no interest anymore in ma-
king CDs, so all my future solo files will be placed here. It cur-
rently includes Renaissance lute pieces from my Graysteil CD, 
which is no longer available, and Bach's 2nd suite for cello on 
11c. Much more to follow in due course.  

 
 
 
 
CD 
Les Luths Consort, Quatuors de Luths 
J.F. Deruy, M. Henry, L. Loredo, V. Maurice, SFL ref. 0802, 
2008, 63’20, 16 euros port compris. 
 
Les Luths Consort nous invitent à un voyage européen qui se 
focalise surtout autour de l’Angleterre, des Pays-Bas et de 
l’Italie, quoique ces distinctions ne soient pas toujours claires. 
Ainsi, si Lassus est originaire du Nord, sa madonna mia pietà 
est mise pour trois luths par le luthiste des Pays-Bas 
Adriansen, mais celui-ci n’arrange-t-il pas les pièces vocales 
de manière italienne ? Trois pays, trois styles et trois 
esthétiques sonores que le groupe veut en adéquation avec la 
musique. Le livret signé par Joël Dugot fait le tour de la 
problématique des ensembles de luths, dont les sources 
iconographiques et littéraires font largement écho, malgré le 
peu de sources musicales qui nous sont parvenues. 
L’ensemble nous donne à entendre l’intégrale de Vallet, 
éditée, mais aussi des arrangements qui pourraient avoir été 
réalisés à l’époque. 
L’art de la diminution donne des textures parfois imbriquées  
comme dans les pièces anglaises ou les luths médians 
prennent une plus grande importance, mais ce qui ne serait 
pas possible avec des flûtes par exemple, est bienvenu avec 
le timbre plus aérien des luths. Les pièces italiennes sont plus 
contrastées avec un aigu plus présent et un choix plus divers 
des timbres, tandis que les pièces de Vallet restent plus 
homogènes. Un choix délibéré de l’ensemble tout comme le 
souci de spatialisation. Le style concertant d’une pièce comme 
la canzone de Terzi l’exige même à la manière de Gabrieli. 
Un très beau CD que nous vous recommandons vivement et 
qui fait revivre un monde que les sources iconographiques 
laissaient muettes. 
 

Michal Gondko & Corina Marti  
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P alimpsest: minnezanger en speelman 
Nadine Duymelinck 
 

 
-Ik kan zo pissig worden over het decorum, jongleur. 
 
-Met uw permissie, Heer troubadour, de ontvangst was beter 
dan elders, dunkt me. 
  
-Dunkt je dat? Zie ons hier zitten: voor de helft buiten een 
inderhaast geschilderd achtergrondpaneel, zo krap mogelijk 
ingekleurd tussen witgekalkte stukken muur. Een trede,  te 
smal om beide voeten fatsoenlijk neer te zetten en één taboe-
ret voor ons beiden. Uitgerekend hic et hodie komt de verluch-
ter schetsen maken voor koning Alfonso. 
 
-U hebt zoals gewoonlijk gelijk, Heer  minnezanger. De luit, 
nobelste aller instrumenten, verdient een koningstroon. Al zal 
ze vandaag genoegen moeten nemen met een krukje zonder 
rugleuning. Ik zal wel rechtstaand spelen. Ik zet de rebec te-
gen mijn heup en klaar is kees. 
 
-Met die verstuikte linkervoet? Hoe lang denk je dat vol te 
houden? Doe me een lol, jongleur, maak me niet bozer dan ik 
al ben. Enkel mijn respect voor de Langue d’Oc houdt de vloe-
ken in mijn strot onder bedwang.  
 

-Lucht het u op als ik in uw plaats vloek, Heer? Ik ben maar 
een speelman, ik hoef me niet zo in acht te nemen. U weet dat 
het geen gebrek aan eerbied is. 
 
-Eerbied, eerbied… ik zou wat meer eerbied van het auditori-
um willen. Het is altijd hetzelfde liedje: één of andere parvenu, 
trots op zijn half afgewerkte woontoren siert zijn grote zaal met 
een geleend tapijt en doet alsof het sprokkelhout in de haard 
voldoende warmte geeft. Hij biedt in het beste geval met ho-
ningzoete stem de artiesten een beker aangelengde wijn ter-
wijl het misprijzen voor de edele kunst der minnezangers in 
zijn ontwijkende blik te lezen staat. En wij doen alsof het ons 
niet raakt. We geven het beste van onszelf, voor de kunst, 
voor een Vrouwe die met de neus in de wind ons vóór een 
optreden negeert. Met als beloning daarna een al dan niet 
gemeende glimlach van de hoofse Dame en later voor het 
slapen gaan een bord linzen onder het spottend oog van de 
keukenmeid. Kunstenaars? Kunstenmakers ja, die als afge-
richte honden opzitten en pootjes geven voor een afgekloven 
bot. Spreek me niet over eerbied… 
 
-Hoor, de kerkklokken, Heer. Zal ik alvast de vedel daarmee 
gelijk stemmen? 
 
-Doe maar, jongen, in naam der Hoofse Minne, doe maar. 

Deze prent is een navolging van de illuminaties in de ‘Cantigas de Santa Maria’ van Alfonso X, bijgenaamd ‘De Wijze’, koning 
van Castilië in de XIIIde eeuw.  
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Zaterdag 23 februari 2008. Het ochtendgrijs hangt nog om het 
cultuurcentrum Amuz in Antwerpen. Als zwaluwen in de herfst 
verzamelen de deelnemers aan de masterclass met Paul 
Dette op de eerste rijen in de gerestaureerde Augustinuskerk. 
Ondanks de koffie bij het onthaal wordt hier en daar met moei-
te een geeuw onderdrukt. Negen uur dertig is vroeg dag op 
een zaterdagmorgen. Zeker als je uit Brussel, Luik, Nederland 
of Duitsland komt. Sommigen hebben er een weekend Ant-
werpen aan vast gebreid: concert op vrijdag, workshop en 
uitje op zaterdag, museumbezoek op zondag en dan rustig 
naar huis.  
Prachtig op tijd en met een vriendelijk ‘Good morning everyb-
ody’ stapt Paul O’Dette het centrum binnen. De lessen starten 
stipt, de maestro straalt energie uit, hij heeft er blijkbaar zin in. 
Hij creëert een sfeer van sympathie en vertrouwen tussen 
hem en de spelers, een tegengewicht voor het intimiderende 
podium vooraan in de kerk waar de lessen plaatsvinden. Paul 
O’Dette heeft een uitstekende dictie en de stemtechniek van 
een redenaar. Hij spreekt niet alleen voor de student op het 
podium maar evenzeer voor de toehoorders. Hij gebruikt zijn 
handen expressief op zijn Italiaans, alsof hij het gewoon is 
dingen te verduidelijken voor mensen die de Engelse taal niet 
compleet machtig zijn. Hij heeft eerst aandacht voor techniek 
(aanslag en vingerzetting) en praat dan begeesterd over de 
samenhang tussen structuur en interpretatie van een muziek-
stuk.  
Tijdens de workshop komt zijn talent als entertainer pas goed 
tot zijn recht. Paul O’Dette beeldt met verve een neanderthaler 
op wandel uit. Hij illustreert zo de ontspannen positie die een 
lichaam zou moeten innemen bij het luitspelen. De demonstra-
tie van de verschillende wijzen waarop bekende luitisten het 
draaglint rond zich draperen is een tableau, een beroepsimita-
tor waardig. Het gaat echter om de manier waarop een aan de 
luit bevestigde riem invloed heeft op de houding en –alweer- 
op de ontspanning van de handen. ‘Relax’ is het toverwoord 
dat telkens terugkeert. De theorieën van de meester worden 
getoetst aan de praktijk van de studenten. Het is niet alle-
daags om te zien hoe negen volwassen luitisten als kinderen 
in een bevreemdend spel aan hun rechterpink zitten te morre-
len. Of in een imaginaire bowlingbaan kegels omver proberen 
te rollen. Tot meerdere eer en glorie van Koningin Luit. 
 
In de middagpauze moet ik me een ogenblik vermannen voor 
ik een geanimeerd gesprek tussen bezoekers en maestro durf 
te onderbreken. Paul O’Dette is onmiddellijk bereid om me te 
woord te staan. Hij is zo snel volledig geconcentreerd op wat 
ik te vragen heb dat ik het licht beangstigend vind. 
 
‘U schijnt te genieten van het lesgeven…’ begin ik aarzelend. 
‘Ik houd van lesgeven,’ antwoordt hij met een beminnelijke 
maar vrijblijvende glimlach. Suikergoed is niet mijn ding dus 
ga ik in de aanval: ‘Meent u dat, of speelt u een stukje toneel 
omdat studenten er nu eenmaal bij horen?’ Ditmaal lacht hij 

vrijuit: ‘Ik doe het echt graag,’ zegt hij, ‘Ik houd ervan om pro-
blemen op te lossen, ik houd ervan om efficiënt te zijn in mijn 
eigen werk en lesgeven ligt in het verlengde daarvan. Het 
analyseren van andermans moeilijkheden brengt vaak klaar-
heid in eigen denken.’ ‘Komt die benadering uit uzelf,’ wil ik 
weten, ‘of hebben vroegere leermeesters u daarin gestuurd?’ 
Hij moet er niet over nadenken: ‘Ik heb zeker veel geleerd van 
Pat O’Brien die altijd al in die zin werkte. Het is mijn vaste 
overtuiging dat we vandaag de dag twee richtingen uit moe-
ten. We hebben ten eerste sterke amateurs nodig, die goed 
en graag spelen. Zij zijn tenslotte ons publiek en dragen bij tot 
het overleven van de muziek. Ten tweede moet onze genera-
tie een nieuwe lichting professionele spelers opleiden. Er is 
een fantastisch mooi Duits woord voor: Nachwuchs 
(nagroeisel, n.v.d.r.). Ik wacht vol ongeduld op nieuwe luitspe-
lers, op jonge en opwindende vertolkers, die beter spelen dan 
wij.’ Hij negeert straal mijn opmerking dat hij het hen wel erg 
moeilijk maakt en volgt obstinaat zijn gedachtegang: ‘Ik kijk uit 
naar jonge spelers die verder kunnen en durven gaan dan de 
verworvenheden van onze generatie.’ Bezorgdheid over de 
weinige kansen voor jonge luitisten is hem vreemd. ‘De markt 
voor solisten is erg klein,’ geeft hij toe, ‘de mogelijkheden voor 
continuo en ensemble zijn daarentegen gigantisch groot.’  
Pro forma informeer ik of hij nog andere instrumenten be-
speelt. En ja hoor, hij heeft het hele gamma uitgeprobeerd, 
van vihuela tot barokgitaar. Maar de luit is zijn favoriet geble-
ven. Voor ik goed en wel de vraag over het waarom kan stel-
len vloeit het antwoord al: ‘Omwille van haar klank, omwille 
van de kwaliteit en de verscheidenheid van het repertorium. 
De 16deeeuwse muziek voor luit is een mix van kult- en volks-
muziek, dezelfde rijkdom vind je nergens. Het is alsof je op 
piano honky-tonk en Mozart succesvol zou kunnen mengen, 
te gek voor woorden. De 16deeeuwse luitmuziek is een uni-
cum.’  
De drukte in zijn leven wordt het volgende gespreksthema. Ik 
zou zijn agenda niet graag afwerken, waarom doet hij het? ‘Ik 
ben verliefd op de muziek,’ zegt hij, terwijl een tikje zelfspot 
omwille van het cliché zijn waakzame oogjes feller doet blin-

P aul O’Dette in Amuz Antwerpen op 23 februari 2008 
Verslag en interview door Nadine Duymelinck 
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ken. Heeft hij dan vrije tijd, dring ik aan, en hoe brengt hij die 
door? Paul O’Dette, duidelijk niet bedacht op zoveel nieuws-
gierigheid bekent onder spontaan gegrinnik een fervent wijn-
verzamelaar te zijn en erg graag te koken. Geschiedenis 
noemt hij een hobby. Hij wordt er zowaar ernstig bij: ‘Ik begrijp 
niet,’ zegt hij, ‘hoe je met oude muziek bezig kan zijn zonder 
te willen weten hoe mensen in die tijd leefden, wat ze kenden, 
welke beelden ze dagdagelijks te zien kregen…’  Geschiede-
nisfreaks allebei, zetten we een boom op over de luitspelende 
adellijke dames in Venetië, over het al dan niet ontbreken van 
vrouwelijke componisten in de renaissance. Tot om twee uur 
de plicht roept. 
Voor ik de God-de-vader-der-luitisten laat gaan wil ik van hem 
horen of hij het enthousiasme van de Antwerpenaren over de 
gerestaureerde Sint-Augustinuskerk gerechtvaardigd vindt. Hij 
is vol lof over de prachtige architectuur en over de technische 
hoogstandjes om de akoestiek desgewenst aan te passen aan 
de bespeelde instrumenten. Hij hoefde er in het concert van 
vrijdagavond geen gebruik van te maken. ‘Deze 17deeeuwse 
kerk is een perfect kader voor mijn geliefkoosde muziek,’ zegt 
hij beslist. 
 
In de loop van de namiddagsessie wordt me duidelijk dat die 
man echt alles weet en kent. Hij praat met even veel gemak 
over iconografie als over de danspassen van de saltarello, 
over het leven van John Dowland als over het knopen en op-
spannen van losrakende frets. Hij analyseert de structuur van 
een werk en verduidelijkt de historische context ervan met 
eenzelfde vanzelfsprekendheid. Hij heeft een klinisch oog voor 
de moeilijkheden van elke student en past zijn onderricht daar 
naadloos bij aan. Daarbij is hij vlot ter taal. Ik wil jullie enige 
kleurrijke uitspraken niet onthouden. ‘Stop even om de rozen-
geur op te snuiven bij elk van deze dissonanten.’ ‘Dit akkoord 
kan aanvoelen als een warm bad.’ En iets wat de meesten 
onder ons wel kennen: ‘Naar jezelf luisteren op een tape is als 
een mes in je arm planten en dat lekker in de wonde rondd-
draaien’. De oude Grieken hadden gelijk: niets menselijks is 
de goden vreemd  
 
 
Sinds de vroege jaren tachtig moesten de luitliefhebbers in de 
lage landen het stellen zonder de goede raad van grootmees-
ter Paul O’Dette. Ze konden enkel sporadisch zijn meester-
schap bewonderen op het podium. De Belgische Luitacade-
mie en de Nederlandse Luitvereniging volbrachten samen het 
huzarenstuk om de maestro te strikken voor een hele dag 
lesgeven. Uiteraard met de gewaardeerde medewerking van 
Cultuurcentrum Amuz. 
 
Geluit peilde achteraf naar de reacties van de deelnemers.  
Een constante in de commentaren was de vriendelijkheid van 
Paul O’Dette, de ludieke manier waarop hij lesgeeft en de 
helderheid van zijn betoog. Op het technische vlak was de 
zoektocht naar ontspanning in beide handen en het gebruik 
daarbij van de zwaartekracht het meest opmerkelijke item. 
Debbie Beasly genoot als toehoorder van de luitdag. Ze 

schreef ons: ‘Vanuit het perspectief van een klein persoon 
was het fantastisch om een beroepsmens met kleine handen 
bezig te zien. De dag was ook geslaagd door de ontmoeting 
met de mensen van de Belgische Luitacademie en met ande-
ren die de liefde tot het instrument delen. Samen met het con-
cert van de vorige dag was het een super weekend.’ 
Cora Cannemeyer voelde zich wat zenuwachtig; ze nam voor 
de eerste maal deel aan een masterclass. En dan direct voor 
de leeuwen, sorry, voor Paul O’Dette, je zou voor minder. In 
haar les vond ze het: ‘…heel goed dat Paul O’Dette zich ook 
tot het publiek richtte. Zijn aanwijzingen om een polyfoon stuk 
stem voor stem in te studeren hebben mij veel verder gehol-
pen.’ 
Joachim Lüdtke schreef zijn bevindingen neer in een artikel 
voor de Duitse luitvereniging. Voor ‘Geluit’ wou hij het volgen-
de nog kwijt: ‘In het stuk dat ik speelde moest ik sommige 
fraseringen herdenken. Bijzonder interessant was Paul O’Dett-
e’s uitleg over een licht inegaal spel en over de metrische vrij-
heid binnen een tactus. Ik voelde me ‘s ochtends prettig in de 
kerk, beter dan in de functionele ruimte die we in de namiddag 
betrokken.’ 
Tinne De Laet was erg te spreken over de locatie. Door de 
goede akoestiek en het podium vooraan kon ze als toehoorder 
alles perfect volgen. De algemene tips in de workshop waren 
zeker nuttig. ‘Ik zal ze in mijn achterhoofd houden telkens ik 
speel,’ nam ze zich voor. 
Marcus Wesche vond de studiedag een fantastisch initiatief en 
een unieke gelegenheid om met Paul O’Dette te kunnen wer-
ken. Na enige technische details ging zijn les hoofdzakelijk 
over polyfonie en stemvoering. ‘Ik begrijp de muziek nu beter,’ 
zei hij, ‘het is inspirerend voor de thuisstudie achteraf.’ Hij was 
ingenomen met het kader: ‘De kerk is zo mooi, ik kende ze 
van eerder concertbezoek. Het was een bijzondere ervaring 
om hier zelf te kunnen spelen.’ 
Harry van der Graaf hoorde over de masterclass via 
‘Tabulatuur’, het tijdschrift van de Nederlandse Luitvereniging. 
Hij had vroeger les gehad van Paul O’Dette in Nederland en 
vond het een uitstekende gelegenheid om zijn kennis op te 
frissen. Daarom was hij blij met de ‘back to basic’s’ aanpak in 
de workshop. ‘Ik hoop hier nog vaak te komen,’ besloot hij. 
Joost van Poppel, bestuurslid van de Nederlandse Luitvereni-
ging was blij met de samenwerking tussen de buurlanden. 
‘Een hele dag met Paul O’Dette doorbrengen is bijzonder,’ 
meende hij. ‘Je weet in theorie alles wat hij zegt, maar hij gaat 
heel ver in zijn analyses. Hier ga ik zeker mee aan de slag.’ 
Carel Huiskamp is niet alleen luitspeler maar ook instrumen-
tenbouwer. Het was voor hem interessant om op één dag een 
aantal fundamenteel verschillende luiten te kunnen horen en 
met elkaar te vergelijken. Hij vond het verrijkend dat in zijn les 
alle aspecten van het luitspelen werden aangeraakt met als 
allerbelangrijkste thema de ontspanning. Hij vatte samen: ‘Je 
kan het niet allemaal ineens verwerken, je hebt tijd nodig om 
alles in praktijk te brengen.’ 
Een standpunt waarbij de meeste deelnemers zich konden 
aansluiten. 
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N ieuws uit andere luitverenigingen 
Greet Schamp 

Nederlandse Luitvereniging:  
De Tabulatuur nr 92 van april 2008 
-Luitdag 31 mei Utrecht met René Genis, middeleeuwse luit 
-Loten van de luitfamilie (4) Angelique 
-L’Esprit galant: J. Zomer & Fred Jacobs CD en concertbe-
spreking 
-Muziekbijlage: Hollantse lietties en contredansen (oorspr. in 
1700-1716 uitgegeven door E. Rogier) 
-Paul O’Dette in Antwerpen- uitgebreid verslag door M. van 
der Linde 
-Tabula Rasa deel 15 door Willem Mook. Een niet te missen 
aflevering over “spreiding en souplesse: het openen van de 
linkerhand” met talrijke praktijkvoorbeelden. 
  
Lute and Guitar Society (Japan):  
Nostalgia februari 2008  
-Cd- en concertbesprekingen en nieuwe uitgaven 
-Reizen in Japan  David Van Ooijen 
-Muziekbijlage een Marialied van Virdung met transcriptie in 
franse tabulatuur en in 4 stemmig notenschrift. . 
-T. Satoh vervolgt met een 5e les voor beginners op renais-
sanceluit en schrijft over de opname van zijn nieuwe cd Cabi-
net der Lauten. Hij bespeelt zijn 400 jaar oude 11 korige  
Greiff luit. Deze CD is aan 25€ verkrijgbaar bij de LGS, port-
kosten zijn inbegrepen. 
  
Deutsche Lautengesellschaft: 
Lauteninfo 4/2007 
-Interview met Lutz Kirchhof – M. Treder 
-Interview met Michael Freimuth – M. Treder 
-Luitbouwcursus bij Günther Mark 14-18 juli 08, Bad Rodach  
-”German Bouzouki-Waldzithersymposium” in Suhl 2-4/11/07 
-Cd: “German lute Music of the 18th century” vol.2 
(Symphonia 06221, Italië) von Alberto Crugnola 
-Cd: “SLWeiss-The Silesian master of the lute”  
(Dux 0581, Polen) von Jakob Lindberg 
Muziekbijlage: Een rariteit: anonieme stukken voor barokgitaar 
uit het Krems-münster Ms L.81 en verder twee sonates (1718) 
van Giovanni Zamboni voor archiliuto. 
 

Lauteninfo 1/2008 
-Luitfestival 4-6 april 2008 Regensburg 
-Aureo Dix, „Musik für die 11 chöriche Barocklaute“ (deel 1 uit 
een reeks „Böhmische Lautenisten des Barock“) –M. Treder 
-“Treffen mit Tielke und Hauser“-J. Lüdtke  
(bezoek aan de instrumentenverzameling van het Bayerisches 
Museum in München) 
-“Theologen und Unternehmer-Friedemann Hellwig über die 
Tielke“- J. Lüdtke 
-Paul O’Dette in Antwerpen- J. Lüdtke 
-Berichten over festival Regensburg en over spelersbijeen-
komsten, cd- en boekbesprekingen 
-Muziekbijlage:Aureus Dix  
“Gesammelte Werke für Barocklaute” 
 
 Lute Society of America:  
Quarterly vol 41 nr 1 van februari 2008 
-”Re-envisioning the Broken Consort: doing more with less” A. 
Hartig 
-”A lighter touch in rapid passages” R. McFarlane 
-”Ray Nurse: the big picture” E. Durbrow 
-”A comparison between two early Italian intabulations” S. 
Smith (Nunquam fuit pena maior: Spinacino, Capirola, J. 
Wreede/Odhecaton) 
-”An early lute setting of De tous bien plaine” D. Hoban 
(Laborde- Fribourg Ms) 
 
The Lute Society (England): 
The Lute News nr 85 van februari 2008 
-”An approach to 17th century French lute music” by Anthony 
Bailes 
-“Etes-vous précieuse?” Refinement and préciosité in 17th 
century French lute music by Benjamin Narvey 
-Music supplement: 
 Collected lute music of Diomedes Cato of Venice, part 1 by H.      
Robinson 
 Francesco da Milano Fantasia’s 41-43 ed. By Mark Wheeler 
 “Orpheus with his lute” winning entry 2007 contest, by David  
Protheroe 
 An almain by D. Bacheler, ed. Christopher Morongiello 

L ute @ Internet  

Bouwer Martin Sheperd stuurde dit: there is a new piece of the 
month: www.luteshop.co.uk/month/pieceofthemonth.htm een 
website waar je nog andere downloads kunt vinden is 
http://gerbode.net/ft2/composers/ 
Een tabel om verschillende soorten snaren te vergelijken staat 
op:www.ianwatchorn.com.au/Str ing%20Conversion%
20Table.pdf 
We have myspace, we have facebook, we have yahoo groups 
for Django and Fronimo, we have youtube channels, we have 
multiple repositories of tablature and of course we have the 
internet lute email discussion group. 

Any value in having a lute specific social network that could 
combine features of all of these including a discussion group, 
photo uploads, tab file uploads, videos and concert listings? 
The website "ning" allows people to create their own social 
network and as an experiment I created one called lute. If you 
are interested, please join and let's see where it takes us. 
When you go to the site, you need to create your own profile 
and then you can join the group. If there is minimal interest I'll 
take down the group in a few weeks. Daniel Shoskes Here is 
the link to join:   http://lutegroup.ning.com/?xgi=1mtG0NS 
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Q uoi de neuf à la SFL ? 
C. Ballman 

Suite à un changement d’adresse, nous n’avons pas donné 
de compte-rendu du Joueur de luth de décembre. Voici donc 
les comptes-rendus des numéros de décembre 2007 et mars 
2008 de notre homologue française. 
Dans le n° de décembre, suite à un concert de l’ensemble 
Non papa ayant pour sujet les qodlibets et fricassées de la 
Renaissance, Miguel Henry se penche sur le sens de cette 
forme typique du 16e siècle avec sa densification et son sens 
du jeu, mêlant les citations nombreuses et peut-être pas 
toujours dénombrables pour le public, en tout cas sans 
préparation, et ses problèmes d’interprétation. Dans De la 
« Guitare italienne » au « Chitarrone », Renato Meucci nous 
parle de la difficile terminologie des instruments italiens et 
tente de clarifier le fait que chitarrone signifie au départ 
grande chitarra, mais que la forme du chitarrone est celle d’un 
luth et non celle en huit de la guitare dite à l’époque 

« espagnole ». Mais quid de la guitare italienne ? À Bologne 
dans l’atelier de Caspar Frei, on trouve 50 guitares « alla 
spagnola » et 150 « all’italiana », la distinction existait. Mais il 
reste les pandora, mandora, mandole, mandolino, chitarrino, 
… et le théorbe dont l’origine étymologique reste incertaine 
est-il un chitarrone ? Un article passionnant qui se continue 
dans le Joueur de luth suivant. Notre Journée de luth (photos 
à l’appui) y est recensée avec beaucoup de gentillesse. 
En mars, ce sont les journées de Toulouse et de Paris qui font 
la une et Jean-Luc Bresson s’entretient avec notre fidèle et 
très sympathique exposant, Didier Jarny, qui a produit un dvd 
montrant toutes les étapes de la fabrication d’un luth (12 mn, 
10 euros, contact : www.luths-et-luthier.com). Dans toutes les 
activités foisonnantes autour du luth en France, signalons le 
colloque Spinacino qui s’est déroulé à Tours et dont la revue 
fait le compte-rendu.  

L a trêve de 1609 door Adriaen Van de Venne 
Greet Schamp 

 

Naar aanleiding van het artikel over Gillebert Verbraecken II 
was ik op zoek naar illustraties uit de periode van de Aartsher-
togen Albrecht en Isabella . Zo vond ik al “Googlend” het bo-
venstaande schilderij. Ik wil u graag mee laten genieten van 
het werk “La trêve de 1609” (Het bestand van 1609) van 
Adriaen Pieterszn Van de Venne (1589-1662) dat zich nu in 
de collectie van het Louvre bevindt. Het stelt een feest voor ter 
gelegenheid van 12 jaar bestand tussen de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden. Het kasteel op de achtergrond zou 
dat van Tervuren kunnen zijn. Uiteraard is het geen getrouwe 
weergave van de feiten, het werd pas in 1616 geschilderd. Het 
is duidelijk een allegorie op de verzoening tussen de Noorde-
lijke onafhankelijke staten en de Zuidelijke Nederlanden, be-

stuurd door de aartshertog van Oostenrijk. Wat ons interes-
seert zijn de musici, afgebeeld vooraan rechts, waaronder een 
luitspeler en een pandoraspeler. De luitspeler steunt met zijn 
rechtervoet op de gesloten luitkist die voor hem ligt. Wilt u 
meer weten over dit fascinerende schilderij, dan  kan ik u een 
artikel* door Florence Gétreau, directeur de recherche CNRS, 
van harte aanbevelen. 
Vous trouverez sur internet une intéressante étude* de 
Florence Gétreau, directeur de recherche au CNRS, sur la 
peinture ci-dessus.  
 
*Bron:http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/25/67/20/
PDF/La_Treve_de_Van_de_Venne.pdf 
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Lezersbrief van 3 maart 08 van Marc Senechal: 
  
Bij het lezen van de tekst van Godelieve Spiessens over de 
15e-eeuwse luit, in Geluit nr.41, ben ik gestoten op een tekst 
die je eerder zou verwachten in een ultrarechts pamflet eerder 
dan in een blad over Oude Muziek. 
 Ik citeer: "Een armtierig klein instrument ontwikkeld door de 
Turken met hun geringer en minderwaardig verstand...", ver-
der:...Turken hun liederen horen zingen...Het is niet te ver-
wonderen dat deze ruwe en ongenietbare gezangen alleen al 
volstaan om de barbaarsheid van dit volk aan te tonen. ?! 
 Misschien is deze Mevr. niet op de hoogte van een Otto-
maanse kultuur, en ook het feit dat, dank zij deze volkeren wij 
de gelegenheid hebben om luit te spelen. 
 Verwijs haar dan ook graag naar een kursus Musicologie, of 
indien niet mogelijk toch minstens de teksten eens te lezen in 
de uitgave "CLASSICAL GUITAR" 08,09,10,11/06 over de 
schitterende reeks: 
Roots of modern minstrelsy: Islam, Knighthood and Guitars. 
 Graag Uw reaktie, deze houding is namelijk in onze tijden niet 
meer mogelijk,   
Hoogachtend,  
Marc Senechal 
 
 
Antwoord van Godelieve Spiessens,  
auteur van het artikel Tinctoris over de 15de-eeuwe luit: 
Vanmorgen hoorde ik het heerlijke Adagio van het Keizers-
kwartet  (op. 76/1 in C) van Joseph Haydn, met de melodie 
van de nationale hymne Gott erhalte Franz den Kaiser. Van-
middag hoorde ik de prachtige Keizerswals van Johann 
Strauss, die haar naam ontleent aan dezelfde melodie die 
achteraf in het Hitleriaanse Duitsland als nationale hymne 
gezongen werd: Deutschland, Deutschland über Alles. Deze 
melodie heeft dus pijnlijke connotaties voor de ouderen onder 
ons... Hemeltje, dacht ik, als de heer Senechal daarachter 
komt, klimt hij ziedend van verontwaardiging in zijn pen om de 
uitvoerders en platenfirma's van die muziek de huid vol te 
schelden dat het in  onze tijd, zegge 63 jaar na WO II, niet 
meer door de beugel kan om deze muziek nog te spelen en te 
reproduceren, dat het alleen ultra-neonazi's kunnen zijn die 
dat in hun bol durven te halen... Hij zou naar vadertje Haydn 
(18de eeuw) en de walskoning Strauss (19de eeuw) schrijven 
om ze te vervloeken dat ze deze muziek gecomponeerd heb-
ben... Tja, wanneer men de eeuwen door elkaar haalt en aan 
anachronistische begripsverwarring lijdt, waardoor men ge-
schiedenis met politiek gaat verwarren en een 15de-eeuws 
vertaald citaat voor een persoonlijke meningsuiting neemt... 
De heer Senechal zou in een tijdscapsule moeten stappen en 
de eeuwen afreizen om iedereen een bolwassing te geven die 
er een andere mening op nahoudt dan hij! Ten slotte geeft hij 
ons de raad een cursus musicologie te gaan volgen: dat wa-
tertje hebben wij reeds doorzwommen maar die studierichting 
bevat bij ons weten geen cursus Wereldmuziek... Hem geven 

we op onze beurt de raad om terug naar de basisschool te 
gaan, zodat hij beter zou leren lezen en begrijpen wat hij leest. 
Ik heb destijds Turkije bereisd en vond het een prachtig, inte-
ressant exotisch land: daar zag ik voor het eerst de dansende 
derwisjen, en de dagelijkse oproepingen tot het gebed vanop 
de minaret vond ik aandoenlijk -dat gebeurde toen nog "de 
vive voix" en niet via  een geluidsopname, enz. enz.! Van die 
reis heb ik zelfs een muziekinstrument meegebracht, nl. een 
Turkse Saz, en die hoort ook thuis in de familie der getokkelde 
instrumenten: ze heeft een bolle peervormige rug, zeven sna-
ren en 19 frets op een lange dunne hals.* Wie weet heeft ze 
zich niet ontwikkeld uit die "barbaarse Turkse lepel"** van 
Tinctoris?!  Dat zou de heer Senechal eens kunnen uitzoeken 
en in dit tijdschrift uit de doeken doen. Dat zou een positievere 
bijdrage zijn aan ons aller luitcultuur...   
Adios, een dag in april 2008. 
 
Godelieve Spiessens  
 
*   Zie o.a. het artikel Gabinetto Armonico (6): 
Calascione turchesco van Nadine Duymelin-
ck in dit tijdschrift, n° 37 (03/2007), p. 10. 
 
**   Let op de aanhalingstekens! 
 
Antwoord van de redactie: 
Wie schrijft die blijft.  
Dit oude Vlaamse adagio geldt voor zowel Johannes Tinctoris, 
vooraanstaand muziektheoreticus uit de Renaissance, als 
voor Godelieve Spiessens, hedendaagse autoriteit op het 
gebied van de muziekcultuur in Vlaanderen van de vroegste 
middeleeuwen tot het einde van het Ancien Régime.  
Beiden zijn en blijven verantwoordelijk voor hun geschriften tot 
in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
Laat hierover geen misverstand bestaan.  

C arte Blanche 

Dr. Godelieve Spiessens ontving op 19 mei 07 uit handen 
van Ludo Helsen, Antwerpse gedeputeerde, de Provinciale 
Prijs voor Geschiedenis en Volkenkunde 2006 voor haar 
gezamenlijk oeuvre.  
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Bedankt voor het gezellige weekend en voor de link. 

Foppo v/d Schaaf -NL 
 

 
Bien content d'avoir passé ce petit moment "chez les Belges". amicalement,  

Patrig Kernoa – Bretagne FR 
 

I nternationaal luitfestival 14-15-16 maart 2008 
Oostmalle foto’s op http://picasaweb.google.com/geluit/InternationaalLuitfestivalKasteelRenesseOostmalle 
Enkele reacties: 

F estival international du Luth 
Château de  Renesse,  Oostmalle 14-15-16 mars 2008 
photo’s sur http://picasaweb.google.com/geluit/InternationaalLuitfestivalKasteelRenesseOostmalle 

Ik zou je graag willen bedanken. Ik heb met volle teugen genoten van het voor-
bije weekend. 
Enerzijds heb ik enkele zeer mooie optredens meegemaakt. 
Anderzijds was de sfeer die er heerste ook heel aangenaam. 
Dank je wel! 
Jan Thijs BE 

Merci bien, les photo’s  sont très réussies, tout comme le 
festival! Avec mes remerciements et félicitations pour son 
organisation et réalisation ! 
Marion Le Louarn BE 

Zondagskrant 16/03/2008 

Luitist in spe 
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L uitdagen in Paris en Regensburg 2008 

Dit jaar vielen de luitdagen in Frankrijk en in Duitsland bijzon-
der gunstig in de paasvakantie. Daarom besloot ik beide te 
combineren, een reisje van toch om en bij de 2000 KM 
 
 
In een mooi parochiezaaltje naast de kerk van Thomas de 
Aquino bij de Boulvard St-Germain werden we vanaf zaterdag-
middag haretelijk verwelkomd door de SFL. 
Compagny Outre mesure bracht als opener uit het program-
ma “Sur le chemin de la danse”  pavanes, gaillardes en basse 
danses van Le Roy, Morlay, d’Estrée en du Chemin gedanst 
door leider Robin Joly. Hij speelde ook blokfluit samen met 
Miguel Henry, luit & gittern en Isabelle Dumont, gamba die we 
beiden later nog in andere groepen hoorden. Ik had nooit ver-
wacht dat de meest corpulente van het trio ook de moeilijke 
sprongen voor zijn rekening zou nemen! 
Luc Bresson speelde daarna barokluit en Isabelle Auneau 
teorbe. 
 
Francisco Orozco (foto rechts) was op het laatste moment 
opgetrommeld om een zieke barokluit-
speelster te vervangen, die moderne 
werken geprogrammeerd had. In 
plaats daarvan kregen we van hem 
een heel afwisselend zang- en luitcon-
cert, een overzicht van de vroege 13e 
tot de 15e eeuw op verschillende luitty-
pes, gebouwd naar schilderijen uit die 
tijd. 
Ik herkende daartussen zowaar de 
Danse de Cleves van onze Margaretha van Oostenrijk. 
Het vokaal en instrumentaal ensemble Il Ballo vertolkte mooie 
werken van Falconieri, Merula en D’India, waarbij Isabelle 
Dumont naast de gamba ook de lirone bespeelde, Vincent 
Maurice luit en teorbe en Leonardo Loredo luit & renaissance-
gitaar, dit alles rond sopraan Karine Serafin, die zong als 
een…serafijn. 
Tijdens het concert kreeg ik een alarmerend telefoontje van 

ons medelid, luitbouwer Renzo Salva-
dor die op de Boulevard Périférique aan-
gereden was door een wagen die achter-
af zelfs niet verzekerd bleek te zijn. Won-
der boven wonder bleven Renzo en Phi-
lippe Van Ende (foto rechts onder) on-
gedeerd evenals de 
4 meereizende in-
strumenten: een 
reuze teorbe, een 

harp, een barokgitaar en mijn spiksplinter-
nieuwe 12 korige tweekoppige luit (foto 
hierboven links). De auto was helaas 
“perte totale”, toch stond Renzo er op om 
nog even zijn instrumenten tentoon te 

kunnen stellen, tot hij zondagmiddag door een vriend gerepa-
trieerd werd.  
Talrijke luitbouwers die uiteraard van bij het begin aanwezig 
waren, reageerden erg bezorgd om hun collega: Philippe Mot-
tet Rio en Maurice Ottiger uit Zwitserland, Carlos Gonzales uit 
Spanje, en de verschillende Franse bouwers als D. Jarny, W. 
Früh, G. Lacorre en nog enkele anderen waaronder ook een 
udbouwer. 
Er waren nog meer diverse verkoopsstanden: Victor Vorko 
bouwt etuis op maat en José Antonio Ahumada en Sylvie Si-
mon maken om ter mooiste speciale luit-draagbanden, tenslot-
te ook niet te vergeten: de uitgebreide collectie eigen uitgaven 
van de SFL. 
 
Les Witches, (foto 
rechts) de groep rond 
Pascale Boquet maakte 
er met enkele echte 
pinten op het podium 
een gezellig café chan-
tant van, maar wel met 
oude muziek uiteraard! 
Op zondag na de ge-
bruikelijke algemene 
vergadering hoorden we 
nog Miguel Henry en Leonardo Loredo. Ze speelden luitdu-
duo’s van Dalza, die dit jaar gevierd wordt (1508-2008). On-
dertussen werden op de achtergrond mooie beelden geprojec-
teerd van schilderijen van Dalza’s tijdgenoten in Italië, soms 
werden enkele details even uitgelicht. 
Een leuk luitweekeinde en eigenlijk niet zo erg ver van ons 
land, probeer ook eens daar te zijn volgend jaar! 
 
Na onze ervaring van vorig jaar bij 
het luitfestival in Kassel, waar we te 
laat aankwamen door verkeersop-
stoppingen, hadden we ervoor ge-
zorgd, al een dag op voorhand in 
Regensburg te zijn. 
Zo konden we de openingsceremo-
nie meemaken die meteen over-
ging in de eerste lezing door Pietro 
Prosser (persoon rechts) met mu-
ziek gespeeld op een originele bas 
callichon. Bijzonder was dat dit 
instrument gerestaureerd was door onze landgenoot Bob Van 
de Kerckhove (persoon links), die hierover ook een erg inte-

ressante uitleg gaf en het originele 
bovenblad (foto links) toonde. Een 
callichon heeft dus het uiterlijk van 
een luit, maar is enkel besnaard en 
gestemd als een gitaar. 
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De heren Kreisel en Wunderer (deze laatste is directeur van 
het Naturkunde Museum waar het festival plaats vond)  vertel-
den vervolgens heel wat wetenswaardigheden over herkomst, 
handel en gebruik van geschikte houtsoorten voor instrumen-
ten, vooral ook de manier waarop deze best “geoogst” wor-
den, volle maan in putje winter zou het best zijn. Heidi von 
Rüden, zelf bouwster, had het in haar presentatie met mooie 
illustraties, over gitaren die in de eerste helft van  de 19e eeuw 
gebouwd werden in Duitstalig gebied . 
’s Avonds was het de 
beurt aan onze landge-
noot Bart Roose (foto 
rechts) in de sfeervolle 
Runtinger Saal gelegen in 
de historische kern van de 
uitzonderlijke goed be-
waarde middeleeuwse 
stad Regensburg. Het 
talrijk opgekomen publiek 
luisterde zeer geboeid 
naar deze bijwijlen toch 
wel echt cerebrale muziek 
van H. Newsidler. Vooral 
de erg lange stukken dwongen oprechte bewondering af, wat 
zich vertaalde in een warm applaus en een bisnummer. 
Dan was het de beurt aan Lee Santana, Amerikaan die in 
Bremen luit doceert. Hij speelde zowel cister als renaissancel-
uit met naast werken van Dowland, Holborn en da Milano ook 
eigen composities, die me maar matig konden boeien. Mis-
schien was de drukke opeenvolging van het festivalprogram-
ma hier wel mee oorzaak van? 
Men liet echter niet veel rust: zaterdagvoormiddag was er de 
jaarvergadering van de DLG waar ik een korte toelichting kon 
geven over het geplande luitfestival in Antwerpen tussen 20 
en 22 februari 09 in Amuz. 
De namiddag werd gevuld met lezingen waarvan twee met 
live muziek, gespeeld door Anthony Bailes, een trouwe aan-
wezige op de Duitse luitdagen. Eerst was er François Pierre 
Goy (Troyes) die vertelde over een manuscript voor 11 korige 
luit dat zich in het bezit van de bisschop van Regensburg be-

vindt. Jammer genoeg kon de ge-
plande facsimile uitgave ter gelegen-
heid van dit festival  niet doorgaan 
omdat de bisschop geen toestem-
ming gaf, het was de eerste keer dat 
hij zo’n vraag kreeg. Daarom had 
Milorad Romic zich de moeite ge-
troost het hele Ms met de hand over 
te schrijven in de leeszaal, wat…dan 
weer wel mocht! Albert Reyerman 
(foto links) beloofde ons een moder-

ne uitgave bij TREE edition. 
Aan het einde van de namiddag bracht Frank Legl, met muzi-
kale assistentie van Bailes een blik op het leven en de reizen 
van Johann Friedrich Armand von Uffenbach. Deze adellijke 
persoon bezat instrumenten van de beroemde bouwers uit die 

tijd waaronder Tielke uit Hamburg. Hij kwam ook in contact 
met Caldara en Vivaldi en kreeg in Parijs een jaar luitles van 
Pierre Gallot. Uit zijn dagboeken krijgen we een heel levendig 
beeld van hoe het er toen aan toeging. 
Dan was er natuurlijk  nog de 
voordracht van Bart Roose 
over Newsidler, voor de vuist 
weg …in het Duits. Luitbou-
wer Peter Van Wonterghem 
(hier rechts op de foto naast 
Bart Roose en Anthony Bai-
les) kwam toelichting geven 
over het zeskorige luitje dat 
hij speciaal voor deze muziek voor Bart geconcipieerd heeft 
aan de hand van iconografie. 
Werner von Strauch had een bijzonder apparaat gebouwd 
waarmee hij al de verschillende 
stemmingen kon laten horen gaande 
van Pythagorese tot zoveelste kom-
ma middeltoonstemming, uiterst 
boeiend om zo al die toonaarden met 
elk hun eigen karakter te horen. 
De avondconcerten werden verzorgd 
door twee dames. Lynda Sayce 
(Oxford) (foto rechts) ons welbekend 
als continuospeelster was nu eens te 
horen als soliste op een 10 korige 
Thompson met werken van Johnson, 
Bachelar en Sturt.  
Claire Antonini (Paris) (foto 
rechts) speelde een boeiende se-
lectie uit het Saizenay handschrift 
op haar  11 korige barokluit. 
Ondertussen was het flink begin-
nen regenen (de stad Regensburg 
deed haar naam eer aan!) waar-
door ik besloot naar mijn kampeer-
plek terug te fietsen en niet te 
wachten op het laatavondconcert 
van Rainer Luckhardt met als 
vreemde titel “Ich hab meine Tante 
geschlachtet” dat ging over de Lautenlieder van Frank Wede-
kind. 
 
Op zondagmorgen was er de keuze tussen een kinder- en 
familiekoncert, een wandeling met gids doorheen Regensburg 
of het vrij podium. Ik koos voor de zaal met instrumenten en 
luitbouwers, waar ik  nog interessante contacten kon leggen. 
Dit rijk gevulde weekeinde sloot meteen ook deze luit-
paasvakantie af, met nog meer dan 800Km voor de boeg! 
Afspraak voor de volgende luitdagen is in februari 2009 in 
Antwerpen en in 2010 in Füssen. 
 
Een fotoreportage vind je op internet  
http://picasaweb.google.com/geluit/ 
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Lezers laat ons a.u.b. jullie e-mailadressen weten! 
Wij beloven uiteraard alle vereiste privacy en geven u in ruil de allernieuwste informatie over wat er reilt en zeilt in het luit-
wereldje. Surf naar onze webstek: www.lute-academy.be of stuur een mailtje naar contact@lute-academy.be 
 
Chers lecteurs, veuillez également nous faire parvenir votre adresse d’email ! 
Nous promettons naturellement de respecter votre vie privée. Nous vous communiquerons en échange les informations 
de dernière minute concernant le monde du luth. Surfez sur notre site web : www.lute-academy.be ou envoyez-nous un 
mail à contact@lute-academy.be. 

 
 
 
 
 
 

De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  
av Dr Decroly, 17, 1180 Bruxelles  

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: Als u een roze fluokleur ziet op deze tekst, dan hebt u 
volgens onze informatie uw bijdrage nog niet betaald, hebt 
u dit al wel gedaan voor 2008 dan danken wij u hartelijk. 
- 20,00 EUR (België)  
- 30,00 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 
de cotisation.Pour le savoir, c’est simple : si vous voyez 
ce texte surligné en rose fluo, alors, selon nos 
informations, vous n’avez pas encore payé. Vous l’avez 
déjà fait pour 2008 ? Nous vous en remercions vivement. 
- 20,00 EUR (Belgique)  
- 30,00 EUR (étranger)  
- 30,00 EUR  ou plus (membre d’honneur) 
- 10,00 EUR (étudiant) sur le compte 310-1293656

De Belgische Luitacademie is een feitelijke vereniging die als doel heeft contacten te leggen tussen de luitliefhebbers 
in België. 
 
L’Académie belge du Luth est une association de fait dont le but est de favoriser les contacts entre les  passionnés 
du luth en Belgique.  

Compte bancaire / Bankrekening : 310-1293656-53 
Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie : 
Greet Schamp 
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem 
tel & fax : 03 289 01 19 
E-mail : contact@lute-cademy.be 
Internet site : http://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 van copy voor het tijdschrift van september is 1 juli. 
Les annonces pour Septembre doivent nous parvenir avant le 1 Juillet.  

Concert El Siglo de Oro 18/05/08 Lier 
Meer foto’s binnenkort op Picasa http://picasaweb.google.com/geluit 

en de filmpjes staan op Youtube http://nl.youtube.com/user/starchainproduction 


