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Een druk jaar was het voor de luitacademie met tal van activiteiten als de 
workshop POD, het luitfestival in kasteel Renesse en de “luittaartnamiddag”. 
We verwachten jullie talrijk op de jaarlijkse luitdag in Brussel op 12 october en 
last but not least: we zijn bezig met de voorbereiding van het 1ste Europees 
Luitfestival in februari 2009 in Antwerpen waarvan u het programma (onder 
voorbehoud) reeds kunt vinden in dit tijdschrift. Wie zeker wil zijn van plaatsen 
voor de concerten reserveert best nu al. De gebruikelijke rubrieken en foto’s 
van afgelopen activiteiten vindt u o.a. op p.16. Stuur ons ook uw bijdragen, we 
geven ze met plezier een plaatsje in ons blad. Tot binnenkort op de luitdag, 
stem je luit alvast op 440’. 

V an de redactie 
Greet Schamp, Vice-voorzitster 
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Comme vous l’avez remarqué dans les numéros précédents, notre année a 
été bien remplie. Elle s’est terminée par une agréable « après-midi tartes » à 
Edegem. Nous vous invitons à la prochaine Journée du luth du 12 octobre qui 
se tiendra comme de tradition à Woluwé-Saint-Lambert. Tim Burris en concert 
et en masterclass, des activités variées et pratiques autour du luth, le tout 
dans la bonne humeur ! 
Moins de tradition, et pour cause, la première Journée européenne se profile 
dans la foulée ; dans ce numéro vous pourrez en découvrir les grandes lignes 
du programme. A très bientôt donc. Astiquez vos luths et venez nombreux 
nous rejoindre. 

E dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 
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A genda 

03/09/08 13:00  Vredenburg, Leeuwenbergh, Utrecht Oude 
muziekfestival, La Caccia “Un viaje altera” zie ook 24/10 
voor meer uitleg, prijzen 17-16-11€ 
06/09/08: "Realizing J.S. Bach's music for the lute", lute reci-
tal by Ziv Braha at the "Klara  Festival" Living room music  
07/09/08: "Realizing J.S. Bach's music for the lute", a lute 
recital by Ziv Braha at the "Klara Festival" Living room music 
08/09/08: "Realizing J.S. Bach's music for the lute", a lute 
recital at the Schouwburg  Theater in Brussels, Belgium 
12/09/08: A lute recital by Ziv Braha at the "Muziek Metro" 
series in Brussels, Belgium www.klarafestival.be/benl/
festival 
21/09/08 11: 00 Jan Palfijn, Gent: Rebecca Ockenden, so-
praan en Sofie Vanden Eynde, luit Love's Labours Lost, mu-
ziek van J. Dowland, A. Ferrabosco en anoniem http://
users.telenet.be/klassiekcentraal/rubriek/ festivals.htm#janp 
09/10/08 20:30 Martinuskerk Herzele: La Caccia “Un viaje 
altera” T.053607083 
10/10/08 20:00 Martinuskerk Asper, Gavere: La Caccia “Un 
viaje altera” T 093845311 
10/10/08 Malle pastorij Timothy Burris (USA) T 033124500 
11/10/08 Dendermonde: La Caccia en Melike “Un viaje al-
tera” T 052/202626 
11/10/08 20:00 Edegem Antoniuskerk Timothy Burris (USA) 
T 032890119 
******************************************************************** 

12/10/08 St Lambrechts Woluwe muziekacade-
mie:Jaarlijkse Luitdag met o.a. Timothy Burris 
(USA) zie p. 19. 
12/10/08 Journée du luth à l’académie de musi-
que de Woluwe St-Lambert voir p. 19. 
******************************************************** 
19/10/08 15:00 Kerk Onbevlekt Hart van Maria, Oud-
Turnhout: le Jardin Secret : Musique pour Mazarin! Qui a le 
coeur a tout http://www.lejardinsecret.com 
24/10/08 20:30 St-Martinuskerk Westmalle La Caccia Melike 
Tarhan zang, Philippe Malfeyt, vihuela, luit, Osama Abdulra-
sol, qanun, ud, Liam Fennelly, vedel, gamba, Patrick Denec-
ker, fluiten & leiding “Un Viaje altera” Een avontuurlijke muzi-
kale reis naar het oosten 

31/10/08 Burghof Lörrach, Basel,  Switzerlan, : "Der Kölner 
Markt" with the "Basler Madrigalisten" met Ziv Braha 
01/11/08 21:00 Amuz Farewell, Italia! Het denkbeeldige dag-
boek van John Dowland in Italië Marco Beasley – tenor, Ste-
fano Rocco - aartsluit & gitaar, Fabio Accurso - luit 
13/11/08 Gent Ziv Braha 
16/11/08 11:00 Bijloke Gent Paul O’Dette 
16/11/08 15:00 Amuz Antw. Johannette Zomer sopr & Fred 
Jacobs – luit “With endless tears”: liederen van Henry Pur-
cell, Henry Lawes, Robert Johnson e.a. 
19/11/08 21:00 Amuz Private Musicke: Stephan van Dyck – 
tenor, Pierre Pitzl - gitaar & viola da gamba, Hugh Sandi-
lands - gitaar & luit, Margret Köll – harp, Daniel Pilz - viola 
da gamba & colascione “Echo de Paris: Parijse liefdesliede-
ren uit de 17de eeuw” 
22/11/08 20:00 Lier, Jezuitenkerk “Nos esprits libres” pro-
gramma met Franse muziek uit de 17e eeuw, een samen-
werking van zang- en luitklassen o.l.v. Jan Van Elsacker 

La Caccia: Un Viaje altera  

Le Jardin Secret met 
van links naar rechts 
Sofie Vanden Eynde, 
David Blunden,  
Elisabeth Dobbin 

1 - Barricades Mystérieuses : Le premier disque solo de Miguel Serdoura paraîtra en 
Novembre 2008 chez le Label Hollandais BRILLIANT CLASSICS 
(www.brilliantclassics.com). Le répertoire de cet enregistrement est dédié aux Chacon-
nes, Passacailles et Rondos des compositeurs Français Ennemond Gautier, Jacques 
Gallot, François Couperin, le Belge Jacques de Saint-Luc, et les compositeurs Alle-
mands Silvius Léopold Weiss et David Kellner. 
2 - Méthode de Luth Baroque : (guide pratique pour le luthiste débutant et 
avancé) par Miguel Serdoura. Paris, 2007. 356 pages Une nouvelle édition chez l'édi-
teur Italien UT ORPHEUS (www.utorpheus.com) paraîtra en Octobre / Novembre 
2008, en Français et en Anglais. 
Commander par e-mail: (info@miguelserdoura.com) 

N ouveau! 
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Dear Friends,welcome to our new website www.luteduo.com It 
is still being developed. Any feedback welcome:) 
After many collegues asked, we started to offer some duo 
Bach scores there. 
Warmest wishes, Anna Kowalska & Anton Birula 
 
So what do we think of the new 'social network' sites? (Ning)
There is one for lute, one for cittern and one for early guitars/
vihuelas. 
Some have written to me saying they are worried that this list 
might stop running, but I don't agree. The questions on the 
Forum of the network sites are generally different in kind, less 
'academic', one might say, more social, and some people ha-
ve contributed there who have not done so here. So I have no 
fear that the lists will disappear. 
What the network sites are good at is sharing soundfiles, pic-
tures and scores, and people seem to contact each other mo-
re readily when they can see a photograph of the person they 
are writing to. 
The Music Player is interesting. Each member has his/her 
own. You can upload your own soundfiles and have it playing 
when people visit your My Page. But you can also import 
soundfiles from other people's pages. I even managed to put 
my Music Player on my own website. I've been wondering how 
to do this for some time. Instead of playing one file at a time, 
you can hear (should you want to, of course!) the whole lot 
with just one click - then minimise the page while you work on 
other things. I imagine more players will use this feature in 
time. See www.songoftherose.co.uk - scroll down the main 
page. 
Lots of interesting videos beginning to appear, imported from 
You Tube - nice to have them all in one place. 
I've really enjoyed looking at all the images of lutes that have 
appeared on the photos page - many I haven't seen before, 
and comments are welcome, leading to discussion. 
So, I think these networks have their place and are most wel-
come. But I am happy to still read and enquire on this list. Ho-
pefully both can live in harmony together. I'm sure they can. 
Discuss… Rob MacKillop 
 
About “Singing English lute songs” classes by Robert 
Spencer, text kindly offered by  David van Ooijen on his web-
site: 
http://home.planet.nl/~d.v.ooijen/david/writings/lutesong_f.html 
 
Can you advise about a tuner for theorbo ? 
Just Equal Temperament? Korg OT 120 or with a contact mic 
Korg AW-1. It's a tiny clip-on mic/tuner. No fly fishing with clip-
on-mic-and-cable-to-tuner. You can keep it clipped to the neck 
of your theorbo for check and tune even during the concert 
while everybody is playing. 
You want a programmable tuner for mean-tone/Sorge/
Silbermann/whatever? Go for the ST-122 Turbo-Tuner from 

R umeurs / Geruchten @ Internet T abulatuur @ Internet  

Op het forum van de Ning Lute Group 
http://lutegroup.ning.com/ 
waar je gratis lid van kunt worden en zo veel vragen stellen 
als je wilt (over luit uiteraard!) 
 
Tablature Sites 
http://tabulatura.de/ 
http://web.gerbode.net/ft2/composers/ 
http://www.cs.dartmouth.edu/~wbc/tab-serv/tab-serv.cgi 
http://cbsr26.ucr.edu//wlkfiles/Folger/DowlandMS.html 
http://www.lautenist.de/downloads.html 
http://www9.plala.or.jp/edurbrow/webtab.html 
http://members.aol.com/MWhee40252/music.html 
http://remote.science.uva.nl/~walstra/ABCArchive/ 
http://webpages.charter.net/django/ 
http://www.lautengesellschaft.de/DLG/Buecher/Tabulaturen/
index.htm 
http://www.lyremusic.com/ 
http://polyhymnion.org/swv/index.html 
http://fac-simile.org/catalog/instruments/lute 
http://www.clivetitmuss.com/lutebooks.asp 
http://www.davidvanooijen.nl/ 
http://www.scoreconversions.com/ 
http://perso.orange.fr/jdf.luth/ 
http://doc.gold.ac.uk/~mas01tc/Wroclaw2002/ 
http://www.lute.ru/library_eng/lutetab.htm 
http://www.xs4all.nl/~paulduif/luth-librairie/ 
http://josquin.musickshandmade.com/pub/ 
http://john.redmood.com/lutewebsites.html 
 
Facsimiles online:One place to start : http://
www.bncf.firenze.sbn.it/Bib_digitale/Manoscritti/M19_105/
main.htm 
http://creator.zoho.com/peterskeeter/online-sources-of-lute-
and-early-music/view/1/ 
http://creator.zoho.com/peterskeeter/lute-and-early-music-
books/view/2/ 
By the way, the totally excellent International Music Score 
Library project reopened on 1 July, after several months out 
of action following threats from over-assiduous publishers' 
lawyers.  Over 16,000 scanned scores of out-of-copyright 
musical works. A treasure. http://imslp.org/wiki/Main_Page 
 
http://polyhymnion.org/swv/opus-2.html 
For and by Sautcheck’s friends  

NEW Edition:- Baroque Lute Method - by Miguel Ser-
doura. - A practical guide for beginning and advanced lute-
nists - Paris, 2007. 356 pages. A new edition will be availa-
b le by the I ta l ian Editor  UT ORPHEUS 
(www.utorpheus.com) in October / November 2008, in En-
glish and in French.  
Order by e-mail: (info@miguelserdoura.com) 
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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 luitwe-
reldje. 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. 

-10 korige luit gebouwd door Jacob van de Geest No. 1018, 
anno 1974 + koffer zie ook www.the-guitarworkshop.com 
PRIJS: 1750 euro (te bespreken)  
e-mail: kurtdecorte@the-guitarworkshop.com 
-Prachtige 13 korige barokluit te koop, met koffer en boeken, 
Fedchenko,  Sint Petersburg, heel mooie klank: 3000 €  
Lebbeke Oost-Vlaanderen. saskia.visser@telenet.be 
-Luth 7 choeurs Early Music Shop assemblé par Paul Van 
Riel. Excellent état, avec  housse de transport, diapason, cor-

des de rechange, méthode et partitions Prix demandé : 350 € 
Localisation : Bruxelles info : phpmuller@gmail.com  
-8 korige renaissance- 1,500 € en een 13 korige barokluit 
2,500 € gebouwd door F. Bodart en een 14korige arciliuto 
3,000 € door David Van Edwards, alle drie incl. kist  
Te bezichtigen in  Brussel. 
catherine.parmentier@skynet.be Tel + 32 478 54 91 26  
-2e hands 8-korige studieluit, model van de “Early Music 
Shop”bijgesteld voor betere bespeelbaarheid, inclusief stevige 
koffer. Vraagprijs: 350 euro (of een aannemelijk bod).De luit 
kan eventueel tegen meerprijs worden voorzien van nieuwe 
snaren en stempinnen. Info: vangeest@scarlet.be 

Z oekertjes / Petites Annonces 

Als u op de Grote Markt te Brussel komt, bekijk dan eens 
aandachtig de gevel van het stadhuis (ca.1450). Aan de rechter-
kant van de middenpoort op ongeveer twee meter hoogte wordt 
een console met een lege nis erboven gesteund door een luit-
speler. De consoles ernaast worden gedragen door een cister-
speler en een gambist. Met dank aan G. Spies-
sens die ons hier opmerkzaam op maakte. 
Foto’s: C. Ballman 

L uitspeler aan gevel van stadhuis te Brussel 
Greet Schamp 

J oueur de luth  à l’hôtel de ville de Bruxelles. 
Les photos ci-jointes vous donnent une idée de l’endroit où vous devez chercher quand vous vous rendrez la prochaine 
fois sur la Grand-Place de Bruxelles. Regardez en bas les consoles, une avec une image dessus, l’autre niche étant vide. 

A côté d’un joueur de luth, se trouvent également un joueur de cistre et un gambiste du même côté droit de la porte du milieu à 
environ deux mètres du sol. 
Avec nos remerciements à G.Spiessens qui a attiré notre attention là-dessus. Photo’s : C. Ballman  
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Hij was een zoon van Gillebert (II)  en van Helena van Couwen-
berghe. Hij werd in Antwerpen geboren en er op 17 februari 
1609 boven de doopvont gehouden door Gillebert (I) Verbraken  
en Susanna Honckeboer. (1) Deze laatsten waren zijn grootva-
der en vermoedelijk een groottante van vaderskant. Hij was 
een telg uit een talrijk muzikantengeslacht. Zijn gelijknamige 
grootvader en vader waren speelman en zijn vader was zelfs 
luitslager. (2) Gillebert (III) kreeg dus ongetwijfeld zijn eerste 
muzikale opleiding van zijn vader en zal dus wel vrijmeester 
geworden zijn in de Antwerpse muzi-
kantengilde, evenals zijn vader. Zijn 
moeder Helena van Couwenberghe 
overleed vóór 26 juli 1620 en toen 
werd hij erfgenaam van een aantal 
renten en eigendommen, maar de 
verrekening en verdeling door de 
Weesmeesters gebeurde pas in 1627 
en zijn paart bedroeg gld. 2 963-7.  
Op 1 december 1636 werd  Gillebert 
(III) Verbraecken  in Madrid als 
"músico de tiorba" aanvaard in de ka-
mermuziek van de Capilla real  van de 
Spaanse koning Filips IV (+1665) en 
op 19 februari 1638 werd hij benoemd 
met salarisverhoging: "Filiberto Van-
bracque fue recibido por músico de 
tiorba con la plaza ordinaria de Borgo-
ña y el goce desde primero de diciem-
bre de 1636" ... [in marge:] "En 19 de 
febrero de 1638 se le hizo merced de 
una plaza ordinaria por Borgoña por 
aumento" (3) In de Capilla Real  waren er dus betrekkingen 
voor Franco-Vlaamse muzikanten voorzien, ongetwijfeld omdat 
de Zuidelijke Nederlanden toen bij de Spaanse Kroon hoorden. 
Toen de Oostenrijkse Habsburgers onze gewesten overnamen 
(Verdrag van Utrecht, 1713), viel die verplichting uiteraard weg 
maar reeds tegen het einde van de 17de eeuw was de kapel 
helemaal gehispaniseerd. 
In het eerste kwartaal van 1646 verdiende Verbraecken 45 324 
maravedís hetzij 1 333 reales 2 maravedís. Dat bedrag bevatte 
zijn wedde van 28 800 maravedís plus 16 524 maravedís aan 
extra's: "Nómina de los criados de la Real Capilla de S. M. y lo 
que a cada uno tocó de sus gajes y distribuciones en el primer 
tercio del año pasado de seiscientos y cuarenta y seis [...] 51. 
Philiberto Ubambrach, músico de tiorba, cuarenta y cinco mil 
trescientos y veynte y cuatro maravedises, los veynte y ocho 
mil y ochocientos de gaxes y diez y seis mil quinientos y veynte 
y cuatro de distribuciones, 45.324./ Son 1.333 reales, 2 mara-
vedises. Philiberto Vambraque" (4) 
Verbraecken was hier de opvolger van de Italiaan Felipe Picinin 
hetzij Filippo Piccinini, die in 1636 aftrad en in 1637 zou overlij-
den. Deze was in 1613 in dienst van het Spaanse Hof gekomen 

en zou voordien in Brussel vertoefd hebben. Zijn broer Girola-
mo Picinini, eveneens een luitist, was in 1607 samen met de 
pauselijke nuntius, kardinaal Guido Bentivoglio naar Brussel 
gekomen, waar hij in 1615 overleed. (5) Felipe en Girolamo wa-
ren zonen van Leonardo Maria Piccinini dal liuto en broers van 
Alessandro Piccinini (1566-ca. 1638), de beroemde Bolognese 
luitcomponist, die als uitvinder van de chitarrone beschouwd 
wordt. Volgens collega Valdivia zou Verbraecken de 
"archilaud" (aartsluit) gespeeld hebben, die alleen qua stem-

ming verschilt van de theorbe. Er is veel kans dat hij hetzelfde 
type van instrument bespeelde als zijn voorganger Felipe Pici-
nin. (6) 
De Vlaamse naam van Gillebert (III) Verbraecken werd in 
Spanje dus verhaspeld tot Filiberto Vanbracque/Philiberto Vam-
braque en zelfs Philiberto Ubambrach. Sinds zijn vestiging in 
Madrid liet hij zich per procuratie van 25 november 1638 van 
notaris Jan de Ortega uit Madrid, in Antwerpen door zijn vader 
vervangen om zijn zaken te regelen want dankzij erfenissen, 
bezat hij in zijn geboortestad een aantal renten en eigendom-
men. Blijkbaar had hij zijn vader verzocht om die Antwerpse 
bezittingen geleidelijk aan te verkopen, zodat het geld naar Ma-
drid kon overgesluisd worden. In 1639-1640  kon zijn vader in 
zijn naam een aantal renten en rentekapitalen innen op huizen 
in de Goddaert, in de Saucierstraat, op de Katelijnevest, de 
Lange Nieuwstraat. In 1642-1644 kon hij een aantal renten ver-
kopen op huizen op het Kipdorp, op de Paardenmarkt, bij de 
Sint-Jorispoort en in de Commerstraat en in 1648 ontving hij 
een bedrag van 112½ gld. in afbetaling op het huis De Lint-
worm op de Katelijnevest. (8) 

A ntwerpse luitslagers (16):  Gillebert (III) Verbraecken  
 (Antwerpen, 1609 - Madrid, 1693?) 

             Godelieve Spiessens 

Theodoor Rombouts “ Musicerend gezelschap” (museum Valenciennes) 
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Op 26 mei 1658 overleed vader Gillebert (II) Verbraecken, die 
vier huizen en een aantal renten op andere huizen naliet. Gil-
lebert (III) Verbraecken werd uiteraard medeërfgenaam met 
o.a. zijn ongehuwde zuster Susanna, die de erfenis in Antwer-
pen regelde. Gillebert (III) liet zich toen bij volmacht vanuit Ma-
drid vervangen door koopman Cornelio Cock, maar die forma-
liteit had op zich laten wachten. Immers einde november 1658 
vroeg Susanna het Antwerpse stadsbestuur om een curator 
over de goederen van haar broer te mogen aanstellen want 
die had nog steeds geen procuratie vanuit Spanje bezorgd en 
de medeërfgenamen wensten niet langer in onverdeeldheid te 
blijven. Die wilden namelijk zo vlug mogelijk de vier nagelaten 
huizen verkopen en zwager Franchois Mens, echtgenoot van 
Catharina Verbraecken, werd als curator aangesteld. (9) Pas 
op 1 september 1660 werd de staat van het sterfhuis opge-
maakt door de Weesmeesters en het aandeel van Gillebert 
(III) daarin bedroeg een vijfde deel oftewel 1991 gld. 3 st. (10) 
In dit document werd Gillebert (III) Verbraecken "luijtenist van 
Syne Con(incklycke) Ma(jestey)t van Spaignien" genoemd. In 
1665 overleed koning Felipe IV en werd opgevolgd door Karel 
II (+1700). In 1666 werd Gillebert (III) aan het Spaanse Hof 
vervangen door de aartsluitspelers Juan Esteban Casteli 
(Castel) en Manuel Pano. (11) Vermoedelijk werd hij na dertig 
jaar dienst gepensioneerd en hij moet vóór 7 september 1693 
in Madrid overleden zijn want op die datum verleenden zijn 
Antwerpse erfgenamen een volmacht aan zijn opvolger Juan 
Esteban Castel, "presbitro musico de la dicha Real Capilla" en 
diens zoon Benitto om zijn erfenis in Madrid te regelen en  een 
bedrag van 2000 reales in ontvangst te nemen. In deze nota-
risakte wordt de erfgever vermeld als "el difuncto Filiberto Ver-
braken, en su vida musico de la Capilla Real de su Mag- 
(esta)d Catt(olli)ca en la Corte y villa de Madrid". Castel had 
reeds op 4 oktober 1678 een volmacht gekregen en vermoe-
delijk was dat na de dood van Susanna of Jan-Baptist Ver-
braecken, zus en broer van Gillebert (III), want in 1693 waren 
die ook reeds overleden.  
Men kan zich afvragen hoe een Antwerpse luitspeler het ge-
bracht heeft tot theorbist van de Spaanse koning. Zijn vader, 
Gillebert (II) was, zoals gezegd,  een gevierd luitspeler en had 
in 1625 in de Antwerpse kathedraal gespeeld voor de infante 
Isabella. Misschien is hier de link te zoeken met het Hof van 
Brussel en vandaar met het Spaanse Hof  -trouwens bezette 
Gillebert (III) Verbraecken in Madrid een "plaza de Borgoňa". 
Vermoedelijk waren meer bepaald de broers Girolamo en Feli-
pe Piccinini, die beide zowel in Brussel als in Madrid gewoond 
hebben, een verder aanknopingspunt voor Verbraecken's 
aanstelling in Madrid.   
De Antwerpse luitspeler Gillebert (III) Verbraecken moet zijn 
verworvenheden uit het thuisland meegenomen hebben naar 
Spanje. Zijn vader was ongetwijfeld zijn leermeester op de luit 
en het is mogelijk dat die zelf een leerling geweest is van Em-
manuel Adriaenssen (+1604). In Madrid speelde Gillebert (III) 
meer bepaald theorbe of archilaud en dat moet hij vermoede-
lijk nog in Antwerpen geleerd hebben want bij zijn volwassen-
heid was de theorbe hier ongetwijfeld reeds ingeburgerd. Im-
mers in de Antwerpse schilderijen van die tijd zijn de afbeel-

dingen van theorbes en getheorbeerde luiten schering en in-
slag. (zie afbeeldingen) 
 
Eindnoten: 
1) Stadsarchief Antwerpen (SAA), Parochieregister 12  
(O.-L.-Vrouw: dopen 1606-1615), f° 35r°. 
2) Zie G. SPIESSENS, Antwerpse luitslagers (15):  Gillebert 
(II) Verbraecken (Antwerpen, 1570-+1658), in: Geluit-
Luthinerie, n° 42 (06/2008), p. 5-8.                                                             
3) Madrid, Hofarchief, Felipe IV. Casa. Legajo 37. Músicos de 
cámara. Zie F.A. BARBIERI, Biografías y documentos sobre 
música y músicos españoles. Legado Barbieri. Edición, trans-
cripción e introducción a cargo de Emilio Casares, Madrid, 
2/1988, 1, p. 379; 2, p. 98; P. BECQUART, Musiciens néerlan-
dais à la Cour de Madrid. Philippe Rogier et son école (1560-
1647), Brussel, 1967, p. 177, voetnoot 5; F.A. VALDIVIA, El 
archilaúd en Espana. Una obra inédita en la Biblioteca de Ca-
talunya, in: Hispanica Lyra, 3 (2006), noot 3, die ons ook wel-
willend verdere inlichtingen gaf, waarvoor wij hem van harte 
danken. 
4) F.A. BARBIERI, o.c., 2,  p. 88, die zijn gegevens zou ge-
haald hebben in Madrid, Biblioteca Nacional, MSS. 14.010-
19 en 14.017-4. 
5) F. VALDIVIA, o.c., p. 8. Vgl. K. PROESMANS, Het mu-
ziekleven aan het Hof van Albrecht en Isabella (1598-1621), 
Leuven, 1988 (ongedrukte licentiaats-verhandeling), p. 80. 
6) Dat instrument wordt uitvoerig beschreven door F. VALDI-
VIA, o.c., p. 8. 
7) SAA, Schepenregister 656 (V/1639), f° 424r° (5 januari 
1639); 658 (I/1640), f° 313r°-v° (akte van 9 maart 1640);  661 
(IV/1640), f° 310r°-v° (akte van 9 juli 1640); 663 (VI/1640), f° 
189v°-190r° (akte van 15 februari 1640). 
8) SAA, Schepenregister  675 (VI/1642), f° 231r° (akte van 7 
augustus 1642); 676 (I/1643), f° 190v° (akte van 16 januari 
1643);  678 (III/1643), f° 317v° (10 november 1643); 680 
(V/1643), f° 105r° (twee akten van 20 mei 1643); 706 
(V/1648), f° 194r°-v° (akte van 8 januari 1648). 
9) SAA, Privilegekamer 756 (Requestboek 1658-1660), f° 
37r° (26 en 28 november 1658). 
10) SAA, Weesmeesterskamer 949, f° 9r°-71r°.  
11) F.A. VAL-
D IV I A ,  o . c . , 
ibidem. 
12) SAA, No-
tariaat  2826 
(M.H. Peres , 
1693), f° 235r°-
236r°.  Met onze 
hartelijke dank 
aan mevrouw G. 
VAN HEMEL-
DONCK, die ons 
dit document 
doorspeelde.  
 

Theodoor Rombouts “Musicerend gezelschap” 
(Privé verzameling) 
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Il est le fils de Gillebert (II) et 
d’Helena van Couwenberghe. Il 
naît à Anvers et est tenu sur les 
fonts baptismaux par Gillebert (I) 
V e r b r a k e n  e t  S u s a n n a 
Honckeboer le 17 février 1609
(1). Ceux-ci sont son grand-père 
et probablement sa grand-tante 
du côté paternel. Il est le 
descendant d’une nombreuse 
lignée de musiciens. Ses grand-
père et père, qui portent le même 
n o m ,  é t a i e n t  j o u e u r s 
d’instruments et dans le cas de 
son père, luthiste (2). Gillebert 
(III) reçoit donc logiquement sa 
première éducation musicale de 
son père et devient très 
probablement franc-maître de la 
gilde des musiciens anversois, 
tout comme son père. Sa mère 
Helena van Couwenberghe 
décède avant le 26 juillet 1620 et 
il devient l’héritier d’une série de 
rentes et de propriétés, mais le calcul et le partage par la 
Chambre pupillaire ne se fait qu’en 1627. Sa part se monte 
alors à environ 2.963 florins.  
Gillebert (III) Verbraecken est reçu "músico de tiorba" à 
Madrid, le 1er décembre 1636 au sein de la musique de 
chambre de la Capilla real du roi d’Espagne Philippe IV 
(+1665). Le 19 février 1638, il est nommé avec une 
augmentation de salaire : "Filiberto Vanbracque fue recibido 
por músico de tiorba con la plaza ordinaria de Borgoña y el 
goce desde primero de diciembre de 1636" ... [en marge :] "En 
19 de febrero de 1638 se le hizo merced de una plaza 
ordinaria por Borgoña por aumento" (3). On voit que des 
places pour des musiciens franco-flamands étaient prévues 
au sein de la Capilla Real, sans doute parce que les Pays-Bas 
méridionaux appartenaient alors à l’Espagne. Lorsque les 
Habsbourg autrichiens s’emparent de nos régions (Paix 
d’Utrecht, 1713), cette obligation disparaît, mais déjà vers la 
fin du 17me siècle, la Capilla  était totalement hispanisée  
Au premier trimestre de 1646, Verbraecken gagne 45.324 
maravedís, c’est-à-dire 1.333 reales 2 maravedís. Ce montant 
comporte sa paie de 28.800 maravedís plus 16.524 
maravedís d’extras : "Nómina de los criados de la Real Capilla 
de S. M. y lo que a cada uno tocó de sus gajes y 
distribuciones en el primer tercio del año pasado de 
seiscientos y cuarenta y seis [...] 51. Philiberto Ubambrach, 
músico de tiorba, cuarenta y cinco mil trescientos y veynte y 
cuatro maravedises, los veynte y ocho mil y ochocientos de 

gaxes y diez y seis mil quinientos y veynte y cuatro de 
distribuciones, 45.324./ Son 1.333 reales, 2 maravedises. 
Philiberto Vambraque" (4). 
Verbraecken succédait à l’Italien Felipe Picinin, c’est-à-dire 
Filippo Piccinini, qui démissionne en 1636 et meurt en 1637. Il 
était entré au service de la cour espagnole en 1613 après un 
séjour présumé à Bruxelles. Son frère Girolamo Picinini, 
également luthiste, était venu avec le nonce du pape, le 
cardinal Guido Bentivoglio, à Bruxelles en 1607, où il décède 
en 1615 (5). Felipe et Girolamo sont les fils de Leonardo 
Maria Piccinini dal liuto et frères de Alessandro Piccinini (1566
-ca. 1638), le célèbre compositeur de luth bolognais, que l’on 
considère comme l’inventeur du chitarrone. D’après Valdivia, 
Verbraecken aurait joué de l’"archilaud" (archiluth), qui diffère 
peu du théorbe. Il y a des chances qu’il ait joué le même type 
d’instrument que son prédecesseur Felipe Picinin (6). 
Le nom de Gillebert (III) Verbraecken est hispanisé en 
Filiberto Vanbracque/Philiberto Vambraque et même 
Philiberto Ubambrach. Dès son établissement à Madrid, il se 
fait représenter à Anvers par son père, le notaire madrilène 
Jan de Ortega ayant délivré à ce dernier une procuration le 25 
novembre 1638. Comme il avait hérité dans sa ville natale 
d’une série de rentes et propriétés, son père le remplace pour 
régler ses affaires anversoises. Il semble que ce dernier ait 
progressivement vendu ses possessions de son fils afin que 
l’argent puisse être rapatrié en Espagne. En 1639-1640, son 
père récolte en son nom un ensemble de rentes et de 

 L uthistes anversois (16) : Gillebert (III) Verbraecken    
(Anvers, 1609 - Madrid, 1693?). 

                          G. Spiessens, trad. C. Ballman                                             

Théodore Rombouts, “Luthiste enseignant à un guitariste”  
(Bayerische Stadtgemäldesammlung, München) 



Geluit—Luthinerie n° 43 09 / 2008 p. 8 

capitaux sur des maisons au Goddaert, à la Saucierstraat, au 
Katelijnevest et à la Lange Nieuwstraat (7). En 1642-1644, il 
put vendre une série de rentes sur des maisons au Kipdorp, 
au Paardenmarkt, près de la porte Sint-Joris et dans la 
Commerstraat. En 1648 il reçoit une somme de 112½ florins 
en paiement pour la maison De Lintworm au Katelijnevest 
(8).  
Le 26 mai 1658 son père Gillebert (II) Verbraecken décède et 
lui laisse quatre maisons et une série de rentes sur d’autres 
maisons. Gillebert (III) Verbraecken devient cohéritier avec 
entre autres sa sœur célibataire, Susanna, qui règle les 
affaires à Anvers. Gillebert (III), de Madrid, mandate le 
marchand Cornelio Cock pour le remplacer, une formalité qui 
s’est fait attendre. Toujours en 1658, fin novembre, Susanna 
demande à la Ville de nommer un curateur pour les biens de 
son frère, car celui-ci n’avait toujours pas fourni de 
procuration et les cohéritiers voulaient sortir d’indivision. Ils 
voulaient en fait vendre au plus vite les quatre maisons et le 
beau-frère Franchois Mens, époux de Catharina 
Verbraecken, est nommé curateur (9). Ce n’est que le 1er 
septembre 1660 que l’état de la succession est fait par la 
Chambre pupillaire et la part de Gillebert (III) se montait à un 
cinquième, soit environ 1991 florins. (10). Dans ce document 
Gillebert (III) Verbraecken est mentionné comme "luijtenist 
van Syne Con(incklycke) Ma(jestey)t van Spaignien". Le roi 
Philippe IV décède en 1665 et Charles II (+1700) lui succède. 
En 1666 Gillebert (III) est remplacé à la cour d’Espagne par 
les joueurs d’archiluth Juan Esteban Casteli (Castel) et 
Manuel Pano (11). Après trente ans de service, Verbraecken 
a sans doute été pensionné et il a dû mourir avant le  7 
septembre 1693 à Madrid, parce que à cette date, ses 

héritiers anversois donnent procuration à  son successeur 
Juan Esteban Castel, "presbitro musico de la dicha Real 
Capilla", et fils Benitto pour  règler son héritage et encaisser 
2000 reales à Madrid . Dans cet acte, le testateur est nommé 
"el difuncto Filiberto Verbraken, en su vida musico de la 
Capilla Real de su Mag(esta)d Catt(olli)ca en la Corte y villa 
de Madrid".  Déjà le 4 oktober 1678, Castel avait reçu une 
procuration d' Anvers, probablement après la mort de 
Susanna  et Jan-Baptist Verbraecken, sœur et frère de 
Gillebert (III), décédés avant 1693.(12)  
On peut se demander comment un luthiste anversois est 
arrivé à devenir théorbiste du roi d’Espagne. Comme on l’a 
déjà dit, son père, Gillebert (II), était un luthiste renommé qui 
avait joué pour l’infante Isabelle dans la cathédrale d’Anvers 
en 1625. C’est peut-être ici qu’on doit trouver le lien avec la 
cour de Bruxelles et de là, la cour d’Espagne. D’ailleurs, 
Gillebert (III) Verbraecken occupait à Madrid une "plaza de 
Borgoňa". Il est probable que ce sont surtout les frères 
Girolamo et Felipe Piccinini, tous deux ayant habité à 
Bruxelles, qui sont le trait d’union pour l’engagement de 
Verbraecken à Madrid.   
C’est de son pays natal que le luthiste anversois Gillebert (III) 
Verbraecken doit avoir ramené son habileté acquise. Il est 
possible que son père, qui était sans aucun doute son 
professeur de luth, ait été un élève  d’Emmanuel Adriaenssen 
(+1604). A Madrid c’est plutôt le théorbe ou l’archiluth que 
Gillebert (III) jouait, mais il doit avoir étudié ces instruments à 
Anvers déjà car, à sa majorité, ils étaient déjà en vogue. Les 
peintures anversoises de l’époque regorgent de théorbes et 
d’archiluths.  
Notes page 6 

Adriaen van de Venne: Het Twaalfjarig Bestand van 1609/La Trêve de 1609 (Louvre).  
De schilder, wiens ouders uit Lier kwamen, borstelde dit doek pas in 1616 en daar hij een tijdlang in Antwerpen verbleef, is het 
niet uitgesloten dat Gillebert (II) Verbraecken model stond voor de levensechte luitspeler. 
Les parents du peintre étaient originaires de Lierre et puisque le tableau date de 1616 et que le peintre a séjourné à Anvers, il n' 
est pas exclu que Gillebert (II) Verbraecken ait figuré comme modèle pour le joueur de luth   (Greet Schamp).   
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Il n’y a aucun doute, on est bien traité à Utrecht.  
Samedi 31 mai, l’église luthérienne accueille la Journée du 
luth 2008 de la Société Néerlandaise de Luth. 
Le café est prêt (nous sommes en Hollande !) et la matinée 
permet d’entendre des amateurs de haut niveau qui 
proposent, très simplement, un aperçu de leurs talents.  Duo 
de luths renaissance par  
Carel Huiskamp et Harry van den Graaf, du beau chant par 
Saskia Eelman accompagnée par Teun Lingeman au luth et 
au théorbe, Joost van Poppel dans un solo périlleux du 
landgrave van Hessen et Eveline Juten qui donna un aperçu 
de son prochain programme avec des pièces de Huygens et 
de Bredero qu’elle chanta en s’accompagnant au liuto 
attiorbato et au cistre. 
 
Le thème proposé cette année, centré sur luth et  Moyen Âge 
semble avoir dérouté. Quelle erreur, les absents ont eu 
tort !!!!! 
René Genis, brillant luthiste particulièrement au fait de la 
musique médiévale donna une conférence passionnante sur 
les aspects de la pratique du luth au Moyen Âge. De 
nombreuses informations, une iconographie fournie, un 
exposé savant et détendu qui nous conduisit au Moyen-Orient 

et, de façon plus surprenante au Japon et en Chine. Un 
résumé de cet exposé serait le bienvenu tant il fut dense. 
Repas batave, vite avalé, café bu, réunion annuelle de 
l’association toujours dans la gezelligheid . et des nouvelles 
de l’attendue publication du Manuscrit Thysius. 
René Genis prend ensuite en charge un atelier consacré à 
l’improvisation modale et au jeu avec plectre. Quelques 
volontaires trouvent alors une bonne occasion pour essayer 
les instruments, en particulier un magnifique luth médiéval de 
Sebastián Nuňez, et jouer sur les modes anciens. 
Le temps passe vite « de tijd vliegt snel », une dernière tasse 
de café et le duo René Genis Mikae Natsuyama nous offre un 
magnifique concert associant le luth au chant et à la vielle à 
roue (chifonie). Un grand moment de plaisir pour un public 
concentré et enthousiaste. 
On se retrouvera fin août à Utrecht pour le Festival Oude 
Muziek qui offrira une place de choix à la vihuela. 

J ournée du luth : Utrecht 31 mai 2008 
Patrig Kernoa 

Het laat geen enkele twijfel, wij waren welkom in Utrecht.  
Zaterdag 31 mei ontvangt de lutherse kerk de luitdag 2008 
van de Nederlandse luit vereniging.  
De koffie is klaar (wij zijn in Holland !) en ‘s morgens genieten 
wij van het spel van goede amateurs. Renaissance luit duet 
met Carel Huiskamp en Harry van den Graaf, mooie zang van  
Saskia Eelman begeleid door Teun Lingeman (luit en 
theorbe), Joost van Poppel in een delicate solo van de land-
graaf van Hessen en Eveline Juten toonde haar volgende 
programma met stukken van  Huygens en Bredero die zij 
zong, zichzelf begeleidend op de  liuto attiorbato en cittern. 
 
Het thema van dit jaar was Luit in de Middeleeuwen, dat 
scheen verwarring te brengen. Wat een vergissing! 
René Genis, schitterende luitspeler, goede kenner  van mid-
deleeuwse muziek gaf een interessante lezing over aspecten 
van de luitpraktijk in de Middeleeuwen. Veel informatie, vol 

iconografie, wetenschappelijk en « cool » expositie die ons 
naar het Midden Oosten leidde en, op een verrassende ma-
nier naar  Japan en China. Een uittreksel van deze lezing zal 
de moeite waard zijn. 
Snel een  Hollandse botterham, kofie en  « gezellige »  verga-
dering van de vereniging, en nieuws van de verwachte publi-
catie van het  Thysius Boek.  
René Genis leidt een  workshop : improvisatie en spel met 
plectrum. Enkele vrijwilligers proberen de instrumenten uit, 
vooral een prachtige middeleeuwse luit van Sebastián Nuňez, 
en spelen  in oude toonaarden. 
De tijd vliegt snel, een laatste kopje koffie en het duo René 
Genis Mikae Natsuyama geeft een prachtig concert luit zang 
en draailier. Groot plezier voor een geconcentreerd en enthou-
siast publiek.  
Wij komen eind augustus naar Utrecht terug voor het  Oude 
Muziek Festival waar de vihuela de koningin wordt. 

N ederlandse luitdag  
Utrecht 31 mei 2008 

Patrig Kernoa  duo Mikae Natsuyama & René Genis  
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M uziekbijlage / Supplément musical :  
On remercie la SFL : ces exemples sont tirés du volume 8 du Secret des muses 
We danken hierbij de Franse luitvereniging voor het mogen publiceren van deze bewerkingen voor me-

lodie-instrument en luit ze komen uit volume 8 van de reeks Secret des Muses. Het is de bedoeling dat we dit spe-
len op de komende luitdag. 
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Beste luitvrienden, 
Telkens als er een luit wordt binnengebracht in mijn atelier, ben 
ik verbaasd over de vroegtijdige slijtage van het bovenblad. Het 
is duidelijk dat muzikanten zich niet kunnen voorstellen dat zij 
zelf de schade bij zulk een breekbaar instrument kunnen be-
perken. We zullen dus niet tot de lente wachten voor de grote 
schoonmaak. 
Hoofdonderdeel en motor van onze luit De klanktafel of het 
bovenblad: 
In het verleden werd dit onderdeel vaker vervangen dan tegen-
woordig. In sommige oude teksten worden luitisten zelfs aan-
gespoord deze operatie zelf uit te voeren.  Opgelet, dit is zeer 
moeilijk!  Laat dit werk liever over aan je luitbouwer, hij moet 
toch ook zijn bestaan op aarde verrechtvaardigen. In feite is 
het door het gebruik van zeer dunne bovenbladen, die makke-
lijk vervormbaar zijn, dat dit werk nodig is; de deuk in de buurt 
van de kam doet de snaren naar boven gaan op de hals. Als 
men tegenwoordig zeer lichte luiten bouwt zal dit probleem 
blijven bestaan. Maar men zal dan eerder de hals veranderen 
om de luit terug bespeelbaar te maken. 
Wat ons nu bezighoudt is de aftakeling, veroorzaakt door klei-
ne schimmels die de neiging hebben het bovenblad van ons 
geliefde instrument groen te maken. De transpiratie en de na-
tuurlijke vetten van de handen, het koper en de zink van de 
oxiderende snaren zijn de onvrijwillige daders in deze tragedie. 
Eerste probleem: de plaatsing van de pink op het bovenblad. 
Wanneer de nagel van deze vinger te lang is, zal hij kleine in-
kepingen maken in het witte gedeelte van het hout (je hebt 
reeds vastgesteld dat epicea (den) afwisselend sterke donkere 
en zachte lichtere nerven heeft) . 
Ziehier uitstekende omstandigheden om een flora te ontwikke-
len die we nooit uitgenodigd hebben. Bovenbladen zijn slechts 
weinig of niet gevernist, en het gebruik, door sommige luthiers, 
van niet - sneldrogende polier-oliën doet het probleem alleen 
maar verergeren. 
Het reinigen van de klanktafel kan men als volgt doen: 
Bevochtig een katoenen lapje met een beetje white spirit, niet 
teveel, en wrijf zachtjes op de beschadigde plaatsen zonder te 
duwen. Geen bruuske bewegingen, in cirkeltjes en met zacht-
heid, droog snel af om te vermijden dat het hout de vloeistof 
zou opnemen en herhaal deze operatie. 
Opgelet, als je te hard wrijft in de richting van de vezels riskeer 
je een slijtageplek of eerder een gat in de zachte gedeeltes. De 
tafel zou dan meer op een wasplank lijken. Als je in de buurt 
van de hals komt, opletten voor de opgekleefde frets die uiterst 
fragiel zijn. Tracht ze zo weinig mogelijk te raken (door opslor-
ping kan de white spirit ze doen loskomen) 
Het is uiterst belangrijk het doordrenkte doekje niet in aanra-
king te laten komen met ebbenhout en zeker niet met palissan-
der. Palissander is een zeer vette houtsoort en dat zou onuit-
wisbare vlekken op het dennenhout van het bovenblad kunnen 
maken. 

Dezelfde aandacht moet geschonken worden aan de randen 
waar de voorarm tegen komt. Deze methode is simpel, maar 
verwacht geen mirakels. White spirit is een niet al te sterke 
ontvetter en verdwijnt na enkele uren drogen. 
Gebruik zeker geen water, dat heeft de slechte gewoonte hout 
te doen golven, en zeker geen alcohol als de tafel gevernist is.  
De toets : 
Het vet van de vingers wordt opgehoopt tegen de frets. 
Zelfde product en raadgevingen als voor het blad. Zeker niet 
raken aan heldere plekken en inlegwerk. Een wollen lapje ge-
bruiken geeft een meer schurend effect. 
Als de klus geklaard is (na 2 uren droogtijd), smeer je een klein 
beetje teakolie over de toets. Laat drogen en poets zachtjes 
op. 
De zijkanten : 
Wat de klankkast betreft, die krijgt gewoonlijk een vernislaag 
op basis van alcohol en schellak. Daardoor is ze erg gevoelig 
voor dit product. Deponeer dus voor alle veiligheid je flessen 
armagnac maar bij je luitbouwer.  
Vermijd ook contact tussen klankkast en een wollen trui, want 
dit materiaal schuurt en het heeft slechts enkele weken nodig 
om de vernis te beschadigen zodat het hout wordt bereikt. Van-
zelfsprekend zijn kleren met vooraan knopen en andere sluitin-
gen ook best te mijden. 
Vermijd ook produkten uit spuitbussen die vaak siliconen be-
vatten, die verhinderen het bijwerken van de vernis op het 
ogenblik van een eventuele restauratie. 
Reinig dus uw luit met een katoenen doekje en weinig (zeer 
weinig) “popote” (een keukenmiddeltje op basis van water, een 
beetje puimsteen, een vleugje nitrietzuur, wat alcohol...) . Men 
vindt dit goedje in gespecialiseerde winkels bij meubel/
houtbewerkingsproducten. 
Twee voorwaarden vooraleer deze popote te gebruiken : 
1- een vernis zonder sporen van beschadiging (geen bloot 
hout) 
2- geen hout dat slechts met olie of was gepolijst is (klankkast 
in ebbenhout of bois d’amourette) 
In geval van twijfel, eerst raad vragen! 
Spaarzaam gebruiken, dit product kan erg bijtend zijn. 
Het geeft niet alleen een mechanische, maar ook een chemi-
sche reactie op het vernis. 
Om te besluiten, moet je weten dat de restauratie van een erg 
beschadigd bovenblad of toets een hardere aanpak vereist met 
middelen als schaaf, schraapstaal en andere foltertuigen. De 
minieme dikte van het hout laat niet veel schaven of schrapen 
toe, 1 of 2 tienden van een mm. 
Dit gezegd zijnde, een goed luitbouwer kan je luit een tweede 
jeugd geven. 
Wacht niet te lang om een onderhoudsbeurt aan te vragen, zo 
vermijd je grote kosten. 
Ziedaar, je hebt nu een mooie en nette luit. Nu rest alleen nog 
haar de eer te geven er mooi op te spelen.  

O nderhoud van je luit 
Renzo Salvador vertaling G. Schamp 

Dit artikel verscheen reeds in Geluit nr 17, 03/2002, alle artikels tot 2004 zijn gratis te lezen op onze website onder Publicaties 
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Op initiatief van de Belgische luitacademie en dankzij de ondersteuning van de Antwerpse concertzaal AMUZ verzamelen voor 
de eerste keer verschillende Europese luitverenigingen in Antwerpen rond een uniek luitfestival dat u niet mag missen. Van 
vrijdagavond 20 februari tot zondagavond 22 februari zijn AMUZ en het Congrescentrum Elzenveld het middelpunt van tal van 
concerten en lecture recitals door gerenommeerde uitvoerders als José Miguel Moreno, Christopher Wilson, Anthony Bailes en 
Eric Bellocq. Verschillende Europese luitverenigingen presenteren een concert en interessante lezingen die gratis toegankelijk 
zijn. In het Centrum Elzenveld kan u op zaterdag en zondag eveneens terecht voor een gespecialiseerde markt van luitbouwers 
en kan u snuisteren in een uitgebreid aanbod luit-cd’s en –partituren.  
Met een festivalpas, die u enkel via de Belgische luitvereniging kan bekomen, betaalt u slechts € 45 voor alle concerten, lecture 
recitals en lezingen. Om van dit uitzonderlijke aanbod te genieten, dient u dit bedrag op de rekening van de luitacademie te 
storten met de vermelding “festivalpas”. Het aantal plaatsen is beperkt, reserveer tijdig. Het staat u uiteraard vrij alleen bepaal-
de lezingen bij te wonen, daarvoor wordt € 5 toegang gevraagd. Afzonderlijke tickets voor de concerten in AMUZ kan u enkel 
bij AMUZ bestellen via www.amuz.be of tijdens kantooruren op +32 (0)3 229 18 80. Hieronder vindt u het volledige programma. 
 

A l'initiative de l'Académie Belge du Luth, et grace au soutien de la salle de concerts anversoise AMUZ, diverses sociétés de 
luth européennes se réuniront pour la première fois lors d'un festival à ne pas manquer. Du vendredi 20 au dimanche 22 
février, AMUZ et le Centre Elzenveld accueilleront de nombreux concerts et conférences donnés par des interprètes de premier 
plan comme José Miguel Moreno, Christopher Wilson, Anthony Bailes et Eric Bellocq. D'autre part, des sociétés de luth venues 
de toute l'Europe proposeront des conférences et diverses activités gratuites qui promettent d'être intéressantes! Au Centre 
Elzenveld, vous pourrez déambuler samedi et dimanche dans un "marché au luth" où des luthiers vous feront admirer leurs 
instruments. Vous y trouverez également un beau choix de cd’s et partitions. 
Un ticket global de 45 euros, proposé exclusivement par la Société Belge du Luth, vous donnera accès à tous les concerts, 
conférences et activités du festival. Pour profiter de cette offre exceptionelle, il vous suffit de verser cette somme sur le compte 
bancaire de l'Académie, avec la communication "festival du luth". Nous en réservons 50. Il vous est également loisible d'assis-
ter à une conférence pour le prix de 5 euros. Les tickets pour les concerts (en dehors du ticket global proposé ici) sont en vente 
auprès de AMUZ, sur le site www.amuz.be ou au +32 (0)3 229 18 80 pendant les heures de bureau. Vous trouverez le pro-
gramme complet ci-dessous. 
 

Vrijdag 20/02/09 
17:00 – 19.00  Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen: Onthaal | Accueil 
20.15 – 20.45  AMUZ, Kammenstraat 81, Antwerpen: concertinleiding | introduction du concert 
21:00 – 22:30  AMUZ: Concert Compagnie Chant de Balles: Johann Sebastian Bach, “Bach en balles”  
 
Zaterdag 21/02/09 
09.30 – 18.00.  Elzenveld: Luitmarkt | Marché au luth 
10:00 – 10:50   Elzenveld: Lecture recital Christopher Wilson  

 “The performance and interpretation of 17th century French lute music, from an English lute tutor, the Mary 
 Burwell lute book” 

11:00 – 12:00  AMUZ: Concert Compagnie Chant de Balles  
 “Le Chant de Balles”, familievoorstelling | programme familial 

14:00 – 14:50  Elzenveld: Programma Programme de la Nederlandse luitvereniging: Willem Mook & Harry van Berne  
 “Constantijn Huygens - een bewogen leven in muziek” 

15:00 – 15:50  Elzenveld: Lecture recital Eric Bellocq & Véronique de Lavenère “Bach et le luth” 
16:00 – 16:50   Elzenveld: Programma Programme de la Societé Française de Luth  

 "Présentation des activités de la SFL et diaporama sur l'enseignement du luth aux enfants  
17:00 – 17:50  Elzenveld: Lecture recital Anthony Bailes  

 "Learning to play the French lute: a look at repertoire of 17th century amateur players” 
20:00 – 20:45  AMUZ, Rondetafelgesprek met de Europese luitverenigingen o.a. over de nieuwe publicatie « Geluit in  
   Antwerpen tijdens het Ancien Régime » van Dr. G. Spiessens.Table ronde avec toutes les sociétés de luth 
21:00 – 22:30  AMUZ: Concert José Miguel Moreno & Eligio Quinteiro: John Dowland 
 
Zondag 22/02/09 
09.30 – 15.00  Elzenveld: Luitmarkt | Marché au luth 
10:00 – 10:50  Elzenveld: Programma Belgische Luitacademie: Henri Van Hulst “Phalesius in Leuven”  
   met muzikale illustraties door Christine Ballman  
11:00 – 11:50  Elzenveld: Lecture-recital José Miguel Moreno:  

 “La evolución de los instrumentos de cuerda pulsada. Historia y construcción" met diavoorstelling 
12:00 – 12:50  Elzenveld: Programma/e Deutsche Lautengesellschaft: Joachim Lüdtke: “From Antwerp to Cologne” 
15.00 – 16.30  AMUZ: Concert La Sfera Armoniosa:"Girolamo Kapsberger" 
17:00    AMUZ: Afscheidsdrink | Pour terminer “Le verre de l'amitié” 

E UROPEES LUITFESTIVAL  
Antwerpen              20-22/02/2009  F ESTIVAL EUROPEEN DE LUTH 

Anvers 
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C d’s 
Greet Schamp 

We willen graag even wat publiciteit maken voor een promotie 
CD van de afdeling Oude Muziek van de muziekacademie van 
Lier. Alle instrumenten die aangeleerd worden, komen aan 
bod. Meestal spelen de leerlingen enkele werken zelf 
(mandoline, clavecimbel, cello, zang, blokfluit, luit). Traverso 
en hobo worden door de leerkrachten ten gehore gebracht. 
Tinne de Laet, van onze luitvereniging heeft enkele werkjes 
van da Milano ingespeeld en de tweede Arpeggiata van Kaps-
berger – het thema was trouwens Italië. Ze speelt ook mee in 
een werk van Marenzio en enkele liederen van Tromboncino. 
De CD is voor 10 euro te verkrijgen op het secretariaat van de 
muziekacademie in Lier, Gasthuisvest 50, 03/4804579. 
 
Christoph Greuter stuurde ons zijn nieuwste cd “Söhne 
Nürnbergs” op het label Chronophon bestelnr LC 12366 met 
daarop uitsluitend Duitse renaissance luitmuziek van deze 
“Zonen van Nurenberg” nl. Hans Gerle, Hans Newsidler, Se-
bastian Ochsenkuhn en ook Adolf Blindhamer. Deze laatste is 
ons  bekend door het artikel over Felix Hungersberg in de 
serie Antwerpse luitslagers. Zoals Antwerpen was Nurenberg 
indertijd een belangrijke  stad die ook heel wat muzikanten 
aantrok. De Zwitserse luitist Christoph Greuter begon als jazz 
en folkgitarist maar bekeerde zich tot de luit, aangetrokken 
door haar subtiele klanken uit langvervlogen tijden. 
Hij studeerde aan de Schola Cantorum Basiliensis bij Craw-
ford Young, Peter Croton en Hopkinson Smith. 
Hij gebruikt voor deze opname drie verschillende luiten: een 
zeskorige in G gebouwd door G. Söhne (what’s in a name, zie 
titel van de cd), een zeskorige in E (die vind ik persoonlijk de 
mooiste) door Klaus Jakobsen, en nog een zevenkorige in G 
van Stephen Gottlieb.  

 
De opname gebeurde in de 14e eeuwse crypte van de kerk 
van Amsoldingen, Zwitserland, in mei 2007. Deze ruimte heeft 
een zeldzame akoestiek, die fel doorweegt in het klankbeeld 
dat men krijgt. Aanvankelijk moest ik echt wennen: zo hard, 
kort en droog, doch gaandeweg begreep ik zijn keuze voor dit 
idioom. Enkele stukken als “Ic seg adieu”in een bewerking van 
Newsidler klinken ons zeker bekend in de oren , maar ook zijn 
kaskraker “Wascha Mesa & Hupfauff” staat er op, voor “elck 
wat wils” zou ik zo zeggen. 
Van dezelfde luitist verscheen in 2002 al een cd met als titel 
“Schweizer Lautenmusik der renaissance”. 
Meer uitleg kan u vinden op de website van 
w.chronophon.com  
 

Musique pour Mazarin!  
Le Jardin Secret: sopraan Elisabeth Dobbin, clavecinist David 
Blunden, luitiste Sofie Vanden Eynde, gambiste Romina 
Lischka en celliste Marian Minnen. 
Deze winnaars van de “Early Music Network Young Artists 
Competition” in York 2007 maakten een debuutcd met werken 
die in de 17e eeuw aan het hof van kardinaal Mazarin gehoord 
konden worden. “Qui a le coeur a tout” was het motto van 
Giulio Mazarini die verzot was op muziek en theater. Hij was 
van Italiaanse afkomst en leefde in Frankrijk. Daarom is voor 
deze cd een reeks componisten gekozen uit beide landen: 
Lully, Carissimi, Rossi, Charpentier, Campra, Couperin en 
Pasqualini naast de mij onbekende  Orazio Michi (1594-1641). 
Een mooie solo “Assez de Pleurs” van Lully in een bewerking 
voor teorbe door Robert de Visée wordt gespeeld door onze 
landgenote Sofie Vanden Eynde. Het verzorgde inlegboekje 
bevat de volledige teksten van de Franse en Italiaanse liede-
ren met Engelse vertaling. Over de uitvoerders of de gebruikte 
instrumenten komen we echter niets te weten, doch niet ge-
treurd, daarvoor kun je natuurlijk surfen naar hun website: 
www.lejardinsecret.com of verkoopsinformatie vragen aan 
Sofie zelf: sofie_vanden_eynde@yahoo.com . totale duur: 
64’29”, label CORO Cor16060 
 
 
Cabinet der Lauten met muziek van Ph. F. LeSage de Ri-
chée, door Toyohiko Satoh gespeeld op zijn originele 11 
korige Greiff luit. Deze muziek verdient zeker wat meer aan-
dacht: het is een uitvloeisel van de franse barok, men herkent 
er duidelijk Gallot in en Mouton (de leermeester van LeSage). 
De Richée bracht deze stijl verder tot ontwikkeling. Hij leefde 
lange tijd in Duitsland aan het hof te Breslau, het huidige Wro-
clav in Polen. Satoh speelt met een natuurlijke virtuositeit, 
zonder franjes, puur. De mooie klank van darmsnaren en de 
met opzet niet gemanipuleerde opname maken er een uiterst 
genietbare cd van die ik iedereen van harte wil aanbevelen. 
Toyohiko heeft zijn speelstijl volledig aangepast aan dit instru-
ment. Hij speelt dicht bij de kam, met als resultaat duidelijk 
geartikuleerde noten zonder overdreven nagalm. Het is alsof 
je erbij zit en een live concert van Satoh bijwoont. 
Bestellen bij Nostalgia nr 0701 www.lgs-japan.org 
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P alimpsest: Waese luytenisten: Tiberius Catherius. 
Nadine Duymelinck 

Enerzijds ben ik geen wetenschapper. Ik heb niet het geduld 
om kilometerslange registers uit te pluizen om daarna te ont-
dekken dat de gevonden naam overeenkomt met die van de 
persoon waarover ik onderzoek doe, maar de geboortedatum 
helaas niet. Ergo: het is niet dezelfde persoon. Morgen begin-
nen we van voren af aan. In een ander archief. In een andere 
kathedraal. In een andere stad. Ik heb een grenzeloze bewon-
dering voor wie deze sisyfusarbeid volbrengt. Chapeau. 
Anderzijds houd ik van geschiedenis en van historische litera-
tuur. Ik ben een onvoorwaardelijke fan van koning Arthur en 
zijn queeste naar de heilige graal, van de held Roeland ster-
vend in Ronceval met de mythische strijdhoorn Oliphant aan 
de lippen, van de fratsen van onze oer-Vlaamse plantrekker 
Reynaert aan het hof van koning Leeuw. Hoe ongeloofwaardig 
ze ons in de 21ste eeuw ook mogen toeschijnen. 
Zoals tijdens de renaissance het navolgen van andermans 
geschriften niet aanzien werd als plagiaat maar als een eerbe-
toon, is deze kleine ‘spotternye’ een huldeblijk aan weten-
schap en fantasie, aan heden en verleden. 
De prent leende ik van de Engelse Luitvereniging. 
 

 Tiberius Catherius. 
(° ergens in het Waesland ca 1590  -  + Rome 1630) 
Zijn vader was Tybeert De Caeter, rondtrekkend straatmuzi-
kant zonder vaste verblijfplaats. Zijn moeder heette Maria 
(Mieneke) Puss en was afkomstig uit de stad Mausen in het 
Rijnland. Bij haar overlijden in 1600 namen haar ouders de 
zorg op zich voor de achttien kinderen van het koppel.  
De tweelingdochters Minna en Madonna voelden zich door 
God geroepen en traden in als novicen in het Kartuizerkloos-
ter op de Mausenfels. Omwille van hun voorkeur voor het ont-

rafelen van bolletjes wol werden de overige meisjes opgeleid 
tot spinsters. Twee van hen, Cato en Minette, verwierven later 
meer artistieke vaardigheden. Ze werden opgeleid als bor-
duursters in een atelier gevestigd in het huis ‘Zum Schnurrer’ 
in Mausen en werkten mee aan de altaarkleden voor de in 
1612 voltooide parochiekerk.  
Het jongste meisje, Katinka, verdween tijdens de reis van 
Vlaanderen naar Mausen. Na heel wat vergeefs opzoekings-
werk vonden we haar naam tenslotte in het archief van de 
kleine stad Hameln. Ze ontving er tijdens de jaren 1620 en 
1621 een vergoeding van het stadsbestuur als stedelijk mui-
zenvangster. Over haar verdere leven kunnen we alsnog geen 
uitsluitsel geven. 
De jongens werden geplaatst op de kapittelschool van Sankt-
Felix.  
De oudste, Mazzel, bleek algauw ongeschikt voor een muziek-
opleiding. Reeds na enkele maanden werd hij onder de hoede 
gesteld van broeder Linnaeus als hulp in de moestuin. Met de 
jaren nam hij de verantwoordelijkheid op zich voor de kruiden-
tuin. Hij stond bekend om zijn wijsheid zowel in geneeskundi-
ge als in spirituele zaken. Hij hielp vele van zijn medebroeders 
op weg naar het eeuwige leven.  
De drieling Lucianus, Josefus en Placidus  blonk uit tijdens het 
zangonderricht. Hun krachtige jongenssopranen werden opge-
merkt door de pauselijke gezant bij diens bezoek aan de stad 
in de lente van 1606. Na een mysterieus verblijf van een paar 
weken in Noord-Italië werden ze geëngageerd voor de Pause-
lijke Kapel. Ze zouden als stersopranen gedurende tientallen 
jaren de diensten in de Sixtijnse kapel opluisteren.  
Hun jongere broer Arno zou later als Arnoldus van Mausen de 
eerste bisschop worden van de nieuw gestichte stad Nova 
Felisia in koloniaal gebied. 
Tiberius en zijn tweelingbroer Bacchus erfden allebei het 
speelmanstalent van hun vader. 
Bacchus legde zich toe op de orgelkunst en werkte als cantor 
in verschillende steden in Noord-Duitsland.  
Tiberius speelde wellicht liever danswijsjes op schalmei en 
luit. Nog voor het einde van zijn studietijd verkoos hij de vrij-
heid boven de veilige tonsuur. Hij trok de wijde wereld in. In de 
annalen van de kloosterschool staat laconiek: ‘Verdwenen op 
de dag van Sinte Cecilia in het jaar onzes Heren 1610, de 
genaamde Johannes Tiberius De Caether, leerling luytenist, 
zonder aan het leergeld te hebben voldaan.’ 
Gedurende vijf jaar na zijn slinkse vertrek zijn we het spoor 
bijster. In de zomer van 1616 dook hij op te Antwerpen, ge-
kleed als een grand seigneur. Onder de naam Tiberius Cathe-
rius verwierf hij bij de gegoede burgerij een zekere faam als 
luitspeler. Uit die periode dateert bovenstaande schets, gete-
kend door de toen nog schildersleerlinge Anna Katrina  
Schnurman (1607-1678). Ze schilderde later enkele goede 
portretten, maar verkoos uiteindelijk de theologie boven de 
schilderkunst. Er is geen bewijs dat het portret waartoe de 
tekening een voorstudie schijnt te zijn, ook werkelijk geschil-
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L uittaartnamiddag 21 juni 08 in Edegem 

14 luitisten, 3 blokfluitspeelsters samen met de nodige partituren en ook heel wat lekkers, 
zorgden voor een onvergetelijke sfeer! 
Meer beelden staan op picasa: http://picasaweb.google.be/geluit/Luittaartnamiddag12Juni08 

derd is. De schets treft wel bijzonder spits de hem toege-
schreven faam van goed humeur en speels karakter. Tegen 
alle logica in -hij was geen poorter van de stad- werd hij als 
vreemdeling opgenomen in het gilde van de speellieden en 
kreeg hij zelfs toelating om inwonende leerlingen aan te ne-
men. Maar schone liedjes duren niet lang. Tiberius nam de 
goegemeente tegen zich in door zijn onconventionele ge-
drag. Hij ontving zijn bezoekers blootsvoets en had de on-
hebbelijke gewoonte zich op dikke kussens en in kleerma-
kerszit op de vloer te installeren. Uit brieven van tijdgenoten 
blijkt dat hij soms midden in een bespreking in slaap viel. De 
serenades die hij gedurende de zachte lentenachten placht 

te brengen aan plaatselijke schonen werden hem door va-
ders en echtgenoten niet in dank afgenomen. Hij werd her-
haaldelijk beschuldigd van nachtlawaai en door de magistraat 
hierom beboet. Uiteindelijk werd hem omwille van de versto-
ring van de openbare orde verordend de stad te verlaten. Hij 
verdween met de noorderzon in de lente van 1622. Zijn 
schulden bleven onbetaald. 
De laatste vermelding over zijn leven vinden we in het archief 
van het Vaticaan: ‘… weshalve hebben toegestaan aan de 
soprano Josefus: twee dagen verlof voor het bijstaan in ster-
vensnood van zijn broer Tiberius, luytenist en potsenmaker 
sinds 1628 gevestigd in de wijk Trastevere.’ 
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In een vorige aflevering zag u al enkele originele manieren om 
luiten te vervoeren, hierbij nog een paar … 
Dans la revue précédente, vous avez pu découvrir quelques 
façons originales de transporter des luths. En voici encore 
quelques unes… 

L uittransport 
 

Rebecca, dochter van ons bestuurslid Ariane Renel 
Rebecca, fille d’Ariane Renel, notre membre du comité.  

Dries Baumers 

Sean Smith, California Naar de luitmarkt geweest! 
Après avoir fait son marché. 

Luitdragers, altijd welkom na een optreden… 
Les porteurs de luth, toujours les bienvenus après une 
prestation. 

T ransport de luth 
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G astgezinnen 
G. Schamp 

N ieuws uit andere luitverenigingen 
Greet Schamp 

LGS: Nostalgia nr 28 June 2008 van de “Lute and Early Guitar 
society” van Japan                                      www.lgs-japan.org 
-Biwapriest and hurdy-gurdy player 
-Afternoon Shadow by Gilbert Isbin 
-Cd- en concertbesprekingen en nieuwe uitgaven 
-Renaissance Lute lessons for beginners lesson 6: Lute 
Songs  T. Satoh & D. van Ooijen 
 
LSA: Quarterly vol 42 nr 2, May 2008, American Lute Society 
-Francesco Da Milano 
-Perino Fiorentino 
-Conversation with Arthur Ness 
-Purcell & Händel for Dm lute 
 
Sociedad de la Vihuela: Hispanica Lyra  nr 7  junio de 2008  
-La vihuela de El Salvador de Ubeda 
-Vihuela en casa de los Cervantes 
-Gaspar Aquilar (1561-1623) 
-El Manuscrito de Londres parte II M. Cardin 
-El manteniemiento de los instrumentos de cuerda pulsado 
-Recercadas del Tratado de glosas de D. Ortiz 
-Suplemento iconogrAFICO/El angel vihuelista de los frescos 
de la catedral de Valencia 
 www.sociedaddelavihuela.com 

NLV: de Tabulatuur nr 93 van juli 
2008 
-Luitdag 31 mei Utrecht met René 
Genis, middeleeuwse luit 
-Loten van de luitfamilie (4) Middel-
eeuwse mandore en citole 
-Muziekbijlage: T. O’Carolan en G. 
Isbin 
-De luitfamilie in Engeland in 18e 
en 19e eeuw deel 1 Peter Holman 

********************************************************************* 
Overigens heeft de Nederlandse Luitvereniging  ook weer een 
website, Het adres is www.nederlandseluitvereniging.nl 
 

Timothy Burris was als luitspeler autodidact tot hij cursussen 
ging volgen bij ondermeer The Musicians of Swann Alley 
(Paul O’Dette) and Toyohiko Satoh. In 1984 schreef hij in bij 
Satoh aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waar 
hij in 1988 het diploma Uitvoerend Musicus haalde. Van 
1990 tot 1996 was hij docent luit aan het Koninklijk Vlaams 
Muziekconservatorium in Antwerpen. In 1997 promoveerde 
hij aan Duke University met als onderwerp “Luit en teorbe in 
het Dresden van de 18e eeuw”. Hij verleende zijn medewer-
king aan zeven CD opnames, waaronder deel 1 van “The 
Songs of Philip Rosseter” door het ensemble Music’s Quill 
samen met de tenor Timothy Johnson.  
Momenteel doceert hij luit aan het Conservatorium van Port-
land, Maine (USA)                 foto hier rechts:Timothy Burris 

T imothy Burris 
biografie 

Timothy Burris est un luthiste autodidacte jusqu’au 
moment où il suit des cours  entre autres auprès  des » 
Musicians of Swann Alley » (avec notamment  Paul 
O’Dette) et Toyohiko Satoh. En 1984 il s’inscrit chez celui-
ci au Koninklijk Conservatorium de Den Haag où il obtient, 
en  1988 le  diplôme de « Uitvoerend Musicus.  De 1990 à 
1996, il est professeur de luth au Koninklijk Vlaams 
Muziekconservatorium in Antwerpen. En 1997, il   passe 
son doctorat  à la « Duke University » sur le sujet « Luth et 
théorbe à Dresde au 18ème siècle.  Il  participe à 
l’enregistrement de 7 Cds  dont la 1ère partie des « songs 
of Philip Rosseter » par l’ensemble « Music’s Quill  avec le 
ténor  Timothy Johnson. Actuellement, il enseigne le luth 
au Conservatoire de Portland dans le Maine (USA). 

René Genis,  
middeleeuwse luit 

In verband met het komende luitfestival in februari 09 zoe-
ken we nog gastgezinnen om buitenlandse luitspelers en bou-
wers twee nachten onderdak te bieden, graag nu al uw kandi-
datuur indienen bij ons secretariaat. Als tegenprestatie kunt u 
bij hen logeren als u een buitenlands luitfestival bezoekt. 
Dans la perspective du festival de luth de février 09, nous 
cherchons encore des familles d'accueil pour héberger des 
lutistes et luthiers pendant deux nuits. Vous pourrez en re-
tour loger chez eux si vous vous rendez à un festival de luth 
à l'étranger. Merci de prendre contact avec le secrétariat. 

T imothy Burris 
biographie 

F amilles d’acceuil 
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Programme 
09:00 Accueil café ou thé 
09:30 – 10:30 Atelier frettage & entretien de votre luth 
10:30 – 11:00 Visite de l'exposition 
11:00 – 12:00 Concert de Timothy Burris, luth baroque: Gallot, Frescobaldi, Couperin, Bach, Pujol, Ponce 
12:00 – 14:00 Apéro, déjeuner et visite de l'exposition 
14:00 Luth et guitare : Différences et ressemblances 
15:00 Conférence : Cordes par W. Früh 
Après midi: master classes (sur demande) par Timothy Burris  (luth baroque, continuo)*  
16:00 Audition, musique d'ensemble, podium libre, … 
17:00 Teatime  
* Veuillez vous inscrire avant le 30 septembre au numéro 0485 30 45 57 ou contact@lute-academy.be 

Programma 
9u00:  Welkom met koffie of thee 
9u30: Workshop: onderhoud van je luit, frets plaatsen, doe het zelf tips 
10u30: Bezoek aan de tentoonstelling 
11u00:  Concert: Timothy Burris, barokluit: Gallot, Frescobaldi, Couperin, Bach, Pujol, Ponce 
12u00-14u00: Aperitief, middagmaal en bezoek aan de tentoonstelling 
14u00  Luit en gitaar: gelijkenissen en verschillen 
15u00 Lezing over snaren: W. Früh 
Namiddag op afspraak: Meestercursus Timothy Burris (barokluit, continuo)* 
16u00 Open Podium en Toonmoment Ensemblespel 
17u00 Tea time 
*Geef ons voor 30/9 een seintje op nr. 03/289 01 19 als u wilt deelnemen aan deze cursus of contact@lute-academy.be 

L uitdag 12 oktober 2008 Muziekacademie St-Lambrechts Woluwe 
  

J ournée du luth 12 octobre 2008 

Cordes 
Les cordes commandées au "Point d'Accroche" avant le 1er 
octobre vous seront livrées (sans frais de port) durant la jour-
née. Formulaire de commande sur le website. Bénéficiez sur 
place des conseils et suggestions de  maître Wolfgang.  
 

Restauration, toute la journée 
Le cafétéria au sous-sol est ouvert toute la journée. Des pâtis-
series (amenées par chacun d’entre nous) et des boissons  
vous y sont proposées. A midi vous pouvez y manger votre 
pique-nique ou chercher un restaurant dans les environs. 

 

.Expositions d’instruments, toute la journée : 
(Luthiers belges, allemands, français, néerlandais, etc.) 
 

Podium libre : Amenez votre instrument ! 
Sortez de votre coquille ! Venez jouer devant un public choisi 
ces morceaux que vous travaillez depuis si longtemps ! Quel-
que soit votre niveau et le résultat, les applaudissements sont 
garantis.  Si ce n’est pas le cas nous vous rembourserons la 
totalité du prix de l’inscription à cette journée gratuite… 
Plan et adresse page 20. 

Tentoonstelling van instrumenten gedurende 
de hele dag:  
luitbouwers uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. 
 

Cafetaria 
Doorlopend is een cafetaria geopend in de kelderkeuken, er 
is drank en ook zelfgemaakt gebak verkrijgbaar. U kan best 
voor het middagmaal uw eigen picknick meebrengen maar er 
zijn ook eetgelegenheden in de onmiddellijke omgeving. 
 
Plan en adres zie bladzijde 20. 

Snaren 
Wie voor 1 oktober een snarenlijst opstuurt naar Wolfgang 
Früh van "Point d'Accroche" krijgt zijn bestelling zonder port-
kosten tijdens de luitdag overhandigd. Bestelformulier op onze 
website, onder links. Geniet ook ter plaatse van Wolfgangs 
raadgevingen en snaarberekeningen 
 

Open podium: Breng uw ins t rument (en)  mee !  
Kruip uit uw  (luit)schelp en laat ons meegenieten van de mu-
ziek waar u mee bezig bent. Om het even op welk niveau u 
speelt, applaus is gegarandeerd. 
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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 rode 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 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 2008 et nous vous remer-
cions de votre confiance. 
- 20,00 EUR (Belgique)  
- 30,00 EUR (étranger)  
- 30,00 EUR  ou plus (membre d’honneur) 
- 10,00 EUR (étudiant)  
sur le compte 310-1293656-53 

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 copy voor het tijdschrift van december: 1 november 
Les annonces pour Decembre doivent nous parvenir avant le 1er Novembre  

Plan d'accès Journée du luth 
Académie de Woluwe-St-Lambert 
Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles 
Transport en commun 
A 10 mn de la gare centrale. Depuis la halte Centrale B, 
prendre le métro 1B direction Stockel, descendre à Mont-
gomery. 
En Voiture  
Ring de Bruxelles direction Liège. Prendre l’autoroute E40 
direction Centre. Suivre Montgomery en restant sur la voie 
latérale. Prendre à droite l’avenue Dietrich avant le rond 
point .  

Wegwijzer Luitdag 
Academie St-Lambrechts-Woluwe 
Tweelindenstraat 2a, 1200 Brussel 
Openbaar vervoer Op 10 minuten van het Centraal Station: 
Vanaf halte centraal B metro 1B richting Stokkel nemen tot 
aan halte Montgomery.  
Per auto Ring rond Brussel, richting Luik. Neem de E40 richting Centrum. Volg Montgomery en blijf op de zijbaan. Ga op 
de R. Whitlocklaan rechtsaf voor de rotonde , dit is de H.Dietrichlaan (zie plan). 


