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Wij brengen verslag uit van afgelopen luitacti-

viteiten en kondigen er  vele nieuwe aan.  

Noteer alvast 22 oktober 17 in uw agenda: on-

ze jaarlijkse luitdag in Brussel. Hopend u daar 

weer talrijk te mogen begroeten, en vergeet 

vooral je instrument en je picknick niet ... 

Geniet allemaal van een fijne zomer! 

VVVV    an de redactie 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 
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Nous espérons que vous passez un bon été réparateur et que 
vous serez donc en forme pour l’automne et notre nouvelle jour-
née du luth. Nous vous attendons nombreux le 22 octobre pro-
chain à Woluwé-Saint-Lambert. Le détail du programme n’est pas 
encore disponible mais nous avons des projets qui nous pensons 
vous plairont. Tous les renseignements vous seront envoyés ulté-
rieurement. Bloquez donc dès aujourd’hui cette date dans vos 
agendas.  
Notre nouveau trésorier voulant donner un nouvel élan à l’Acadé-
mie avait imaginé une journée du luth supplémentaire. Vous trou-
verez dans cette newsletter le compte rendu de cette magnifique 
journée printanière de mai dernier ainsi que les rubriques habi-
tuelles. 
Bonne fin d’été et au 22 
octobre prochain. 

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 
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AAAA    genda 
http://www.lute-academy.be/xlagenda327-nl/      

Luitdag 25 augustus Mechelen http://www.blokfluitdagen.be/luitfestival/ 
 
Na het succes van de eerste editie van het luitprogramma in 2016, komt ook het luitconsort 
dit jaar goed aan bod. De luitdag gaat door op vrijdag 25 augustus 2017 en staat onder lei-
ding van specialisten in het veld  Floris De Rycker en Adriaan Lauwers. Luitisten (en theor-
bespelers) met minstens twee jaar ervaring zijn welkom. Een deel van het repertoire zal zes 
weken voor de luitdag via email bezorgd worden aan de deelnemers ter voorbereiding. 
A=440 hz. We verwelkomen een maximum van 12 spelers, die op de dag zelf ingedeeld 
worden in twee niveaugroepen. 
Het Engelse consortrepertoire zal centraal staan. De luitdag vindt plaats in het conservatori-
um op de benedenverdieping en staat apart van de blokfluit- en gambacursus.  
 
Dagindeling 2017: 
vanaf 08u30: onthaal 
09u00:  samenspelsessie 10u45:  pauze 
11u00:  samenspelsessie 12u00:  middagpauze 
13u30:  samenspelsessie 14u30:  pauze 
14u45:  samenspelsessie 15u45:  pauze 
17u00:  samenspelsessie 18u00:  avondmaal in de feestzaal van het Scheppersinstituut 
De deelnameprijs bedraagt € 75. In dit bedrag zijn vijf samenspelsessies, een avondmaal 
van drie gangen (exclusief drank) en het avondconcert inbegrepen.  
Meer info en inschrijven op: http://www.blokfluitdagen.be/luitfestival/inschrijving-luitdag/ 
 
 
Floris De Rycker 
  
25 August 2017 :: workshop Mechelen 
8 October 2017 :: Merksem [private] 
12 October 2017 :: Edegem [private] 
15 November 2017 :: Amsterdam with graindelavoix 
16 November 2017 :: Antwerp with graindelavoix 
23 November 2017 :: Church Mariekerke Bornem with Ratas del viejo Mundo 
26 November 2017 :: 't Gasthuis Wijnegem with Ratas del viejo Mundo 
26 November 2017 :: Koningshofconcerten Schoten with Ratas del viejo Mundo 
27 November 2017 :: Miry Concerthall Ghent with Ratas del viejo Mundo 
28 November 2017 :: Madrigal Masterclass @ Conservatory Ghent with Ratas del viejo 
Mundo 
 
Zefiro Torna 
° De Allegorie van het Verlangen  
Het Hooglied in westerse en oriëntaalse tradities  
Zefiro Torna – Vocalconsort Berlin – Ghalia Benali  
 03.11.2017, 20u30 – Theaters Tilburg concertzaal, Tilburg (NL)  
  
 ° Scattered Rhymes  
A tribute to Francesco Petrarca  
Zefiro Torna – Frank Vaganée Trio  
 22.08.2017, 22u15 – Laus Polyphoniae / Amuz, Antwerpen  
  
° Sluimer  
Lounge-concert  
Jurgen De bruyn – Benjamin Glorieux – Lore Binon  
 18.09.2017, 21u – CC Hasselt (Kaai 16), Hasselt  
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° Alla Napolitana  
150 jaar Schouwburg Leuven  
Jurgen De bruyn – Annelies Van Gramberen  
 24.09.2017 – 30 CC Schouwburg, Leuven   
  
B.I.G.  
Familievoorstelling over groei, overmoed en vraatzucht  
Zefiro Torna – Ultima Thule  
14.09.2017, 20u – Minard Schouwburg, Gent (try-out)  
15.09.2017, 20u – Minard Schouwburg, Gent première  
06.10.2017, 20u – 30 CC Minnepoort, Leuven   
07.10.2017, 20u – CC Casino, Koksijde  
12.10.2017, 20u30 – CC Berchem   
14.10.2017, 20u – GC De Kluize, Oosterzele  
17.10.2017, 20u15 – CC Mechelen   
  
° Balsam  
Zinnenprikkelend kruidenlabo (concertversie)  
 01.10.2017, 14u30 – The Sound of V / Abdijkerk Keizersberg, Leuven  
  
° Lassus Kroegentocht  
Franse chansons, Italiaanse villanellen en Duitse drinkliederen   
Zefiro Torna – vocaal ensemble Viermaliks  
 28.10.2017 – Klara ‘Iedereen Klassiek’ / verschillende locaties in Brugge  
 
Philippe Malfeyt 
 
30 september 20h: Stadhuis Diest - LUTHOMANIA Peregrina (luit, Ud, Pipa, Barokharp, Guzheng, 
Qanun) 
15 oktober 15u: Begijnhof Antwerpen, Rodestraat,39  RED HERRING, Colori Italiani 
19 oktober 20u:  Rixensart - Stabat Mater, Pergolesi 
21 oktober 16u en 19h : Rumbeke, Muziekacademie ’De kleine Stooringhe’   LUTHOMANIA Peregrina 
28 oktober 17u Brugge ZEFIRO TORNA  Lassus Grand Cru 
10 november: Hoboken - RANS Oorlogstaferelen 
10 december 11u Zele Cultureel centrum  LUTHOMANIA Peregrina 
15 december 12u Antwerpen Amuz  LUTHOMANIA Peregrina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 oktober 17: jaarlijkse luitdag in de muziekacademie van St Lambrechts Woluwe 
Het programma wordt in September bekend gemaakt, reserveer nu al de datum in uw agenda, 
Cornelia Demmer komt uit Oostenrijk om voor ons barokluit te spelen. 
22 octobre 17: Journée du luth annuelle à l'Académie de musique de Woluwe St Lambert 
Le programme sera communiqué au mois de Septembre, réservez déjà la date dans votre agen-
da, Cornelia Demmer vient d’Autriche pour jouer du luth baroque. 
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CCCC    d’s  
Greet Schamp 

Mad Dog Hopkinson Smith 
Naïve 8940 

 

Deze plaat werd al in juni 2015 opgenomen in het 
Beinwil klooster in Zwitserland en heeft een titel die toch 
wel even de wenkbrauwen doet fronsen.  
Mad dog??? Is er weer een nieuw luitstuk ontdekt?  
De uitleg is eigenlijk simpel: in Engelse luitmanuscripten 
staan vele stukken zonder titel, dus Hopkinson Smith 
heeft gewoon de vrijheid genomen om er enkele zelf 
van een naam te voorzien. Zo herdoopte hij een Pavan 
in f klein van John Johnson tot 'Ward's repose' ter ere 
van zijn vroegere leermeester, musicoloog John Ward, 
(1917-2011). Naast 6 werken van Johnson staan er ook 
11 verschillende composities van Anthony Holborne 
naast 3 van Dowland één van Byrd en bovendien de 
Fantasy van Gregorius Huwet, eigenlijk een buitenbeen-
tje in dit Engelse gezelschap. Dit komt wellicht omdat dit 
werk opgenomen werd in de uitgave van de Varietie of 
Lute Lessons 1610 van Robert Dowland (maar wellicht 
door vader John zelf samengesteld) en waarin de be-
roemde 'Gregorie Huwet of Antwerpe' geprezen wordt 
'Lutenist tot he most high and mightie Henricus Iulius, 
Duke of Brunswicke, &c.'. 
Tussen deze vaak vrolijke, soms ook melancholische 
melodieën herkennen we stukjes die iedere luitist wel al 
eens gespeeld heeft: 'The Shoemaker's wife, Mr 
Dowland's midnight, Carman's whistle en Muy Linda' om 
er maar enkele te noemen. Zoals we van hem gewend 
zijn, is dit alles in een perfect uitgebalanceerde uitvoe-
ring gebracht: vlekkeloos en stijlvol. Hoppy bespeelt zijn 
8 korige Joel Van Lennepluit uit 1974.  Weer een mooie 
cd om eens bij weg te dromen! 
MP3 kost $ 10:99 een cd $ 16:99 en je kunt het ook be-
luisteren op Spotify. 
 

Les accords nouveaux IV 
Esaias Reusner 
Sigrun Richter, Laute  
Ambitus amb 96 970 LC 
8808 
www.ambitus.de 
 

Sigrun Richter besluit haar 
reeks cd-opnames in ac-
cords nouveaux (de expe-
rimentele stemmingen die gangbaar waren tijdens de 
overgangsperiode in de 17e eeuw na de renaissance-
stemming naar de d klein stemming van de barokluit) 
met een vierde cd die volledig gewijd is aan de luitcom-
ponist Esaias D. J.  Reusner (1636-1679). De 5 ge-
speelde suites komen uit zijn Delitiae Testudinis, 1667 
en Neue Lautenfrüchte, 1676. 
De scordatura's die hier gebruikt worden zijn respectie-
velijk B d f a d' f' en C D E Fis G A d f a d' f' waarbij men 
al aan de vijf hoogste koren kan zien dat dit de latere 
standaard barokstemming al heel erg benadert. (die is A 
B C D E F G A d f a d' f') 
  

Zij bespeelt twee 11 korige luiten gebouwd in 1992 en 
1999 door haar partner, Nico van der Waals, die dit jaar 
zijn 80ste verjaardag viert (Proficiat Nico!). 
Het is goed dat deze muziek, die wegens de aparte 
stemming vaak links bleef liggen, nu meer en meer be-
schikbaar wordt op cd, zodat de luitliefhebbers deze 
vaak prachtige muziek kunnen leren kennen. Sigrun 
Richter bewijst dit repertoire door en door te kennen en 
promoot het ook tijdens haar concerten, zoals onlangs 
nog op het Luitfestival in Füssen. Sigrun is bovendien 
een enthousiaste leading lady in het Europese Luitor-
kest, geeft ook zomercursussen luit in Monterone - Cas-
tello del Liuto, Sestino (Arezzo), Italië en geeft les aan 
het Dr. Hoch's Konservatorium in Frankfurt am Main. 
http://www.sigrunrichter.de 
 
Rosasolis  
Music and songs from England's golden age 
Dante Ferrara aka Enzo Puzzovio 
E Puzzovio: orpharion (pandora),  draailier, Franse en 
Italiaanse en tenorcister en zang 
Michael Sargeant: doedelzakken, blokfluiten en rietin-
strumenten. 
Gargantua records GRG CD01022 
 
Enzo Puzzovio, bespeler van vele tokkelinstrumenten 
maar ook een knappe zanger, en draailierspeler is een 
veelzijdige Italiaan die in Lincolnshire woont en ten lan-
de optreedt in historisch kostuum om feesten en herden-
kingen op te luisteren. Zo leerde ik hem kennen als een 
van de weinigen die diatonische cister speelt bij mijn 
lezing (cfr. Gentse Manuscripten, Geluit 71) in Londen, 
19 november 16, waar hij verschillende cisterstukken uit 
deze manuscripten vertolkte. Ons plan is om deze mu-
ziek integraal op te nemen, we zoeken nog sponsors om 
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hieraan mee te werken, 
dus als u zich geroepen 
voelt…. 
De cd Rosasolis -een ge-
neeskrachtige plant- is ook 
de titel van een stukje van 
Thomas Robinson, hier 
gespeeld op orpharion een 
instrument met metalen 
snaren en een typische 
scheve kam en brug, waar-
door de bassnaren iets 
langer zijn dan die aan de 

chanterellekant. (zie foto hierboven) 
De cd start met twee stukken van Dowland en R. Allison 
waarbij de penetrante maar toch nog zachte metaalklank 
opvalt van deze 9 korige orpharion of pandora zoals die 
bij ons al wel eens genoemd wordt. Het valt me op dat, 
ondanks de moeilijkheid van metalen snaren en gewone 
stempinnen, hoe zuiver dit instrument gestemd klinkt! 
Verschillende werken van John Johnson (Delight Pavan 
& Galliard) en Robert Johnson (Almain) die we gewend 
zijn op luit te horen, worden gespeeld op ditzelfde instru-
ment, gebouwd door Peter Forrester. Deze bouwer is de 
maker van de draailier te beluisteren op deze cd en 

heeft tevens al ettelijke mooie cisters geproduceerd. Zo 
horen we zowel de Italiaanse als de Franse cister, deze 
laatse was ook in Vlaanderen heel populair en het is 
eigenlijk jammer dat er niet meer van deze  instrumen-
ten bewaard gebleven zijn. Wellicht zijn ze gewoon op-
gebruikt omdat ze voor huismuziek en op openbare 
plaatsen gebruikt werden door het gewone volk, en niet 
de status hadden die bv de luit genoot. Doedelzak, 
schalmei en draailier horen we in de categorie 'The great 
outdoors' met stukken uit John Playfords verzameling uit 
1650. Er wordt zelfs een heuse rommelpot gebruikt in 
een van die nummers en blokfluiten, een sordun (sic) en 
een tabor komen er aan te pas. 
De cd kan besteld worden bij  
http://www.danteferrara.co.uk/  en er zijn ook opnames 
te zien en horen op Youtube als smaakmaker, zoals dit 

ondeugende liedje van Henry Purcell: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ujr5liAH56E Julia 
 
Bazimakoo  
 
Music and songs by Henry Purcell and the Restoration 
Rat Pack 
Dante Ferrara aka Enzo Puzzovio: draailier, cister, Mil-
anese mandoline, English guittar, bascolascione, rom-
melpot, Joodse mondharp, percussie en zang 
Gargantua records GRG CD07055 
 
Deze meest recente cd van Enzo Puzzovio biedt weer 
meer dan 76 minuten luisterplezier met een schat aan 
ondeugende liedjes die, na het herstel van de monarchie 
door Charles II, in Engeland rond 1660 gezongen wer-
den. Het betreft hier zogenaamde catches, waarbij de 
teksten -in canon gezongen- plots een andere betekenis 
krijgen, u kent dat ongetwijfeld wel, ook 'double en-
tendre' genoemd. Samen met Mike Murphy treedt Dante 
Ferrara aka Enzo op in een show getiteld 'Finery & Filth' 
waarin ze de muziek van deze cd vertolken. De titel van 
deze cd Bazimakoo is 'franglais' voor 'Baisez mon cul' 
en werd ook als scheldnaam voor een Fransman ge-
bruikt.  

De hier gebruikte Vlaamse cister werd door Peter For-
rester gebouwd naar een model uit het MIM in Brussel, 
men ziet zo'n instrument ook vaak op schilderijen van 
Vermeer. Oorspronkelijk is de eerst nog chromatische 
cister rond 1540 ontstaan in Italië, met een licht andere 
stemming dan die van de Vlaamse ofte Franse diatoni-
sche cister die in onze contreien heel populair was en 
oktaafsnaren had op 3e en 4e koor wat speciale effecten 
geeft naargelang de richting waarin men de akkoorden 
aanstrijkt met het plectrum. 
Playford vader en zoon waren de bekendste uitgevers, 

die dit populaire repertoire uitgegeven hebben maar ook 

de ons als 'serieuze' componist bekende Henry Purcell 

heeft veel van deze ondeugende liedjes geschreven. 

Vervolg-suite p. 14 
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Hier enkele reacties van deelnemers aan deze luitdag: 
 
Edegem, 21 mei.  Ik vreesde alleen na de middag te kunnen komen, maar was toch nog net op tijd 
voor het recital van Penélope Maravalhas in de Sint-Antoniuskerk.  Vreemd: het is in die kerk ofwel 
ijzig koud, of verschrikkelijk warm.  Vandaag was het als in een oven, iets waar Penélope duidelijk 
last van had.  Dat belette haar niet om een zeer mooi concert te brengen op barokluit, met muziek 
van Esaias Reusner, Johann Losy von Losinthal en uiteraard Silvius Leopold Weiss. 
De rest van deze luitdag ging door in de nabijgelegen muziekacademie.  Men kon er prachtige nieu-
we instrumenten bewonderen, maar ook enkele luiten-in-wording, meegebracht door cursisten aan 
het CMB (Centrum voor Muziekinstrumenten Bouw) in Puurs.  
Na de lunch was er gelegenheid tot samenspel;  het warme weer liet toe dit in de tuin te doen wat 
natuurlijk dubbel prettig is (al breng ik volgende keer een dosis wasspelden mee).   Een van onze 
leden, Jordi Vives i Battle, is een ervaren componist en had zich voor het eerst gewaagd aan enke-
le werken voor luit.  Christine Ballman speelde een daarvan op het zicht, zodat een zichtbaar ont-
roerde Jordi voor het eerst zijn eigen mooie compositie hoorde.  Ook zijn bewerking van het Cata-
laanse volkslied "Els Segadors" is schitterend, ik heb ze mijzelf als vakantietaak opgelegd. 
Ook het daarop volgende recital werd een openlucht evenement, begeleid door de vogels in het 
parkje rondom de academie.  Tom Van Eygen, Lieve Pichal, Hilde Van Den Bulcke, Ilse Bickes en 
Frank Schaffels brachten het beste van zichzelf, met een enthousiast applaus als gevolg. 
Het informele, meertalige, gezellige en toch muzikaal genietbare van deze en vorige luitdagen (met 
vaak zeer hoogstaande recitals) maken hen tot evenementen om telkens weer naar uit te kijken. 
 

Jo Van Herck 
 

 
 
 

LLLL    uitdag 21 mei 2017 in Edegemuitdag 21 mei 2017 in Edegemuitdag 21 mei 2017 in Edegemuitdag 21 mei 2017 in Edegem    
Verslag door  Jo Van Herck en Els Bervoets 

Trio van Gottfried Meussel gespeeld door  
Penélope Maravalhas, luit 
Barbara Ferraz Balboa, traverso  
Fredrik Hildebrand, cello 

 
Penélope Maravalhas, luit 
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Ce jour printanier était l’occasion de se ren-

contrer pour une journée du luth supplémen-

taire, notre nouveau trésorier Frank Schaf-

fels voulant donner un nouvel élan à l’Aca-

démie.  

Nous avons tout d’abord eu le plaisir d’en-

tendre Pénélope Maravalhas en concert dans 

l’église Saint Antoine d’Edegem. Un beau 

programme varié et exigeant, joué sur luth 

baroque à 13 chœurs, et qui s’est clos par un 

intéressant trio pour luth, traverso et viole 

de gambe de Van Meussel. Pénélope a ravi 

son auditoire par son jeu à la fois solide et 

nuancé ! 

La journée s’est poursuivie par un apéritif à 

l’Académie d’Edegem et un repas pris en 

commun ce qui permit à tous de partager les 

beaux moments de ce concert. 

 

Renzo Salvador avait installé sa clinique du 

luth et exposé des instruments. Il était ac-

compagné de deux dames qui suivent les 

cours à l’école de lutherie de Puurs et qui 

exposaient des instruments non terminés, ce 

qui permettait à chacun de voir « de l’inté-

rieur » le travail du luthier et la fabrication 

des instruments de la famille des luths. 

 

Dès 13h30 tout le monde s’est mis au travail 

en jeu d’ensemble. Nous avons eu le plaisir 

de découvrir des compositions de Jordi 

Vives et de les discuter en direct avec lui.  

Quelques luthistes et chanteurs ont alors pris 

le relais pour nous proposer un programme 

principalement anglais. Lieve Pichal, Tom 

van Eygen et Erik Corsmit au luth, Hilde 

Van den Bulcke à la viole de gambe, accom-

pagnaient Ilse Bickes et Susan Van Lommel 

au chant. Le tout non sans humour, un mo-

ment bien agréable passé dans le jardin de 

l’académie, un avant goût de l’été.  

 

Bravo à tous pour cette magnifique jour-

née ! 

JJJJournée  ournée  ournée  ournée  du luth à Edegem le 21 mai dernierdu luth à Edegem le 21 mai dernierdu luth à Edegem le 21 mai dernierdu luth à Edegem le 21 mai dernier    
C. Ballman 
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Renzo Salvador toont zijn kneepjes van het vak  
om frets te vervangen 
Onderaan enkele van zijn nieuwste instrumenten 

Tom Van Eygen & Ilse Bickes 
 
Luk Noppen en echtgenote en Greet Schamp 
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Zalig genieten van mooie luitklanken in de lentezon 
 
Op 21 mei was het mooi en warm lenteweer.  Als je 
dan, zoals ik, vanuit het centrum van Antwerpen in 
Edegem aankomt, geniet je onmiddellijk van de groene 
omgeving.   
 
Het hartelijke en gezellige onthaal in de Academie 
vormde de start van een fijne dag.  Eerst gingen we 
naar de Sint-Antoniuskerk voor het prachtige concert 
van Penélope Maravalhas,  “Les goûts réunis”, een 
nieuwe muzikale stijl uit de 18e eeuw, een Germaanse 
synthese van de Franse en Italiaanse stijl, met Sylvius 
Leopold Weiss, als toonaangevend componist.   
 
Terug in de Academie voor de lunch, gingen we met 
enkele mensen buiten zitten, om van de lentezon te 
genieten.  Die idee vond navolging en, na een bezoek-
je aan de boeiende infostands van de instumentenbou-
wers, werd besloten om ook de samenspelsessie in 
open lucht te houden.  Er waren partituren in luittabula-
tuur en in noten, zodat ik met de barokgitaar kon mees-
pelen.  We speelden eerst enkele stukjes van verschil-
lende componisten uit de renaissance en de barok 
(John Playford, Juan del Encina, Antonio Barges, Gas-
paro Zanetti) en zelfs een bewerking van “In de hal van 
de Bergkoning” van Edvard Grieg.  Dan volgden stuk-
ken die Jordi, een van onze medespelers, zelf voor luit 
bewerkt had.  Dat was een heel fijne ervaring: voor 
hem was het leuk om de vruchten van zijn noeste ar-
beid voor het eerst te horen klinken en wij maken het 
niet zo vaak mee, om muziek  te spelen die door  een 
medespeler geschreven werd.   
 
Omdat we buiten zaten, hadden we zelfs toehoorders 
die in het gras van het zonnetje genoten.  Af en toe 
probeerde de wind de partituren wel weg te blazen, 
maar we hielden toch alles onder controle, met magne-
ten en zelfs met voetenwerk.   
(zie foto hieronder: v.l.n.r. Jordi Vives, Jo Van Herck, 
Els Bervoets, Christine Ballman en Greet Schamp) 

 
Na het samenspel gingen we zelf in het gras zitten, om 
te luisteren naar een mooi slotconcert met werken voor 
luit, zang en gamba van o.a. John Dowland. 
 
Het was een prachtige dag in Edegem die we niet snel 
zullen vergeten. 
 
Els Bervoets 

Lieve Pichal, luit  
met zangers Ilse Bickes en Gregory Johnson 
 
Onderaan met Tom Van 
Eygen, luit 

Frank Schaffels, Bulgaarse tambura 
Ilse Bickes, zang met   ‘J’ai vu le loup’ 
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Op www.lautenfestival.de  kan men het volledige 
programma nog terug bekijken. 
Het was moeilijk kiezen uit het uitgebreide aanbod 
van concerten en lezingen , men had bovendien de 
kans om mee te spelen in het Europese luitorkest 
dat eerder reeds in Italië en Engeland optrad. 
Dirigent Gian Luca Lastraioli heeft reeds in 2012 
een reeks bewerkingen gemaakt van o.a. dansen 
van Praetorius, werken van Dowland, Branles de 
village van Ballard voor een meer dan 40 koppig 
tokkelorkest bestaande uit luiten in verschillende 
stemmingen, archiliuto’s en theorbes, daarbij nog 3 
barokgitaren, een diatonische cister en twee colas-
ciones. U kunt het resultaat bekijken en horen via 
deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=i5jtcI12Om0 
Drie dagen werd hiervoor geoefend en ik moet eer-
lijk bekennen dat ik wel enkele repetities heb over-
geslagen om de zeer interessante lezingen te kun-
nen horen die helaas meestal tegelijkertijd plaats 
vonden.  
Zo heb ik op vrijdag 16 juli alleen al, maar liefst 6 
lezingen bijgewoond:  
Matthew Spring (GB) mocht de spits afbijten met 
een lecture recital over J. Wilson, samen met zijn 
echtgenote Sarah Stowe, zangeres. John Wilson 
(ca.1620 – 1674) een muziekprofessor in Oxford, 
componeerde vele preludes voor 12 korige luit in 
alle mogelijke toonaarden. Uit een autograaf ma-
nuscript in de Bodleian Library van Oxford werden 
enkele liederen van Wilson gebracht waarbij de 
begeleiding nog uitgeschreven staat in tabulatuur. 
Dit is uitzonderlijk in een tijdperk waar de basso 
continuo overal veld had gewonnen. M. Spring gaf 
in de namiddag nog een tweede lezing die speci-
fiek over deze 12 korige luit in Engeland handelde, 
ook weer gekruid was met de nodige muzikale in-
termezzi. 

Taro Takeuchi (Jap/GB) vergastte ons met zijn uit-
zonderlijk talent om Battuto te demonstreren: de 
verschillende aanslagmanieren bij het spelen van 
akkoorden in Alfabeto op zijn 5 korige barokgitaar, 
bovendien was dit een echt historisch instrument! 
In „Hr. Weisen habe ich allhier noch nicht finden 
können.” ging Dr. Frank Legl (D) op zoek naar een 
fait divers uit het leven van de beroemde Weiss- 
Eine kleine Episode aus dem Leben von Silvius 
Leopold Weiss im Jahre 1743 – Deze was vast 
verbonden als theorbist aan het Dresdener Hof en 
werkte mee aan de opera's die Johann Adolf Has-
se voor het Kursachsische hof geschreven had. 
Sommige uitvoeringen werden in het jachtslot Hu-
bertusburg opgevoerd, maar wegens ziekte van de 
vrouw van de keurvorst Frederik August II ging het 
geplande concert niet door en…Silvius dook stie-
kem onder met zijn barokluit, maar zijn theorbe liet 
hij intussen wel vervoeren door de bagagedienst 
van zijn vorst, dus je kunt duidelijk merken waar-
naar zijn persoonlijke voorkeur ging qua instru-
ment. 
Andreas Schlegel (CH) sprak over de verschillen-
de, vaak nog nauwelijks onderzochte bijzondere 
luittypes uit het Duitstalige gebied tussen ca. 1600 
en 1650. Hierbij ging het toevallig over een be-
paald soldatenlied 'Der Scheck' over een gevlekt 
paard. Toeval wil dat precies deze titel (de enige 
Duitse!) in het Gentse alfabettohandschrift voor 
barokgitaar staat! Dit gaan we uiteraard verder on-
derzoeken… 
Rick Jones (GB) tenslotte sprak over Thomas 
Campion – arts, poëet en componist-uitgever. 'The 
effect of his work as a physician on his creativity in 
the four song books', een heel boeiend onderwerp. 
Alle avonden was er de verscheurende keuze tus-
sen telkens 2 maal 2 concerten in de Kaiserzaal of  
in de Colloquiumruimte, best moeilijk want alles 
was echt de moeite. Bij een volgend festival moet 
men beslist video-opnames maken om zo achteraf 
toch nog mee te kunnen genieten van wat men 
gemist heeft. 
De eerste dag van het festival gaf Michael Lowe 
een boeiende lezing over het feit dat bij het gebruik 
van theorbes bijna iedereen tegenwoordig op de 

LLLLuitfestival Füssen  D 15uitfestival Füssen  D 15uitfestival Füssen  D 15uitfestival Füssen  D 15----18 juni 201718 juni 201718 juni 201718 juni 2017    
Greet Schamp 
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verkeerde soort instrumenten speelt. Mensuren 
worden ingekort, dubbele besnaring wordt enkel! 
Deze controversiële mening werd uitvoerig ge-
staafd met historische voorbeelden. Ondanks het 
feit dat de mensen in die tijd gemiddeld een stuk 
kleiner waren, slaagden ze er in op reuzeninstru-
menten te spelen, houding was hier heel bepalend. 
Alle avonden was er de verscheurende keuze tus-
sen telkens 2 maal 2 concerten in de Kaiserzaal of  
in de Colloquiumruimte, best moeilijk want alles 
was echt de moeite. Bij een volgend festival moet 
men beslist video-opnames maken om zo achteraf 
toch nog mee te kunnen genieten van wat men ge-
mist heeft. 
Zaterdag gaf ik in de namiddag mijn eigen lezing 
over de Gentse manuscripten, dit keer dus auf 
Deutsch, dit samen met de muziekvoorbeelden zijn 
te horen op mijn Youtubekanaal . De rest van de 
namiddag ben ik maar braaf gaan mee oefenen 
met het orkest om alle afspraken over dynamiek en 
herhalingen goed te weten, dus heb ik de andere 
lezingen maar zo gelaten. Op zondagochtend be-
gon het al vroeg: om 9 uur …en dat was duidelijk 
een beetje té, want er waren aanvankelijk nauwe-
lijks toehoorders, zodat men die in allerijl ging bij-
een zoeken om toch nog enkele rijen van de Kai-
serzaal te vullen. Anthony Bailes stelde een 
sprookje L'histoire du paon blanc et le luth voor dat 
achtereenvolgens in het oorspronkelijke Frans door 
Marie-Christine Martinez-Schneider dan in het 
Duits door Frank Legl en tenslotte in het Engels 
door Anthony Bailes zelf werd verteld, geïllustreerd 
met mooie lichtbeelden van die witte pauw. De in-
terpretatiecursus die Peter Croton gedurende het 

festival gaf resulteerde in een mooi slotrecital door 
elk van de drie deelnemers. 
Het talrijk bijgewoonde ronde tafel gesprek  met als 
moderator Peter Croton, de toekomstige president 
van de DLG, begon met een rondvraag aan alle 
deelnemende luitverenigingen hoe zij het specifiek 
aanpakten in hun land, er werden ideeën uitgewis-
seld, nieuwe plannen gesmeed, u hoort daar zeker 
nog van. 
Als afsluiter was er het slotconcert door het Euro-
pese Luitorkest waarmee ik dit verslag begon. De 
dirigent Gian Luca Lastraioli vroeg me of we in Bel-
gië een historische locatie kunnen vinden om ook 
hier eens een concert te geven, dan zouden jullie, 
onze leden, natuurlijk mee moeten spelen! Wie 
voorstellen voor een geschikte - liefst gratis - ruimte 
heeft mag me die altijd laten weten. 

Het rondetafelgesprek wordt voorbereid 
 
 

Meer foto’s in het album op: 
https://www.facebook.com/mathias.rosel 

Mathias Rösel speelde het Ballet de l’archéducq 
Leopold van B. Richard en verzorgde de Duitse 
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Wie de moeite neemt om eens binnen te 
gaan in de prachtige St Martinuskerk van 
Meise, kan daar deze mooie fresco’s bewon-
deren. De spelende engel staat rechts bo-
venaan. Het tokkelinstrument dat hij bespeelt 
heeft een nogal rare vorm, het lijkt wel of er 
nog een tweede ronde vorm achter de nek 
steekt. Het lijkt het meest op een Veena, een 
Indisch instrument (uiterst links) of is het een 
Tar (hiernaast) uit Centraal Azïe? 
Wie kan hier opheldering geven? 

BBBB    uitenlandse tijdschriften 
Greet Schamp 

Die Laute, Jahrbuch XII der Deutsche Lautenge-
sellschafft, 2017 
 
Eine Lautenhandschrift des 16. Jahrhunderts im 
Hessischen Staatsarchiv Marburg 
Sigrid Wirth– Gerhard Aumüller 
Dit artikel gaat over een handschrift  van rond 1545 
bestaande uit 5 losse bladeren beschreven met 
Duitse luittabulatuur: het Waldecker manuscript; de 
afbeelding van de luittoets vertoont gelijkenis met 
de  zgn. Kasseler Lautenkragen. Bij het lezen van 
dit artikel stootte ik plots op een verbinding met de 
Nederlanden en deze kleine anekdote. Het geslacht 
Waldeck bezat dit luitmanuscript en was blijkbaar 
muzikaal aangelegd. 
Samuel van Waldeck (°1528-1570), een muzikale 
telg uit dit geslacht  werd in 1549  samen met zijn 
jongere zuster Margaretha (1533-1554)   naar  het 
hof  van landvoogdes Maria van Hongarije in Brus-
sel gestuurd door hun vader Philipp IV von Waldeck
-Wildungen om na zijn nederlaag tegen Karel V in 
de Schmalkaldische oorlog, toch bepaalde gunsten 
te verkrijgen. Tevens werd er een goede echtge-

noot gezocht voor 
Margaretha en 
zowel graaf La-
moral van Eg-
mond als Philips 
II waren verliefd 
op deze uitzon-
derlijke schoon-
heid. Philips II, de 
latere koning van 
Spanje, zou een 
geheime liefdes-
verhouding gehad hebben met haar en zij werd 
daarom wellicht met arseen vergiftigd. Het beverige 
handschrift in haar testament zou daar op wijzen. 
Ze stierf in Brussel op 21 jarige leeftijd en werd er 
begraven. Wellicht was zij geen geschikte kandida-
te omdat ze Lutheraans was. Haar levensverhaal 
zou aan de basis liggen van het sprookje van de 
gebroeders Grimm 'Sneeuwwitje' u kunt het nale-
zen op deze website.  
https://de.wikipedia.org/wiki/Margaretha_von_Waldeck 
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaretha_von_Waldeck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wapenschild van Waldeck 
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EEEE    ditions    

SFL en DLG  
Musik für Renaissancelaute Heft 1 
Collection Secret des Muses volume 52 
55 Chansons et Dances Françaises 
Mises en tablature par des luthistes allemands de 
la Renaissance et choisies d’après des sources 
germaniques du XVI siècle 
  
Deze nieuwe uitgave werd verzorgd door Rainer 
Luckhardt,  u wellicht al bekend door zijn luitmu-
ziekuitgeverij Seicento, hij is de drijvende kracht 
achter deze mooie uitgave die deze tot nu toe min-
der toegankelijke luitmuziek, oorspronkelijk ge-
schreven in Duitse tabulatuur, heeft overgezet naar 
Franse, de nu de meest gebruikte tabulatuur onder 
luitpelers. Het album bevat niet minder dan 55 
stukken met bekende en minder bekende stukken 
die vooral gekozen zijn omwille van de speelbaar-
heid voor een gemiddelde luitspeler van vandaag. 
Grappige titels als 'Dubienschela' en 'Du Wentzela' 
wat een verduitsing is van 'D'ou vient cela' van C. 
Sermisy, ook diens 'Tant que vivray' prijken naast 
drie verschillende versies van Josquins 'Mille Re-
gretz', een door Hans Neusiedler en twee anonie-
me. De bronnen zowel de 5 gedrukte boeken als 
de 9 manuscripten waaruit geput is, zijn duidelijk 
aangegeven na het verhelderende  voorwoord van 
Rainer Luckhardt, over zijn keuze en de manier 
waarop hij de editoriale wijzigingen heeft aange-
duid.  
Enig minpuntje is de inhoudstafel vooraan (p. 1) 
met nummering die wat onduidelijk is, maar achter-
aan staat echter nog een index,  die wel klopt en 
meteen naar de juiste bladzijden verwijst.  
Veel  belangrijker is de schat aan speelmuziek, die 
nu beschikbaar wordt voor de amateur luitspeler, 
Franse chansons en dansen, u kunt dit boek zowel 
bij de Franse SFL als bij de Duitse DLG bestellen, 
plus uiteraard nog de verzendkosten. 
SFL: Volume 52 : 55 Chansons & Danses fran-
çaises pour Luth Renaissance mises en tablature 
par des luthistes allemands et choisies par Rainer 
Luckhardt d’après des sources germaniques du 
16e siècle. 
50 pages - Paris 2017. 
Prix 15 € / 18 € + (FR / 2,5 €) (E / 5€) 
Extra: men kan enkele stukken zien en horen op: 
 https://www.youtube.com/watch?v=s-q1LdooCiI  
Fons Perte (C. Sermisy Vous perdez temps) en 
Dubienschela, worden hier gespeeld door de on-
volprezen Pascale Boquet, drijvende kracht achter 
de SFL 
DLG: http://www.lautengesellschaft.de/  bestelnr: 

DLG 1300  18€/14,40€ (DLG-Mitglieder) 

www.seicentomusic.de 
voor beginnende theorbespelers zijn er bij de eigen 
uitgeverij van Rainer Luckhardt enkele mooie uitga-
ven:  
nl. de reeks: Easy Theorbo Music: 
N° 3915 Vol. 1: 52 easy to intermediate pieces 
(from16th & 17th century, lute and guitar music ar-
ranged for theorbo) 15,00 € 
N° 3923 Vol. 2: 52 easy to intermediate pieces 
(from17th & 18th century, lute and guitar music ar-
ranged for theorbo) 15,00 € 
n° 3966: 22 Pieces for Theorbo from "Intabolatura 
di Chitarone al uso d'Ittalia & altre Provin-
cie" (ca.1626-1635)  -  in Franse tabulatuur, 15€. 

De Zuidelijke Nederlanden en de Luitmuziek 
(1529-1780) door  Dr. Godelieve Spiessens  

Na een korte inleiding handelt het boek eerst over 

luitisten in hofdienst (13de-16de eeuw) per eeuw 

gerangschikt en dan over spelers in kerk- en stads-

dienst (14de-17de eeuw) in volgende steden: Me-

chelen, Dendermonde, Geraardsbergen, Leuven, 

Antwerpen, Aalst, Kortrijk, Diksmuide, Tienen, Ie-

per, Luik, Brussel. Een derde hoofdstuk gaat over 

luitbouw (15de-18de eeuw) en een vierde over ta-

bulatuurdruk (van 1529 tot in de18de eeuw). Dan 

komt een uitvoerig chronologisch overzicht van al 

de muziek voor luit, cister en gitaar en tenslotte 

een lijst van de meer dan dertig afbeeldingen, 

meestal in kleur, die dit mooie boek illustreren.    

Bijna 300 eindnoten vervolledigen dit wetenschap-

pelijke werk, dat tegelijkertijd toch heel toegankelijk 

is voor de modale lezer en luitspeler. 

Uitgave in eigen beheer, september 2017. 

Bij voorintekening betaalt men 20€ plus verzend-

kosten, later wordt het 30€, het boek zal op de luit-

dag in Brussel verkrijgbaar zijn. 

Meer info via contact@lute-academy.be 
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SFL et DLG 

Musik für Renaissance Heft 1  

Collection Secret des Muses vol. 52 

55 Chansons et Danses françaises mises en 

tablature par des luthistes allemands de la 

Renaissance et choisies d’après des sources 

germaniques du XVIe siècle 

 

 

Cette nouvelle édition a été réalisée par 

Rainer Luckhardt que vous connaissez cer-

tainement par ses editions Seicento.  

Il est la cheville ouvrière de cette belle édi-

tion qui propose de la musique jusqu’ici peu 

jouée car originellement notée en tabalture 

allemande. Sa transcription en tablature 

française permettra au plus grand nombre 

de jouer cette musique. Le volume ne con-

tient pas moins de 55 pièces plus ou moins 

connues choisies en fonction de leur diffi-

culté moyenne. Certains titres sont amu-

sants comme “Dubienschela” et “Du 

Wentzela” germanisation du titre de la célè-

bre chanson de Sermisy “d’ou vient cela”. 

On y trouve “Tant que vivray” et trois ver-

sions des “Mille regretz” de Josquin, deux 

anonymes et une mise en tablature de H. 

Neusidler. Les volumes dont sont extraites 

ces pieces — cinq editions et neuf manu-

scrits — ainsi que les explications éditorial-

es sont bien clarifiées dans la préface de 

Luckhardt. 

Seul bémol: la table des matières présente 

quelques imperfections mais un index vient 

en aide à la fin du volume car celui-là 

donne les bonnes indications de pages. 

Le plus important est le trésor de musique 

maintenant accessible au luthiste amateur. 

Vous pouvez vous procurer le volume soit à 

la SFL (vol. 52) soit à la DGL. 15 € plus 

frais de port.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex McCartney, Toccata: Touched, 

www.alexmccartney.co.uk, 

www.veterummusica.com.  

 

Il semble que ceci soit le troisième album 

du luthiste-théorbiste. McCartney, joue en 

solo comme c’est le cas ici mais fait égale-

ment du continuo et enseigne à l’Université 

d’Aberdeen et à Glasgow. Après un premier 

CD consacré à Mésangeau et un autre inti-

tulé Elizabeth’s Lutes, ce CD du luthiste 

britannique Alex McCartney est dédié inté-

gralement à Girolamo Kapsberger, avec des 

œuvres extraites des livres 3 et 4 datés res-

pectivement de 1626 et 1640. Il joue sur un 

théorbe construit d’après Vendelino Eberle 

(Padoue 1611) de Paolo Busato. Le beau 

son du théorbe a été enregistré à la cathé-

drale de Glasgow, le CD est édité sous le 

propre label Veterum Musica de McCartney. 

Préludes, toccate et quelques danses for-

ment le choix de McCartney. Le titre de 

l’album : « touched », n’est que la traduc-

tion de toccata, cette forme d’allure libre 

mais néanmoins structurée privilégiée par 

Kapsberger. Le jeu de McCartney est très 

soigné, précis surtout dans les traits rapides 

coulés et fort bien structuré. Dans ce genre 

de musique on aurait peut-être aimé un rien 

moins de sobriété. Pour les amateurs de 

Kapsberger, un CD à découvrir. 

CD review C. Ballman 
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MMMM    uziekbijlage door Jordi Vives i Battle    
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Deze muziekbijlage is ons bezorgd door Jordi Vives i Battle die de bewerkingen maakte en ook zelf voor luit componeert, het 

is zijn  tweede instrument naast ukulele. Op de luitdag van 21 mei werden deze werken voor het eerst openbaar gespeeld. 
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  

17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

 

mededeling: 
Hernieuwing lidgeld 2017 

- 25.00 EUR (België)  

- 30,00 EUR (Buitenland)  

- 30,00 EUR of meer (erelid) 

- 10,00 EUR (student)  

te storten op de nieuwe rekening: 

BE92 0636 1463 9323  

communiqué : 
Cotisation 2017 

- 25,00 EUR (Belgique)  

- 30,00 EUR (étranger)  

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

- 10,00 EUR (étudiant)  

sur le nouveau compte: 

BE92 0636 1463 9323  

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  passion-
nés du luth en Belgique.  

Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie : 
 
Greet Schamp 
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem 
tel & fax : 03 289 01 19 
E-mail : contact@lute-academy.be 
Internet site : www.lute-academy.be 

Compte bancaire / Bankrekening : BE92 0636 1463 9323  
 

 
Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs 
auteurs . 
 
 
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de 
auteurs. 
 
 

Hartelijk dank aan al die leden die reeds hun lid-

maatschap voor 2017  betaalden op  ons nieuw 

rekeningnummer,  

BE92 0636 1463 9323  
voor diegenen die op de laatste luitdag  reeds 

betaalden, telt dit bedrag automatisch voor  dit 

lopende jaar 2017 tot aan de volgende luitdag 22 

oktober ’17. Weet u niet meer of u voor dit jaar al 

betaald hebt? Vraag het aan Frank Schaffels, 

penningmeester: 

fschaffels@gmail.com  

Nous remercions ceux d'entre vous qui ont déjà 
payé leur cotisation. Pouvons-nous demander aux 
autres de bien vouloir verser leur contribution 
pour 2017, ou de faire un ordre permanent pour 
ne plus devoir y songer. 
Si vous n'êtes pas sûr d'avoir payé, envoyez un 
courriel à Frank Schaffels: fschaffels@gmail.com 
qui pourra vous fournir l'information. 
Les membres reçoivent le newsletter, comme cel-
le que vous lisez pour l'instant avec les nouvelles, 
agenda de concerts,  recension de publications et 
de CDs, ainsi que le yearbook en version papier, 
qui contient les articles plus musicologiques. 
Merci d'avance! Christine Ballman 

Twee etsen met luit gespot op reis in de Bourgogne: 

Chateau Cormatin: 

La vigilance avec ses symboles: luitspelende engel 

 

Links: 

Naar Rubens: 

detail luit en 

gitaarspeler uit 

‘De Kroning van 

de Koningin van 

Frankrijk, 1610’ 


