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We hebben belangrijke data om te noteren en vrij te 
houden in je agenda, als je eens graag meespeelt in 
een grote groep, meer informatie hierover op blz. 6. 
Verder staan je vele mooie luitconcerten te wachten, 
daarvoor raadpleeg je best  de concertagenda.  

Jordi Vives y Batlle schreef speciaal voor ons een luit-
bewerking van het Catalaanse lied dat door Pablo 
Casals wereldberoemd werd ’El cant dels Ocells’.  
 
Tenslotte wil ik nog eens aandringen bij degenen die 
hun lidgeld voor het kalenderjaar 2018 nog niet hebben 
betaald, we hebben dit echt broodnodig voor onze wer-
king. Ook vrijwilligers om het bestuur te versterken, 
mogen zich zeker opgeven! 

VVVV    an de redactie 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 
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Tout d’abord meilleurs vœux à tous pour une année riche en émotions 
musicales. Et nous vous en proposons déjà dans ce numéro. Lisez-le 
attentivement, journées du luth, jeu d’ensemble, participation à l’or-
chestre européen de luths à Utrecht, livres… 
À vos agendas, notez bien toutes ces dates auxquelles nous espérons 
vous voir pour partager notre amour du luth. 
Pour ceux qui n’auraient pas payé leur cotisation pour 2018 lors de la 
journée du luth en octobre, il n’est jamais trop tard pour bien faire et 
nous aider à vous proposer des activités. Petit rappel : n’hésitez surtout 
pas à nous rejoindre même ponctuellement pour aider l’équipe qui 
œuvre depuis si longtemps bénévolement ! 

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 

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

Floris De Rycker met Ratas del viejo Mundo 
OSSESSO, Italiaanse prebarokke madrigalen 
Onder het palindroom OSSESSO brengt Ratas del viejo Mundo een selectie van de meest beklijven-
de prebarokke madrigalen. Deze composities zijn gedurfde, chromatische experimenten en tasten de 
expressieve mogelijkheden van een melodie binnen een polyfoon weefsel voortdurend af. Maximale 
extravagantie dus voor maximale emotie. Naast de oorspronkelijke composities van onder meer Adri-
aan Willaert, Orlandus Lassus en Philippe de Monte brengt het ensemble instrumentale adaptaties 
en instrumentale werken uit de 16de eeuw met veel gretigheid, kleur, subtiliteit en persoonlijkheid. 
Uitvoerders:Michaela Riener, sopraan | Soetkin Baptist, alt | Indré Jurgelevičiūtė, zang & citer | 
Tomàs Maxé, bas | Elisabeth Seitz, psalterion | Floris De Rycker, luit, renaissancegitaar & cister 
Programma: Muziek van A. Willaert, O. Lassus, Ph. de Monte e.a.  
 9 Maart 2018 | Amuz - Antwerp prijs: 20-16€ https://www.amuz.be/nl 
21 April 2018 | Wommelgem Castle [privé] 
22 April 2018 | Festival Flanders Kortrijk 
29 November 2018 | De Bijloke - Gent 
1 December 2018 | Predikherenkerk - Leuven by 30CC 
2 December 2018 | CC De Steiger - Menen  
 
13 Mei 2018 | Donaas wandeling Concertgebouw Brugge 
Ratas del Viejo Mundo: Michaela Riener: sopraan, Indrė Jurgelevičiūtė: zang & citer 
Elisabeth Seitz: psalterion, Floris De Rycker: luit & cister  
In de wereld van Donaas de Moor klonk niet alleen religieuze muziek. In deze concertwandeling ont-
dekt u tegelijk drie jonge internationale ensembles én enkele van Brugges mooiste, bijna geheime 
ruimtes. Het Sollazzo Ensemble vertelt het verhaal van twee blinde vedelspelers aan het Bourgondi-
sche hof, terwijl de Ratas del viejo Mundo Obrechts liederen verkennen. De vier zangers van Utopia 
duiken ondertussen in Obrechts meest intieme polyfonie.  
https://www.concertgebouw.be/nl/ prijs: 22€ 
 
Zefiro Torna met Jurgen De bruyn en Philippe Malfeyt 

SLUIMER 
25.01.2018, 20u – Wilminktheater Muziekcentrum / Grote Kerk, Enschede (NL) 
 
LASSUS GRAND CRU 
04.02.2018, 19u30 – CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg 
20.04.2018, 19u30 – Heidelberger Frühling, Heidelberg (DE) 
03.05.2018, 20u – Wilminktheater Muziekcentrum / Grote Kerk, Enschede (NL) 
06.05.2018, 15u – CC De Velinx, Tongeren 
09.05.2018, 19u – Landshuter Hofmusiktage, Landshut (DE) 
�3.06.2018 – Concentus Moraviae / Retz (AT) 
24.06.2018 – Concentus Moraviae / Hustopece (CZ) 
22.08.2018, 20u – Laus Polyphoniae / Amuz, Antwerpen 

SCATTERED RHYMES 
10.02.2018, 19u – Maison de la Musique, Nanterre (FR) 
05.08.2018, 11u30 – MAfestival / Ter Doest, Lissewege 
 
DE FRAGILITATE 
10.04-14.04.2018 – Masterclasses Fondazione Benetton Studi Richerche, Treviso (IT) 
15.04.2018, 21u – Musica antica in casa Cozzi, Treviso (IT) 

DE ALLEGORIE VAN HET VERLANGEN 
29.06.2018 – Montforthaus, Feldkirch (AT)  
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Het CMB houdt een opendeurdag op zaterdag 10 februari 18 van 
10:00 tot 17:00 in het 
Centrum voor Muziekinstrumentenbouw, Guido Gezellelaan 
89 te Puurs.  
Leraar luitbouw aan het CMB is Dirk De Hertogh, hiernaast links op 
de foto van het luitfestival in kasteel de Renesse, Oostmalle in 2010. 
 
10 maart 2018 Luitdag NLV Doopsgezinde kerk, Oudegracht 270, 
Utrecht met Sigrun Richter & Nico van der Waals 
 
dinsdag 20 maart 2018, 20u 
concert in het  Kasteel van de 'geus' Lamoraal van Egmont, Zotte-
gem Org. Davidsfonds Zottegem: 
Paul Rans Ensemble: De Geuzen! De Geuzen! 
Paul Rans: zang Philippe Malfeyt: luit, theorbe, cister 
Paul Van Loey: fluiten Piet Stryckers: gamba, draailier 
 
PROCHAINES JOURNÉES DU LUTH À PARIS :7-8 AVRIL 2018 ! 
 
22 april 2018 om 11u: Sofie Vanden Eynde, luit Le secrèt des muses, solorecital, CC De Muze, Meise. 
 
28 april 2018 luitdag in Edegem 
Muziekacademie Terelststraat 67 
Meer informatie op p. 5 
 
Internationalen Festival der Laute  4.-6. Mei 2018 in Wolfenbüttel 
http://www.lautengesellschaft.de/festival_der_laute.html#wf 
 
… in my end is my beginning… 
In 2018 slaan enkele bijzondere artiesten onder de vleugels van IMAGO MUNDI de handen in elkaar 
voor een kameropera rond de figuur van Mary Stuart. 
Voor de uitvoering tekenen rasartiesten in het genre : Lore Binon (sopraan), Sofie Vanden Eynde (luit 
en theorbe) en Anthony Romaniuk (pianoforte). 
De Nederlandse componist Robert Zuidam zal een nieuwe liedcyclus schrijven op de sonnetten van 
Brodsky plus overkoepelende muziek (in totaal zo’n 30’), en Anouk Declercq zal het geheel voorzien 
van visuals.  
Première op Operadagen Rotterdam 24 mei 2018 
Muziekcentrum Enschede  26 mei 2018 
MAfestival Brugge 10 augustus 2018 
 
27 juni 18 om 14:30 een Huygensprogramma met Harry van Berne & Willem Mook (luit) zie p.16 
 
24 en 25 augustus 2018 : Luitdagen in het kader van de Blokfluitdagen van Mechelen (24-26 aug)  
Zie ook p. 6-8   http://www.blokfluitdagen.be/  Inschrijven kan vanaf 15 maart 
Lesgeefsters zijn Sofie Vanden Eynde en Rebecca Lefèvre, 24 augustus ander repertoire dan ELO. 
 
zondag 12 augustus 2018 Festival van Ham 
zondag 11 november 2018 11u:  Kerk van Lillo en 16u:  't Ey, Belsele : 
Paul Rans Ensemble: Oorlogstaferelen 
Liedjes over oorlog en vrede, vroeger en nu, van de geuzen tot 14-18 
Paul Rans: zang 
Philippe Malfeyt: luiten, gitaar, hakkebord 
An Van Laethem: viool 
Paul Van Loey: fluiten 
Piet Stryckers: gamba, draailier, cello 
 
31 augustus ‘18 Utrecht NL Concert door het Europese Luitorkest http://www.luitdagen.nl/ 
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LLLL    uitdag in Edegem         28 april 2018    

Muziekacademie Terelststraat 67, Edegem 
Nabij sporthal De Willecom, ruime parking 
Bereikbaar met bussen 32-130-140 
 
Programma: 
Voormiddag: 
Een sessie ensemblespel in voorbereiding op het 
Europese Luitorkest, op 31 augustus,  zie p. 6 en 
de luitdag in Mechelen op zaterdag 25 augustus. 
Luiten in A, G, teorbes, cister  A= 440’ 
Partituren worden vooraf toegestuurd 
Er zijn eenvoudige eenstemmige partijen bij. 
 
Middagmaal: 
Breng uw eigen piknik mee zoals gewoonlijk, 
drank zal verkrijgbaar zijn aan democratische prij-
zen 
 
 
Namiddag  
 
Workshops luitinitiatie en samenspel 
Tentoonstelling instrumenten door Renzo Salvador 
en CMB met Dirk De Hertogh 
 
 
St Antoniuskerk:  
16u  Luitrecital door Yavor Genov, Bulgarije 

 
https://yavorgenov.eu/  
Toegangsprijs:10€ leden 8€ 
 
 
 
17u Slotmoment :demonstratie met luitorkest 
18u Einde 
 
 
 

Journée du luth à Edegem le 28 avril 2018 
Académie de musique, Terelststraat 67, Edegem 
 
Programme : 
 
 
Matin : jeu d’ensemble en vue de la participation à 
l’orchestre européen de luths à Utrecht fin août. 
Luths ou théorbes, cistres, guitare, tous accordés 
à 440’ 
Les partitions vous seront envoyées à l’avance. 
Certaines voix sont très faciles, n’hésitez donc pas 
quel que soit votre niveau. 
 
Midi : apportez votre piquenique. Des boissons à 
prix démocratique vous seront proposées sur 
place. 
 
Après-midi : ateliers et jeu d’ensemble, exposition 
d’instruments de Dirk de Hertogh et Renzo Salva-
dor 
16h Récital de luth par Yavor Genov, Bulgarie 
(https://yavorgenov.eu/) 
 
17h Démonstration du travail effectué le matin 
 
18h fin 

JJJJ    ournée du luth à Edegem     

Renzo Salvador, luthier 

Yavor Genov 
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We plannen om met een delegatie uit ons land mee te 
doen aan een concert van het Europese Luitorkest 
(ELO) op het Oude Muziekfestival 31 augustus in 
Utrecht. 
Onderaan hang ik de brief van de dirigent Gian Luca 
Lastraioli. 
Om alles goed voor te bereiden moeten we weten wie er 
wil meedoen: het concert is op vrijdag 31 augustus in 
Utrecht met ter plaatse nog 3 extra repetities vanaf 28 
augustus. De partituren worden je dan  zo snel mogelijk 
toegestuurd. 
Omdat het mogelijk een bezwaar is voor de meesten om 
4 dagen in Utrecht te verblijven,  heb ik voorgesteld om 
hier een eigen deelorkest te vormen dat dan mogelijk 
enkel naar de generale repetitie en de uitvoering in 
Utrecht komt. 
  
De luitdag van 25 augustus tijdens de Blokfluitdagen in 
Mechelen (24-26) aug) lijkt  ideaal geschikt als voorbe-
reiding met daar als apotheose ook al een uitvoering in 
concertvorm. Organisator Tom Beets is daar zeker voor 
te vinden, liet hij weten, we zouden dat luitconcert dan 
spelen om 20u op zaterdag 25 aug na een hele dag re-
peteren, met om 18u  een driegangenmaaltijd (prijs15€) 
waar we kunnen verbroederen en verzusteren met de 
andere Oude Muziek-liefhebbers daar aanwezig. Op 
vrijdag 24 augustus is er eerst een gewone luitdag. 
. 
Op 10 maart is er in Utrecht een luitdag waar Eveline 
Juten al een eerste bijeenkomst plant voor de Neder-
landse luitspelers die meedoen met het ELO. Wie wil, 
kan daar al eens ‘proeven’ hoe het is. 
Voor ons land gaan we de partituren aan onze leden 
verspreiden. Via de muziekacademies proberen we al in 
de samenspellessen deze muziek voor te’ bereiden.  
Op 28 april plannen we in de muziekacademie van Ede-
gem vanaf 10u een luitdag waar we alle deelnemers 
dan samen proberen te brengen om te repeteren met 
nadien een toonmoment als slot.  
  
Gian Luca wil niet enkel G luiten, maar ook in A en  alle 
andere tokkelinstrumenten zijn meer dan welkom, wel 
steeds in A=440’ gestemd. 
Probeer bij inschrijving jullie niveau en soort instrument 
te vermelden, zie verder hieronder. 
uitkijkend naar jullie antwoord, 
vriendelijke groeten,  Greet 

Nous avons l’intention de participer avec une délégation 
belge au concert de l’orchestre européen de luths (ELO) 
au Festival de Musique ancienne le 31 août prochain à 
Utrecht. 
 
Ci-dessous vous trouverez la lettre du chef d’orchestre 
Luca Lastraioli. 
 
Pour bien préparer cela, nous devons savoir qui souhai-
te participer : le concert a lieu le vendredi 31 août à 
Utrecht avec 3 répétitions sur place à partir du 28 août. 
 
Comme ce sera sans doute difficile pour certains d’entre 
vous de séjourner 4 jours à Utrecht, j’ai proposé de faire 
un « sous-orchestre » ici afin de ne devoir participer 
qu’à la générale sur place avant le concert.  
 
La Journée du luth prévue pour le 25 août pendant les 
journées de flûte à bec à Malines (24-26 août) semble 
idéale comme moment de préparation et nous pourrions 
en profiter pour y jouer déjà en public. 
L’organisateur Tom Beets y serait favorable, on pourrait 
faire le concert le 25 août à 20h après avoir répété toute 
la journée. Un repas trois services est possible à 18h 
(coût 15 euros) au cours duquel nous pourrions fraterni-
ser avec les autres amateurs de musique ancienne. 
 
J’aimerais savoir le plus rapidement possible qui partici-
perait, professionnels ou étudiants, il y aura des parties 
adaptées à chaque niveau. 
 
Le 10 mars a lieu une journée du luth à Utrecht où Eveli-
ne Juten planifie déjà une première rencontre pour les 
Néerlandais qui veulent participer à cet orchestre euro-
péen. Celui qui le désire peut donc y participer égale-
ment. 
 
Pour notre pays, nous comptons vous envoyer les parti-
tions et ceux qui le souhaitent peuvent déjà en faire l’es-
sai dans les cours d’ensemble de leurs académies.  
 
Le 28 avril, nous comptons organiser une Journée du 
luth à l’Académie d’Edegem, à partir de 10h, où nous 
pourrions déjà rassembler les participants belges et 
nous produire devant le public. 
 
Gian Luca laisse le choix des instruments, luths en Sol, 
en La…ou autres instruments à cordes pincées, mais 
toujours accordés à 440’. 
 
Lors de l’instruction, spécifiez l’instrument que vous 
choisissez ainsi que votre niveau technique. Voyez ci-
dessous. 
 
Dans l’attente de votre réponse, 
Amicalement,  
 
Greet 

EEEE    uropees Luit Orkest 24-31 augustus 2018 
Greet Schamp 
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Ci-dessous la lettre de Gian Luca Lastraioli 
Hier de brief van de dirigent Gian Luca Lastraioli: 
 
my name is Gian Luca Lastraioli, I am professor of Lute 
at the Conservatorio di Musica di Parma (Italy) and I am 
the conductor of the European Lute Orchestra (ELO). 
 
As you probably know, Ciska Mertens, president of the 
NLV has contacted me in order to organize a concert of 
ELO in Utrecht next august 31st 2018. Ciska has also 
informed me that a number of players from the Dutch 
Lute Society might be happy to join the orchestra for this 
concert. 
 
Therefore here I am with a few points and questions: 
1) Concert to be held on august 31st in Utrecht. 
2) Rehearsing sessions to be held in Utrecht on august 
28th, 29th and 30th. 
3) I will be providing the music (in form of french tabla-
ture) at least three months before the event. 
4) I will be conducting the concert and take care of re-
hearsals. Concert pitch 440. Equal temperament. 
5) How many dutch (belgian) players you think might 
join the Orchestra? 
6) Could you possibly describe their individual skill level 
(on a scale 1 to 5, where 1 is an absolute beginner and 
5 is Paul O'Dette)? 
7) Would it be possible to know what kind of instruments 
they would be playing? (G lute, A lute, theorbo, baroque 
guitar, renaissance guitar,  
cittern...) 
8) As you can imagine we already have so many G lute 
players and I would welcome other kinds of instruments 
9) Do you know if some of them would have continuo 
realization skills, reading from bass lines and not from 
tablatures? 
10) Do you know if they would have "orchestra" and/or 
"ensemble" experience? 
It would be fine to have players coming from Belgium, 
too. 
 
What I need to know as soon as possible is how many 
players would join the orchestra and also their level of 
skill, reading capacities, and what kind of instrument(s) 
they could play (lute in G, lute in A, theorbo, guitar, cit-
tern etc.), if they play continuo etc. The more "strange" 

instruments we could have (citterns, soprano lutes in D, 
Bass lutes in D, guitars etc) the better. 
 
Once I know who is going to come (and the instrument 
they play) I can design a  program that is not too difficult 
for the available forces but also not too easy and 
"cheap". 
 
Therefore the sooner I have all this kind of info the bet-
ter it is. Let's wait for march, if this is convenient for you. 
 
As you maybe know, ELO is going to play a concert La-
val, northern France, on october 27th 2018. It would be 
nice if, somehow, we could have almost the same play-
ers in both events, Utrecht and Laval. 
 
Therefore, if you know of some players (that would like 
to join ELO in France (and in future occasions as well, 
of course) please tell them to contact me and "propose" 
at the following email address: 
european.lute.orchestra@gmail.com 
 
Ciao,  
 
Gian Luca Lastraioli  
  
Hier enkele Youtube-links naar uitvoeringen die het ELO 
gaf in Italië, Engeland en Duitsland.  
 
 
Voici quelques liens vers des prestations de l’ELO en 
Italie, Allemagne et Angleterre. 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=a7JZk5jZvDU&authuser=0 
  
https://www.youtube.com/watch?
v=a7JZk5jZvDU&authuser=0 
  
https://www.youtube.com/watch?
v=i5jtcI12Om0&authuser=0 
  
Ps pour ceux qui y auraient pris goût il y a encore des 
concerts prévus en France, à Laval et Honfleur, entre 
les 24 et 28 octobre, c’est la semaine qui précède nos 
vacances d’automne.  
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En pratique :  
 
10 mars 2018Journée du luth à Utrecht (NLV)  
28 avril 2018 Journée du luth à Edegem  
25 août 2018 Journée du luth à Malines 
28-29-30 août répétitions à Utrecht pour l’ELO  
31 août concert ELO à Utrecht 
 
Voulez-vous avoir la gentillesse de signaler à quelles 
sessions vous désirez participer ? Nous sommes aussi 
contents avec les personnes qui ne viendraient qu’à 
Edegem ou Malines.  
contact@lute-academy.be  réponse avant le 15 février. 
   
Praktisch: 
10 maart 2018 Luitdag in Utrecht NLV  
28 april 2018 Luitdag in muziekacademie in Edegem 
25 augustus 2018 Luitdag in Mechelen 
28-29-30 augustus repetities in Utrecht voor ELO 
31 augustus concert ELO Utrecht 
 
De prijs voor deelname aan de luitdag op 25 augustus 
in Mechelen is nog te bepalen, vernoemde warme 
maaltijd inbegrepen, als er minstens een 20 tal deelne-
mers zouden zijn. Dit aantal willen we graag zo snel 
mogelijk bevestigen aan de organisator, zodat eventu-
eel een vroegboekkorting kan worden toegekend voor 
wie voor 1 mei inschrijft.  

  
Graag willen we zo snel mogelijk jullie antwoord wie er 
kan en wil meewerken, zowel professionelen als stu-
denten; er zijn aangepaste partijen voor iedereen, dus 
ook eenstemmige partijen voor wie pas begonnen is 
met luit spelen. 
 Je antwoord verwachten we tegen 15 februari 18 op 
contact@lute-academy.be of schriftelijk op het adres 
van het secretariaat, zie blz 20. 
 

Wil je duidelijk vermelden aan welke sessies je wil deel-
nemen ?  
We zijn ook blij met spelers die enkel naar Edegem of 
naar Mechelen kunnen komen. 
 

PS:   Voor wie de smaak te pakken heeft gekregen, zijn 
er nog concerten gepland in Frankrijk in Laval en Hon-
fleur tussen 24 en 28 october, dat is net de week voor 
onze herfstvakantie. 

U herkent misschien links vooraan Sigrun Richter, Jean-Marie Poirier (de linkshandige), Chris Goodwin, Francesco 

Tribioli en …...misschien bent u er volgende keer ook bij? 
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LLLL    uitdag 22 oktober i2017 in St Lambrechts Woluweuitdag 22 oktober i2017 in St Lambrechts Woluweuitdag 22 oktober i2017 in St Lambrechts Woluweuitdag 22 oktober i2017 in St Lambrechts Woluwe    
 

 

 
Jurgen De bruyn dirige le jeu d’ensemble 
 
Jurgen De bruyn leidt de samenspelgroep  

LLLL    a Journée du Luth du a Journée du Luth du a Journée du Luth du a Journée du Luth du     
22 octobre dernier à 22 octobre dernier à 22 octobre dernier à 22 octobre dernier à 

BruxellesBruxellesBruxellesBruxelles    
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Mia Awouters, voormalig conservator Europese snaarinstrumenten in het MIM (Brussel), spreekt 
over de luitverzameling van het MIM. 
Mia Awouters, ancienne conservatrice des instruments à cordes européens du MIM (Bruxelles) 
parle de la collection de luths conservés au MIM 

Continuoklas van het Brusselse conservatorium o.l.v. Nicolas Achten  

Nicolas Achten avec ses étudiants de la classe de continuo du Conservatoire royal de Bruxelles 
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De klas van Nicolas Achten 
Nicolas Achten avec ses étudiants  

 
L’autrichienne Cornelia Demmer au luth 
baroque 
 
Cornelia Demmer uit Oostenrijk speelde 
barokluit 
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De schoole van danserie ende speelen.... 
Nieuwe elementen over een dansschool en 
(stads)speellieden in Mechelen omstreeks 
1600. 
 
Het contract van 23 oktober 1604 
 
Op 23 oktober 1604 akteerde de Mechelse nota-
ris Jan Harlinghen dat de speelmannen Jan de 
Wael en Kerstiaen Daems hebben verclaert en-
de te kennen gegeven hoes dat zij onderlinge 
zijn overcommen ende veraccordeert om tsamen 
per compagnie dansschoole te houden voor de 
termijn van twee jaar. Zij zullen hun dansschool 
gelijckerhandt op ende onderhouden ten huize 
van Hans de Wael ten gemeijnen profijte zoo wel 
van gasten oft gesellen die alrede innegeschre-
ven zijn alsmede vande ghene die alnoch inne-
commen. Net als in het contract van 17 juli 1618 
tussen de speellieden Cornelis van Aken junior 
en Jaques Costers, wordt ook in deze overeen-
komst verwezen naar de inschrijving van de kan-
didaten in een register. 
Beide speelmannen kwamen vervolgens over-
een dat zolang Daems ongehuwd zou blijven, hij 
ten huize van Jan de Wael zal tzijnen commodi-
teijt gebruijcken een camer met zijn toebehoorten. 
Zij zouden gedurende twee jaar met anderen ge-
lijcken vuijt spelen gaen ende de profijten daer van 
commende onder hun beijden elck voor de helft 
deijlen, of zij nu samen of ieder apart vuijt speelen 
gaen oft nijet. Mocht in de loop van de volgende 
twee jaar Kerstiaen Daems huwen, dan was hij er 
niettemin toe gehouden om het contract verder na 
te leven, tot de termijn van twee jaar verstreken 
zou zijn en of hij nu al dan niet bij Hans de Wael 
zou blijven inwonen. Degene die het contract zou 
verbreken binnen de twee jaar, verbeurde 50 gul-
den. 
Beide speelmannen voorzagen nochtans een uit-
zondering. Wanneer Kerstiaen Daems zal doen 
van ijemanden te leeren spelen op de luijdt (de 
luit), dan zal hij alleen de inkomsten genijeten en-
de profijteren zonder dijeshalve aen sijnen com-
pagnon daeraff te doene rekeninghe oft reliqua. 
Ook Hans de Wael zal zelf genijeten de proffijten 
die zullen procederen van ijemanden te leeren 
spelen opde cijter (de citer). 
 
http://www.oudheidkundigekring.be/mechelen/
node/231 
Bron: Mededelingenblad Oudheidkundige kring 
Mechelen. Auteur: F. Van der Jeught  Jaargang: 
44 Nummer: 1  Mechelen, 2013. Pagina's: 4-10. 

NNNN    ieuwe luitspelers in Meche-
len  

Het jongste lid van de luitacademie Mirdin Frans 
met zijn lerares Sofie Van den Eynde op een klas-
concert 10 november ‘17 in het conservatorium 
van Mechelen. 

Jong geleerd is oud gedaan  
(=hoe eerder men iets leert, des te langer de 
vaardigheid zal blijven)  
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De schoole van danserie ende speelen… 
 
Le contrat du 23 octobre 1604 
 
 
Le 23 octobre 1604, le notaire malinois Jan Har-
linghen prend acte du fait que les musiciens Jan de 
Wael et Kerstiaen Daems « hebben verclaert ende 
te kennen gegeven hoes dat zij onderlinge zijn 
overcommen ende veraccordeert om tsamen per 
compagnie dansschoole te houden », soit qu’ils se 
sont mis d’accord pour ouvrir une école de danse 
au domicile de Hans de Wael pour ceux qui sont 
déjà inscrits ou pour de nouveaux élèves. À l’instar 
du contrat passé entre Cornelis van Aken junior et 
Jacques Costers daté du 17 juillet 1618, les candi-
dats doivent être inscrits dans un registre. 
Les deux musiciens se mirent d’accord sur le fait 
que tant que Daems restait célibataire, il pouvait 
occuper une chambre chez Jan de Wael. Pendant 
deux ans ils partageraient leurs profits en deux 
parts égales, même s’ils ne faisaient pas les mê-
mes prestations. Si au terme de ces deux années 
Daems se mariait il ne serait pas tenu de prolonger 
le contrat. Celui qui briserait le contrat devrait pay-
er une amende de 50 gulden. 
Mais les deux musiciens y ajoutèrent une excepti-
on. Lorsque Daems  apprendrait à jouer du luth à 
quelqu’un, ces profits-là seraient exclusivement 
pour lui. De même pour de Wael qui garderait les 
profits des leçons de cistre qu’il pourrait donner. 
 
Des renseignements qui nous éclairent sur les pra-
tiques de l’époque. 

http://www.oudheidkundigekring.be/mechelen/
node/231 
Source : Mededelingenblad Oudheidkundige kring 
Mechelen. Auteur : F. Van der Jeught, année 44, 
numéro 1, Malines, 2013. Pp. 4-10. 

DDDD    e nouveaux éléments concernant une école de danse et les musiciens 
à Malines c. 1600 

Trad. C. Ballman 
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ZZZZ    oekertjes Petites annonces 
 

Te Koop: 10-korige luit in goede conditie gemaakt door Jacob van de Geest in 1978. Ze heeft 11 rib-
ben en een mensuur van ca. 63 cm. Vraagprijs €2000, inclusief koffer. Aurel Baele   
aurel.baele@gmail.com  
For Sale: 10 course lute made by Jacob van de Geest in 1978. In good condition. 11 ribs. Price 2000 
EUR, case incl  
aurel.baele@gmail.com  

Luit  te koop 
Bouwer:    Ernstjan van Geest 
Bouwjaar: 2005 
Type: 8-korige Renaissanceluit 
Recent voorzien van nieuwe kam, nieuwe brug, nieuwe snaren 
Vraagprijs: 1.750 EUR 
Contact: Lisette Mertens, tel. 03.312.11.11 
                e-mail: peys.mertens@telenet.be 
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EEEE    ditions    

Le Luth Doré  
 
Le Luth Doré heeft naast goedkope luitinstrumen-
ten in China geproduceerd ook een reeks 'Urtext 
sheet music'. Bijzonder mooi uitgegeven telkens 
goed gedocumenteerd met een  biografie van de 
componist, duidelijke partituren in moderne tabula-
tuur gezet. Het gaat zowel om Franse als Italiaanse 
tabulatuur, waarbij voor de Italiaanse werken tel-
kens een versie in Franse tabulatuur voorzien is 
voor luitspelers die niet van cijfertabulatuur kunnen 
spelen. 
   

 
 
https://

www.leluthdore.com/en/sheet-music.html 
Inmiddels zijn er uitgaven verschenen voor alle mo-
gelijke oude tokkelinstrumenten: er is een reeks 
voor kinderen, luit & theorbe, gitaar & vihuela, man-
doline, hedendaagse muziek en tenslotte didacti-
sche werken waaronder de barokluitmethode van 
Miguel Yisrael Serdoura zelf. 
De prijzen variëren naargelang van de inhoud: 
moderne composities als Return to Wonderland, 
Lute Pieces by David Braid (1970-) blijken het 
goedkoopste €11,33 en het Libro Primo d'Intavola-
tura di Chitarrone, Venetia 1604 van Giovanni Gi-
rolamo Kapsberger (c.1580-1651) kost €55,88 plus 
verzendingskosten.  
M. Lutz, R. Butturri, D. Ungar, A. Veylit M.-F. en J.-
D. Forget werkten mee aan de realisatie van deze 
partituren. 
 

Sociedad de la Vihuela: 
 
Juan Nieto verzorgde deze mooie uitgave van gi-
taarwerken van Don Santiago de Murcia bij de So-
ciedad de la Vihuela: 
 

Cifras selectas para gui-
tarra - Santiago de Murcia 1722 

€30,00 plus verzendingskosten 

http://sociedaddelavihuela.com/store/#!/libros-
books/c/315057/offset=9&sort=normal  
Cifras selectas para guitarra - Santiago de Murcia 1722  

Facsimile online: 

Lautentabulatur des Christoph Franz von Wolken-
stein-Rodenegg : ... , 1650-1675 (ca.) 

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/
SBB0002071000000000 

The Days Have No Names, a lute song 

Poem: Emile Clemens, music: Gilbert Isbin 

Performed by Stathis Skandalidis and Mattias 
Pavlus 

 
https://www.youtube.com/watch?
v=T_ipaDkKL1c&feature=share 

With kind regards,  
Met vriendelijke groeten, 
Bien cordialement, 
Gilbert Isbin  
 

http://wonomagazine.blogspot.nl/2018/01/luit-en-
duidelijk-stathis-skandalidis.html   

RRRR    umeurs Geruchten@internet    
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Graag  willen we Leonora Duar-
te (1610-1678) eens in de bloe-
metjes zetten. Leonora was een 
vrouw in een mannenwereld en 
had joodse wortels in het katho-
lieke Antwerpen, maar dat 
weerhield haar er niet van om 
zich te bekwamen in de muziek 
en te componeren. Ook haar 
zussen Francisca en Catharina 
waren muzikaal erg begaafd.  
"Hoe graag zou ik nog eens mu-
ziek horen in het huis van Duar-
te te Antwerpen: in Venetië heb 
ik ze bij Monteverdi niet beter 
gehoord", riep een tijdgenoot 
uit... 
Op de Meir, net om de hoek van 
het Rubenshuis, woont in de 
17de eeuw de meest muzikale 
familie van de stad: de familie 
Duarte. 
  
De joodse Duarte’s moeten 
vluchten uit Portugal en komen 
in het  cultureel rijke Antwerpen 
terecht. Hier bouwen ze een 
succesvolle handel in juwelen 
uit. Maar in een wereld vol reli-
gieuze spanningen zoeken ze 
een neutrale en universele taal 
als basis voor hun vriendschap-
pen en hun handel. Die taal vin-
den ze in de muziek! 

In hun stadspaleis geven vader Gaspar en drie van zijn dochters regelmatig concerten. Bezoekers uit 
heel Europa, van Italië tot Zweden, komen luisteren naar de zang en het gamba-, luit- en klavecimbel-
spel van de Duarte’s. Reizigers brengen bovendien ook zelf partituren mee. Zo wordt de woonkamer 
van de familie een internationale, muzikale ontmoetingsplek, Constantijn Huygens is hier vaak te gast. 
  
Vanaf februari 2018 is het Museum Vleeshuis | Klank van de Stad 4 jaar lang te gast in het vernieuw-
de Snijders & Rockoxhuis om er 2 muziekkamers rond de Duarte’s in te richten. 
Om dat te vieren staan de Woensdagklanken in 2018 in het teken van de muzikale wereld van deze 
familie en hun netwerk. Jonge, beloftevolle musici en gevestigde waarden nemen ons mee van Ant-
werpse stadspaleizen naar het Engelse hof, van Hollandse tuinen naar Spaanse kastelen, steeds in 
het spoor van de Duarte’s. 
 
Op 28 februari speelt Sospiri Ardente en 30 mei is Ensemble Canamella aan de beurt. 
27 juni een Huygensprogramma met Harry van Berne (tenor) en Willem Mook (luit) en  
Tonos Humanos met Philippe Malfeyt spelen op 26 september, het begint telkens om 14:30 prijs 5€. 
 
http://www.museumvleeshuis.be/nl/content/woensdagklanken-2018-het-spoor-van-de-duartes  
 
Locatie concerten: Vleeshuis, Vleeshouwersstraat, Antwerpen 

LLLL    eonora Duarte (1610-1678)    
Schilderij: Gonzales Coques, 
Familieportret Familie Duarte
(Szépművészeti Múzeum) 
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Laat mij toch eerst vertellen 
dat ik dit werkstuk een zeer 
goede synthese vind van de 
huidige kennis over luitmu-
ziek, gebruik en bouw in de 
Zuidelijke Nederlanden. 
Chapeau voor Godelieve! 
 
Mia Awouters 

Afbeelding: 
 
Leuven, stadsspeellieden 
in de ommegang, getekend 
door Willem Boonen,  
Geschiedenis van Leuven 
(16de eeuw). 

Dit boek is volgens het eigen zeggen van de au-
teur haar laatste en misschien wel het belangrijk-
ste als synthese van al de kennis die zij gedurende 
meer dan een halve eeuw heeft opgebouwd over 
dit onderwerp. 

Toen ze haar doctoraat schreef over de figuur van 
Emmanuel Adriaenssen, wat toen op slag een heel 
belangrijke studie werd aangezien zij toen tal van 
nieuwe feiten aan het licht bracht, heeft de luit 
haar niet meer losgelaten. 

Daarnaast publiceerde zij nog talrijke werken in 
gespecialiseerde tijdschriften en muziekencyclope-
dieën, een monografie over de schilder Alexander 
Adriaenssen, een boek over de Antwerpse speel-
lieden en in 2009 Geluit in Antwerpen. 

Het nieuwe boek is een must voor elke luitliefheb-
ber die geïnteresseerd is in de geschiedenis van 
de luit in heel ons land. 

Na een uitgebreide inleiding behandelt het eerst 
de luitisten in hofdienst (13de-16de eeuw) per 

eeuw gerangschikt en dan de spelers in kerk- en 
stadsdienst (14de-17de eeuw) in volgende steden: 
Mechelen, Dendermonde, Geraardsbergen, Leu-
ven, Antwerpen, Aalst, Kortrijk, Diksmuide, Tienen, 
Ieper, Luik, Brussel. Een derde hoofdstuk gaat 
over luitbouw (15de-18de eeuw) en een vierde 
over tabulatuurdruk van 1529 tot in de18de eeuw. 
Dan komt een uitvoerig chronologisch overzicht 
van al de muziek voor luit, cister en gitaar die in de 
Zuidelijke Nederlanden geschreven of gedrukt is. 
Over het ganse boek verspreid zijn er meer dan 
dertig afbeeldingen, meestal in kleuren.    
Bijna 260 eindnoten vervolledigen dit wetenschap-
pelijke werk, dat tegelijkertijd toch heel toeganke-
lijk is voor de modale lezer en luitspeler. 

 
Uitgave in eigen beheer, februari 2018. 
De prijs is slechts 30€, plus verzendkosten. 

Meer info via contact@lute-academy.be 

DDDD    e Zuidelijke Nederlanden en de Luit muziek 
door Dr Godelieve Spiessens  

Greet Schamp 
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De Zuidelijke Nederlanden en de 

Luitmuziek 
Dr Godelieve Spiessens. 
 
Christine Ballman 
 
Le dernier ouvrage de Spiessens intitulé « Les 
Pays-Bas du Sud et la musique pour luth » est 
peut-être, aux dires de l’auteur elle-même, son 
ultime livre. Spiessens a consacré sa vie à exami-
ner très minutieusement les archives flamandes et 
spécialement anversoises pour traquer la moindre 
mention de musiciens et de luthistes. Son travail 
de fourmi est une source importante de renseigne-
ments sur le mode de vie des musiciens de 
l’époque et nous n’oublions pas son livre et l’an-
thologie qui l’accompagne sur le luthiste et com-
positeur anversois Emmanuel Adriaenssens, un 
ouvrage reconnu internationalement.  
On peut vraiment dire que pour l’auteur cela a été 
le fil de sa vie et que ses recherches, depuis son 
doctorat sur Adriaenssens n’ont cessé de tourner 
autour du même sujet qu’elle a continué à déve-
lopper grâce à ses pointilleuses recherches d’ar-
chives.  
L’ouvrage qu’elle publie aujourd’hui est la syn-
thèse de toutes ces recherches et un « must » 
pour les amateurs de luth. À lire en néerlandais 
cependant. Mais le langage du luth est internatio-
nal ! 
Le livre ouvre sur une grande introduction concer-
nant les luthistes à la cour, et ce depuis le 13e 
siècle jusqu’au 16e. Ils sont rangés par siècle. À 
cela s’ajoute une étude sur les musiciens, et les 
musiciens au service des villes ou de l’église ; du 
14e au 17e siècle (Malines, Termonde, Grammont, 
Louvain, Anvers, Alost, Courtrai, Diksmude, Tirle-
mont, Ypres, Liège, Bruxelles). On le voit, le tra-
vail de Spiessens ne se cantonne pas à Anvers. 
Un troisième sujet est alors abordé : la facture ins-
trumentale des luths (15e-18e siècles) et ensuite 
l’imprimerie des livres de tablature, ne pensons 
qu’à Phalèse qui eut une production remarquable. 
Spiessens nous donne alors une liste exhaustive 
de tous les ouvrages publiés et de toutes les mu-
siques pour luth, guitare ou cistre composées 
dans nos régions. 
Le tout est agrémenté de nombreuses illustra-
tions.  
L’ouvrage donne toutes les sources au fil de 
quelque 260 notes en fin de livre, ce qui allège le 
contenu de l’ouvrage tout en lui conservant sa 
qualité scientifique.  
Un ouvrage incontournable pour le luthiste et le 

musicologue et le couronnement d’une vie de la-
beur dédiée à notre instrument préféré.  
Bravo à Godelieve Spiessens ! 
 
Ouvrage publié à compte d’auteur, février 2018 
30€ plus frais d’envoi. 
 
Plus d’infos sur contact@lute-academy.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La musicologue Godelieve Spiessens a écrit 
exclusivement à l’attention de “Luthinerie” une 
série d’articles sur les luthistes Anversois. En 
guise de reconnaissance l’Académie Belge du 
Luth en collaboration avec l’a.s.b.l. Cantiga, a 
publié en 2009 le livre “Le luth à Anvers pendant 
l’Ancien Régime”. L’ouvrage retrace l’histoire du 
luth depuis les premières mentions de celui-ci 
dans les archives Anversoises. Cet ouvrage est 
largement illustré de luths et luthistes peints par 
des artistes Anversois 
Info: contact@lute-academy.be  
Publié avec l’aide financière de la Province 
d’Anvers.  
Le prix est fixé à 12€ (10€  pour nos membres) 
plus les frais d’envoi (5€ pour la Belgique, 10€ 
pour l’étranger) à verser sur le compte de 
l’académie : IBAN BE92 0636 1463 9323  
 
Avec le livre en néerlandais, on peut se procurer 
une traduction française de C. Ballman en pdf. 
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Musicologe Godelieve Spiessens schreef in de loop der jaren 
exclusief voor ‘Geluit’ de artikelenreeks ‘Antwerpse luitslagers’. 
Als bekroning hiervan bracht de Belgische Luitacademie in sa-
menwerking met de Antwerpse vzw Cantiga, in 2009 een boek 
uit: ‘Geluit in Antwerpen tijdens het Ancien Régime’. Deze uitga-
ve kwam tot stand dank zij subsidies van de Provincie Antwer-
pen. Het werk biedt een overzicht vanaf de vroegste aantekenin-
gen over de luit in de Antwerpse archieven en wordt ruim geïllu-
streerd met 32 afbeeldingen van luiten en luitspelers door Ant-
werpse Meesters. 
U kan dit boek, 123 blz, nog steeds verkrijgen aan 12 € 
(ledenprijs : 10 €)  
plus 5 € verzendkosten (buitenland 10 €).  

Curriculum vitae dr Godelieve J.A. Spiessens 
 
Na haar Grieks-Latijnse humaniora, studeerde zij musicologie en kunstgeschiedenis aan de KULeuven, 
waar ze in 1962 tot doctor promoveerde op een proefschrift over de Antwerpse luitcomponist Emmanuel 
Adriaenssen. Zij was wetenschappelijk medewerker bij het Nationaal Centrum voor Navorsingen over de 
Vlaamse Primitieven, mandataris van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en assis-
tent aan de KULeuven, kunstadviseur, concertmanager en muziekbibliothecaris, muziekrecensent, ra-
dioproducer en wetenschappelijk medewerker in de Koninklijke Bibliotheek Albert I. Zij is laureaat van de 
Interuniversitaire wedstrijd en tweemaal laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 
Letteren & Schone Kunsten en ontving de Prijs Geschiedenis 1976 van de Provincie Antwerpen. Haar 
wetenschappelijk onderzoek is vooral gericht op de geschiedenis van de luitmuziek in de Nederlanden 
en het Antwerpse muziekleven tijdens het Ancien régime. Zij publiceerde tal van bijdragen in binnen- en 
buitenlandse encyclopedieën en biografische woordenboeken, tijdschriften en boeken, tentoonstellings-
catalogi, Alba amicorum, enz. Behalve de twee bloemlezingen luitmuziek van Adriaenssen, publiceerde 
zij een bundel 17de-eeuwse klavecimbelmuziek uit de Zuidelijke Nederlanden (Monumenta Flandricae 
Musicae, 4) en een boek over de 17de-eeuwse Antwerpse kunstschilder Alexander Adriaenssen en een 
over de Antwerpse Stadsspeellieden. 
 
Après ses humanités classiques, elle a étudié la musicologie et l’histoire de l’art à la KULeuven, ou elle 
a été promue docteur avec une dissertation sur le luthiste anversois Emmanuel Adriaenssen. Elle a été 
collaboratrice scientifique au Centre National de Recherches « Primitifs flamands », mandataire du 
Fonds National des Recherches scientifiques et assistante à la KULeuven, adviseur d’art, manager de 
concerts et bibliothécaire, critique de musique, producer à la radio et collaboratrice scientifique à la Bibli-
othèque Royal Albert Ier. Elle est lauréate du Concours Interuniversitaire et deux fois lauréate de la Ko-
ninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren & Schone Kunsten, et elle a reçu le Prix d’histoire 
1976 de la Province d’Anvers. Elle oriente ses recherches scientifiques surtout sur l’histoire de la musi-
que pour luth aux Pays-Bas (voir ci-dessous) et de la vie musicale à Anvers pendant l’Ancien régime. 
Elle a publié nombre d’articles en Belgique et à l’étranger, dans des périodiques et des livres collectifs, 
des encyclopédies et dictionnaires biographiques, des catalogues d’exposition, des Alba amicorum, etc. 
Exceptées les deux anthologies de musique pour luth d’E.Adrieanssen, elle a publié un recueil de musi-
que pour clavecin des Pays-Bas méridionaux du XVIIe siècle (MFM, 4) et un livre au sujet du peintre 
anversois Alexander Adriaenssen (17e siècle). 

http://users.skynet.be/antwerpiensia/spiessens.htm 
 
Webpagina Dr. G. Spiessens 
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  

17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

Oud nummer: IBAN BE53 3101 2936 5653 schrappen aub! éliminer s.v.p. !!  

mededeling: 
Hernieuwing lidgeld 2018 

- 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 2018 

- 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  passionnés 
du luth en Belgique.  

Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie : 
Greet Schamp 
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem 
tel : 32 (0)3 289 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. 
 
 

Met dank voor uw milde steun!  

 

 

Merci pour votre aide !   

Hartelijk dank aan al die leden die reeds hun lid-
maatschap voor 2018  betaalden op  ons nieuw 
rekeningnummer,  

BE92 0636 1463 9323  
voor diegenen die ons op de laatste luitdag  hun 
lidgeld betaalden, telt dit bedrag automatisch 
voor  dit lopende jaar 2018 tot aan de volgende 
luitdag.  
Weet u niet meer of u voor dit jaar al betaald 
hebt? Vraag het aan Frank: 
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 2018, 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 


