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Proficiat aan onze penningmeester Ariane Renel met haar pasgebo-
ren zoon Elias! 
Geen kerstmuziek dit keer in de muziekbijlage maar wel een vrolijk 
duet gebaseerd op Rossignol en een ragtime muziekje Mr Rufus’s 
Whistle. Wie op de luitdag was heeft dit stukje al gehoord. Met weer-
al dank aan Jan Thijs voor het digitaliseren. 
Mag ik nog een warme oproep doen om uw lidmaatschap voor 2011 
van onze Luitacademie te vernieuwen, zie op de laatste pagina hoe 
dat moet. Wij kunnen ook nog steeds helpende handen en geesten 
gebruiken om deze vereniging in stand te houden. 
Aan mensen die toch graag hun nieuwsbrief afdrukken kan ik op 
simpel verzoek een printklare pdf sturen in A3 of A4 formaat. 
Misschien zien we elkaar tijdens het luitweekeinde in kasteel de  
Renesse in Oostmalle op 20 maart ‘11 ? 
Voor elk lid hebben we daar wat van het magische “popote” klaar-
staan, breng daarvoor wel uw eigen minipotje mee met deksel. 
Ik wens jullie allen een prettig eindejaar. 

V an de redactie 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 
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Une journée du luth en chasse une autre ! Après la journée du 21 novembre à Woluwé 
— vous trouverez le compte-rendu photos de cette belle édition dans la newsletter — 
nous vous invitons déjà à venir fêter le renouveau à Oostmalle le 20 mars prochain. En 
attendant, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et n’oubliez pas nos 
étrennes… en payant votre contribution à notre association pour l’année 2011 ! 
Pourquoi ne pas nous rejoindre cette année pour aider à l’organisation de l’Académie ? 

E dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 
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A genda  zie ook: http://www.lute-academy.be/xlagenda327-nl/ 

 

Nieuw: Baroktrio Belayre 
-02/12/2010 kasteel Walburg St Niklaas 20u, prijs 12 vvk 10 
-03/12/2010 H. Kruiskerk Heusdendorp, Heusden, 20u,  
toegang 12 vvk 10 
-04/12/2010 Protestantse kerk, Bexstraat 10, Antwerpen Oost, 
17u toegang 10€ concert + Eerste Plaat 15 
-06/12/2010 CC Bolwerk Vilvoorde 
Baroktrio Belayre :Pieter Vandeveire , viola da gamba, Pieter 
Theuns, teorbe, luit en barokgitaar, Lieselot De Wilde, zang 
www.belayre.be info tel 32 485144203 
03/12/2010 Concert en l'église Saint-Berthuin de Malonne - 
20h30 Au programme: Charpentier "Messe de minuit", Fiocco 
Motets En collaboration avec le Choeur de chambre I Shango, 
direction Thierry Lequenne Solistes: Zsuzsi Toth, Renaud Tri-
pathi, Philippe Froeliger et Lionel Meunier. 
Rens. et réservations: infomusicaluminis@gmail.com  
Concert au profit de l'association des soins palliatifs en provin-
ce de Namur 
04/12/2010 Concert en la Collégiale Saint-Vincent de Soignies 
- 20h30 Au programme: Charpentier "Messe de minuit", Fioc-
co Motets En collaboration avec le Choeur de chambre I 
Shango, direction Thierry Lequenne Solistes: Zsuzsi Toth, 
Renaud Tripathi, Philippe Froeliger et Lionel Meunier. 
Rens. et réservations: infomusicaluminis@gmail.com  
05/12/2010, ANTWERPEN: Muziektheater Transparant & 
B’Rock - Monteverdi 
17/12/2010, BRUXELLES: Les Arts Florissants 
23/12/2010, BRUXELLES: B'Rock - Un Noël italien 
09/02/2011 CC Zandvliet The Golden Glows met Pieter 
Theuns, info pietertheuns@yahoo.com 

13/02/2011, ANTWERPEN: Scherzi Musical - Nel Regno 
d’Amore  
13/02/2011 om 15u Antoniuskerk, Edegem luitconcert door 
studenten van de academie en Greet Schamp & Susan King, 
barokluit 
20/02/2011, ANTWERPEN: Cyril Auvity & L’Yriade - Plus je 
vous vois, plus je vous trouve belle  
21/02/2011, BRUXELLES: Lautten Compagney - Francesca 
Cuzzoni, la Primadonna assoluta  
25/02/2011  20h Château d'Ham sur Heure Chemin d’Oultre 
Heure, 20 - 6120 Ham-sur-Heure 
Les Contes du Temps passé Un spectacle littéraire et musical 
autour des Contes de Perrault Mélanie BOUCHEZ, flûte tra-
versière baroque - Emmanuelle LAINE, viole de gambe - Fa-
brice HOLVOET, conteur baroque, théorbe & guitare infos et 
réservations: anne.sonet@publilink.be - 071/22.93.61 
06/03/2011, ANTWERPEN: Le Jardin Secret - Auf Wiener 
Art 
19/03/2011, ANTWERPEN: Thomas Baeté & Friends - Me-
lancholia 
20/03/2011 10.30 Aperitiefconcert Sofie Vande Eynde en Re-
becca Ockenden Luitdag kasteel de Renesse zie ook p. 20 
02/04/2011, BRUXELLES: Les Musiciens de Saint-Julien - 
"Et la fleur vole" 
10/05/2011, BRUXELLES: - Eugène Ferré 
11/05/2011 19u Antoniuskerk Edegem Oude muziek (luit) 
15/05/2011 19u Lier Lierische Kunsten J. van Elsacker 
21/05/2011, BRUXELLES: Vittorio Ghielmi - Facilis Des-
censum Averno   

Museum voor Schone Kunsten Gent : Nature morte aux fruits, luth et crustacés 
Stilleven met schaaldieren, vruchten en een luit Still Life with Crustacea, Fruits and a Lute  

17ième siècle 17e eeuw 17th century 
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Toujours du nouveau sur le site SFL !  
http://sf-luth.org/ 
Et sur You Tube ! 
http://www.youtube.com/user/SFLUTH#p/u 
Et au Musée de la Musique ! 
http://www.cite-musique.fr/francais/evenement.aspx?
id=11054 
how to make a lute in 5 minutes: 
http://www.youtube.com/watch?v=aMBMGRcRbG0 
many free tablatures at: 
http://www.juliannavarro.com/icprb/guitarrabarroca.htm 
http://www.lute.ru/library_eng/ 

Video Art 
Seven dances for the moon 
MOND UND VENUS / KLOPFEN / HALO / HYMNUS / 
ALNITAK / MINTAKA / ALNILAM 
By Melanie Poser, dance / Music and Stefan Olof Lund-
gren, music / musicarrangement / theorbo / film 
All on You Tube  
Download the music in lute tablature for free 
 www.luteonline.se 

 
Renzo Salvador: école de lutherie à Liège 
Chers amis, Les stages de lutherie tant attendus débuteront 
dès le 1er novembre 2010. Deux week-ends par mois, avec 
beaucoup de patience et de soin, vous pourrez réaliser votre 
luth, votre guitare classique, baroque ou romantique un 
théorbe ou une harpe gothique. N’hésitez pas à prendre 
contact avec moi pour obtenir plus d’informations. Je vous 
attends dans mon atelier pour commencer l’aventure… 
Beste vrienden, sinds 1 november 2010 zijn de stages luit-
bouw gestart in mijn atelier, En Neuvice in hartje Luik. Telkens 
twee weekeindes per maand kan men met veel geduld en 
zorg zijn eigen luit bouwen, een klassieke maar ook barok of 
romantische gitaar, een teorbe of een gotische harp. Aarzel 
niet om contact op te nemen voor meer uitleg. Ik verwacht jul-
lie in mijn atelier om samen aan dit avontuur te beginnen. 
Renzo Salvador 
http://www.renzosalvador.be/fr/index.html 
De eerste stage is inmiddels al volgeboekt, maar bij voldoen-
de interesse komt er beslist een tweede. 
 

Orfeo in St Niklaas 
Er is vraag naar enkele luitisten/theorbisten 
(amateurs,leerlingen) die continuo willen spelen in een 
Orfeo/Monteverdi productie o.l.v. Dieter Van Handenho-
ven. > 19,20 maart te Sint-Niklaas. 
 Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Dieter 
 Il y a une demande pour quelques luthistes/théorbistes 
(amateurs, élèves,...) qui veulent jouer du continuo dans 
une production de l'Orfeo/Monteverdi qui aura lieu le 19 
et 20 Mars à Sint-Niklaas (sous la direction de Dieter 
Van Handenhoven) 
 Vous pouvez solliciter chez Dieter. 
 dieter.vanhandenhoven@telenet.be 
(+32 479 362881) 
 
The 16th International Van Wassenaer Competition for 
Early Music Ensembles will be held between November 
18th and November 20th 2011 in Amsterdam, the Nether-
lands. The competition is open to Baroque music instrumental-
ists and vocal ensembles. Participants should make use of 
original instruments or good replicas. 
New! There is no age limit for participants. 
A full overview of the applications process, the regulations and 
other details are available on the website 
www.vanwassenaerconcours.nl. 
The entry deadline is 1st May 2011. 
International Van Wassenaer Competition 
The International Van Wassenaer Competition is the world's 
first and oldest competition for Early Music Ensembles. The 
competition was first held in 1986 and has developed into a 
festival, including concerts and master classes in addition to 
the competition. The 16th edition of the International Van 
Wassenaer Competition & Festival will be held again in the 
spectacular venue Muziekgebouw aan 't IJ. During the 3 days 
of the Festival, the theme wind instrument music will be shown 
and experienced in exhibitions, master classes and a concert 
for children. An extensive marketing and publicity plan is avail-
able for sponsors to ensure the generation of wide coverage in 
the media and with the target audience. 
With best wishes, 
Boudewijn van Bemmelen 
 P.O. Box 15401  
1001 MK Amsterdam  
The Netherlands  
 
P +31  20 626 6944  
F +31  20 622 7118  
 
E info@vanwassenaerconcours.nl 

R umeurs / Geruchten @ Internet 
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MAURICE BURAGLIA, Silvius Leopold Weiss, Suites en do 
mineur et Fa# mineur du Manuscrit de Dresde  
FL 1004, 2010  0’49 
Mauricie Buraglia que nous avons eu l’occasion d’entendre à 
l’une de nos Journées du luth signe cet enregistrement de 
deux suites de Weiss. Il s’explique dans le livret sur sa 
manière de concevoir cette musique : « J’aime la musique de 
Weiss d’une façon très naïve : j’adore me perdre dans cette 
spirale baroque de sa pensée, somme toute très naturelle. » 
Son choix est allé vers une suite en Do qui « lui donne un réel 
plaisir » et la seconde en Fa# « qui l’intrigue ». Une tonalité 
peu fréquente assurément et qui, si elle dispense une 
atmosphère différente, n’en démontre pas moins dans cette 
« Suonata » les traits stylistiques habituels au compositeur. 
L’enregistrement possède une qualité sonore et une souplesse 
qui donnent raison à Buraglia quand il dit que cette musique 
est naturelle. Elle coule de source. L’interprétation de Buraglia 
est certainement moins naïve qu’il ne le déclare mais 
l’articulation ne coupe jamais l’idée globale de la pièce. Son 
discours avance et va où il faut. Avis aux amateurs de 
musique baroque ! C. B.  
 
D’un Feu Secret Michel Lambert Airs de Cour 
Stephan van Dyck Musica Favola Accent 24234 

De voornaamste doelstelling van dit ensemble wordt al samen-
gevat in hun naam “Musica” (de klank van de muziek) en 
“Favola” (de betekenis van de woorden). Zij focussen op de 
vocale muziek uit 17e en 18e eeuw en vooral op de poëtische 
waarde van de tekst in harmonie met de muziek. 
De cd opent met een symphonie van Lully, die was - niet toe-
vallig - de schoonzoon van Michel Lambert (1610-1696). 
De Airs de cour van deze laatste componist zijn echt een ijk-
punt in hun genre. Hij koos zorgvuldig zijn teksten op basis van 
hun poëtische kwaliteiten. Stephan van Dyck weet dit heel 
expressief te brengen met de historisch juiste dictie, verstaan-
baar, mooie en passende versieringen. Het ensemble Musica 
Favola dat flexibel kan gaan van twee tot acht musici naarge-
lang het concert, bestaat voor deze cd uit zes artiesten: Ryo 
Terakado & Myriam Gevers, viool; Aline Zylberajch, clavecim-
bel; Kaori Uemura, gamba; Benjamin Perrot, teorbe en barok-
gitaar onder leiding van tenor Stephan van Dyck. 
Tijdens de Michel Lambertdagen in het MIM en op de voorstel-
ling van de cd het paleis van Karel van Lorreinen, kon ik al 
kennis maken met Musica Favola in de kleinere bezetting te-
nor, gamba en teorbe/gitaar. Het programma werd fel ge-
smaakt door het talrijke publiek. 
Ook de masterclass die Stéphan van Dyck toen gaf kende 
ruime belangstelling. De cd zelf biedt een uitgebreider keuze 
en is heel afwisselend samengesteld uit Airs van Lambert en 
instrumentale stukken van Lully. G. S.  

C d’s 
C. Ballman G. Schamp 

LSA Quarterly volume XLV nr 2 summer 2010 
-A conversation with Nigel North - Susan King 
-Three Fantasia’s by Dentice from the Siena Lute Book – Ja-
cob Heringman  
-Two dowland Favotites revisited ( Mignarda & Semper Dow-
land) – Jim Stimson 
-Two arrangements of “Un Gai Berger” (Newsidler & Phalèse) ) 
– Jim Stimson 
-The Cleveland Lute Seminar 2010 
-The European Lute Festival May 2010 Füssen – Christopher 
Wilke 
Journal of the LSA 
-The Harrach Ms and the Complete Works of S. L. Weiss – 
Tim Crawford 
-Weiss’s Concerted Music: A catalogue with commentary – 
Richard Stone 
 
Lauten-Info DLG 3/2010 
-Der Giesbert-Nachlass – Michael Treder 
-Handschriftliche Tabulaturen in einem Bittner-Druck – Michael 
Treder 
-Barons Barocklautenduo – Wolfgang Meyer 
-Der grosse Unbekannte – Mathias Rösel 
Tabulaturbeilage: 

-Jacques Bittner: Die handschriftlich ergänzten Tabulaturen für 
die 11-chörige Barocklaute zum Druck “Pièces de lut” in der 
Sammlung Dragan Plamenac (Yale University USA) 
  
The Lute News nr 95 October 2010 
-The man of the Monument: Thomas Mace – Benjamin Narvey 
-Mr Mace’s marvelous Music room – Andreas Linos 
-Two paintings of 12-course lutes – David van Edwards 
- Lost and found: a Francesco fragment in a Christ Church Ms  
– Jacob Heringman  
-Beginner’s page part 7 Your First lute: how many courses? 
-Beginner’s lesson: Met dat schuijtgen al over dat meertgen 
Thysius -  Linda Sayce 
Music Supplement: 
-Collected lute Music of Diomedes Cato of Venice-Part IV Fan-
tasias 1-10 - John Robinson 
 
NLV De Tabulatuur nr 100 November 2010 
-Terugblik Luitdag 10 april 2010 
-Muziekbijlage: Advent en Kerstmuziek arr. I.Thomas 
-Internationaal Luitfestival Füssen, C. Cannemeijer 
-Forum: nieuwe rubriek vergelijkende discografie 
-Uitslag lezersenquête 
-Masterclass met Gabriel Schebor 
-CD besprekingen, accoordjes, concertagenda 

B uitenlandse tijdschriften 
Greet Schamp 
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E ditions 

Gilbert Isbin 25 easy pieces bespreking door Susan King 
Editie The English Lute Society 
http://www.lutesociety.org/pages/catalogue#b  
In zijn voorwoord tot het boek preciseert Mr. Isbin dat hij deze 
stukken geschreven heeft met als doel gemakkelijke moderne 
stukjes te voorzien die technische moeilijkheden bevatten die 
een luitstudent zal tegenkomen. 
Dit doel bereikt hij wonderwel. Elk stuk concentreert op een 
bepaald aspect van techniek en als het grondig geoefend 
wordt, zal het de student een goede basis geven om het ver-
dere wijde luitrepertoire te ontdekken. 
1) Is dit muziek die een student kan brengen op concerten of 
voor familie of vrienden? Of zal het gerangschikt worden onder 
de groep stukken die “oefeningen” genoemd worden? 
2) Is dit muziek die een student kan brengen op concerten of 
voor familie of vrienden? Of zal het gerangschikt worden onder 
de groep stukken die “oefeningen” genoemd worden? 
Dit kleine boekje is simpel uitgegeven maar klaar en duidelijk 
te lezen. Het kan zeer nuttig zijn om techniek te ontwikkelen en 
ook als een introductie dienen tot het muzieklandschap van de 
luit in de 21e eeuw. 
http://users.telenet.be/gilbert.isbin/contents.html 

 
Nauclerus, Johannes (1579-1655)  
Lautenbuch, Gesamtfaksimile / Complete Facsimile RJV 
31 Faksimile nach der Lautenhandschrift in der Staatsbiblio-
thek Berlin Signatur: Mus. ms. 40141 
Kommentar: Ralf Jarchow 
The lute book of the North Frisian pastor Nauclerus is copied 
between 1607 to c.1620 and it is one of the most frequently 
cited so-called student manuscripts of its time. Apart from pie-
ces for six- to eight-course lute written in French and some in 
German tablature, there are five pieces for cittern. The extensi-
ve research for his biography shows also the acquaintance of 
the same-aged pastor Petrus Fabricius, to whose well-known 
song and lute book, there are also numerous concordances. 
Komponisten / Composers: Adriaenssen, Azzaiolo, Besard, 
Cutting, Denss, J. Dowland, Fabricius, Fuhrmann, Gastoldi, 
Haussmann, Holborne, Huet, Lechner, Lorenzini, Luther, Mei-
land, Nauclerus, Otto, Regnart, Reymann, Robinson, Schröter, 
Senfl, Thym, Vecchi, Waissel, Walter. 
© 2010 / ISMN M-700090-31-9 / F+K / [2-3] / german + en-
glish / 208 pages / Hardcover / 61.- Euro 
 
New items published by  TREE  EDITION  November  2010 
for Renaissance Lute: Easy Dances for Renaissance Lute 
selected from sources in the  Leipzig music library. 35 easy 
dance pieces for Renaissance Lute. Music for lute does often 
come in form of complete lute books from the period, but so-
metimes music is found bound together with totally different 
books. From these  appendices we have made this edition: 
from an appendix of Leipzig Ms II.66.and Leipzig II.5.32b. Ex-
pect enjoyable dance pieces that are not difficult to play. 

French tablature / Renaissance tuning Euro  20.- 
for Baroque Lute: Wenzel Ludwig Edler von Radolt: Die Aller 
Treueste Freundin, Vienna, 1701 edited by Hubert Hoffmann 
12 concerts for 1 to 3 Baroque lutes and strings (violin, viol and 
Cello/Viola da Gamba). In our 3-volume edition you will find a 
complete facsimile of the original edition, a modern score for 
the strings, an informative introduction by the editor and a mo-
dern transcription of all the original information and playing 
instructions of the composer.This is the first time that this col-
lection of lute concerts of high value is published again. Facsi-
mile of the original edition plus modern score for the strings. 
Original text and modern typeset in German. Lute parts in 
French tablature / Baroque tuning. 3 volumes / 310 pages Euro 
60.- 
7 of these 12 concerts have been recorded on CD by Ars Anti-
que Austria  with Gunar Letzbor (violin and direction) and 
Hubert Hoffmann (lute) in 2008(Challenge Classic CC72291) 
Send your orders to AlbertReyerman@kabelmail.de 
Find our complete catalogue of lute music at  
www.TREE-EDITION.com 
TREE EDITION Albert Reyerman  Finkenberg 89  
D-23558 Luebeck  Germany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
After the "Method for the Baroque Lute", a 356 pp. manuscript 
by Miguel Yisrael, published in 2008 by Ut Orpheus, we deci-
ded to create a NEW Baroque Lute scores collection, also by 
Ut Orpheus (SDS 10). Price: 11,95 Euro 
The General Editor of this collection is also Miguel Yisrael. 
For more informations and to order, please visit this link :  
http://www.utorpheus.com/utorpheus/product_info.php?
products_id=2201  
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Gregorius Huwet was afkomstig uit de toenmalige Zui-
delijke Nederlanden en werkte meer dan 25 jaar lang, 
nl. van 1591 tot 1616, als hofluitist in Wolfenbüttel bij de 
hertogen van Braunschweig & Lüneburg. Hij verwierf 
internationale roem als luitvirtuoos, leraar, componist en 
uitvinder van nieuwe speeltechnieken. Zijn Antwerpse 
periode werd grondig bestudeerd door Dr. Godelieve 
Spiessens. (1) Hieronder zullen wij zijn leven en werk in 
Wolfenbüttel belichten.  
Gregorius werd vóór 1560 in Hoei (Huy) bij Luik gebo-
ren als zoon van “Guilliaem Huwe” en werd in juni 1560 
Antwerps poorter (burger). In de volgende jaren duikt de 
naam Gregorius Hu(w)e(t) regelmatig op in de Antwerp-
se archieven. Het is niet duidelijk of het hier om vader of 
zoon gaat, daar er in 1582 en 1584 sprake is van de 
weduwe van Gregorius Huet. Over Huwets muzikale 
opleiding of over een eventuele inschrijving aan een 
universiteit is niets bekend. In juni 1585 trad Gregorius 
Huwet als luitist op in Düsseldorf voor het huwelijk van 
hertog Johann Wilhelm zu Jülich-Kleve-Berg met mark-
gravin Jacobe von Baden, waarvoor hij aangeworven 
was als een van de „Kunstmestern vnd Musici". Dit 
grootse huwelijksfeest was qua betekenis, theatrale 
pracht en praal, uniek in die tijd. Voor Huwet betekende 
het een fikse opstap voor zijn luitcarrière! Deze aanwer-
ving bewijst reeds zijn kundigheid op dat moment. Na dit 
uitbundige feest keerde hij terug naar Antwerpen, waar 
hij nog in 1588 als burger gesignaleerd wordt.  
De politieke en religieuze troebelen in de Nederlanden 
hebben zijn leven ongetwijfeld in deze periode beïn-
vloed. De belegering door Alexander Farnese en uitein-
delijk de capitulatie van het belangrijke internationale 
handelscentrum Antwerpen in 1585, leidde tot een mas-
sale uitwijking van meer dan 40.000 inwoners, voorna-
melijk hervormingsgezinden. Had Huwet zich inmiddels 
ook tot het nieuwe geloof bekeerd? Vele Antwerpse bur-
gers vluchtten naar Duitse steden, zoals bijvoorbeeld 
naar Keulen. Over het lot van Huwet in de jaren 1588-
1591 is niets bekend. In 1591 werd hij benoemd als hof-
luitist aan het hof van Wolfenbüttel onder Hertog Hein-
rich Julius van Braunschweig & Lüneburg. (2) 
Vooraleer we ons op Gregorius Huwet concentreren, 
zullen we het hof van Wolfenbüttel voorstellen. Huwets 
aanstelling vond plaats in een hoogst gunstige periode 
want bij het einde van de 16de eeuw onder Heinrich 
Julius (1564-1613) had het hof van Wolfenbüttel zijn 
politieke en culturele hoogtepunt bereikt.. Hertog Julius 

(1528-1589), vader van Heinrich Julius, had het hertog-
dom tot economische bloei en welvaart gebracht door 
verregaande hervormingen qua bestuur en mijnbouw. 
Hij had de stad uitgebreid en de reformatie ingevoerd. In 
zijn jeugd had Julius Frankrijk bereisd en eveneens in 
Keulen en Leuven gestudeerd. Hij had ook leren luit 
spelen. Tijdens zijn verblijf in Antwerpen van oktober 
1550 tot februari 1551 had hij daar zijn luit laten verbe-
teren, zoals blijkt uit zijn uitgavenboek. (3) Ook in latere 
jaren onderhield hij het contact met de . Hij vond er wel-
gestelde kooplieden en handwerklui. Met het oog op de 
uitbreiding en versterking van de stad, de drooglegging 
van het moerassige gebied en het graven van kanalen, 
haalde hij de bekende Nederlandse stedenbouwkundige 
Hans Vredeman de Vries met vaklui naar Wolfenbüttel. 
Voor de vestingbouw lijkt Julius Antwerpen wel als voor-
beeld genomen te hebben want er hangen zelfs zes 
afbeeldingen van de Scheldestad in de representatieve 
zalen van de vesting Wolfenbüttel. (5) Een van Julius' 
grootste verdiensten was de stichting van de universiteit 
van Helmstedt in 1576, de eerste protestantse universi-
teit in het Noord-Duitse gebied. Voordien had hij in 1571 
en 1573 in Keulen talrijke luiten gekocht voor de eerste 
opleiding van de studenten aan het Illustre Paedagogi-
um in Gandersheim, de voorloper van de universiteit 
van Helmstedt- zijn zoon Heinrich Julius was hier stu-
dent. (6) Voor zijn kleine hofkapel had hertog Julius een 
luitist uit Halberstadt aangesteld, Tobias Kühne. 
Na zijn dood in 1589 volgde zijn oudste zoon Heinrich 
Julius hem op als hertog van Braunschweig & Lüne-
burg.(7) Dankzij het wijze spaarzame beleid en de rijke 
erfenis van zijn vader kon de jonge hertog een bloeiend 
en groeiend vorstendom overnemen en werd hij een 
van de rijkste vorsten in het Noord-Duitse gebied. Als 
protestant (!) werd hij zelfs tot bisschop van Halberstadt 
benoemd (niet bekrachtigd door de paus) en daardoor 
werd zijn rijkdom en invloed nog vergroot. Tijdens zijn 
jeugd had hij een degelijke algemene opleiding gekre-
gen met zelfs muziekonderricht. Dat blijkt uit de inventa-
ris van het bisschoppelijk slot Gröningen bij Halberstadt 
(1578), waarin een toetseninstrument en een cister ver-
meld staan. (8) Na de dood van zijn eerste vrouw werd 
zijn invloed verder uitgebreid door zijn huwelijk op 4 
april 1590 met de Deense prinses Elisabeth, dochter 
van wijlen koning Frederik II en Sophie von Mecklen-
burg. Hij had er nu twee machtige zwagers bij gekregen, 
nl. de toekomstige koning Christiaan IV van Denemar-
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ken en koning James VI van Schotland, de latere Ja-
mes 1 van Engeland, die met Elisabeths zuster Anne 
getrouwd was. Tijdens het prachtige huwelijksfeest in 
slot Kronborg bij Helsingör ontmoette hertog Heinrich 
Julius voor het eerst een groep Engelse komedianten. 
Na zijn terugkeer in Wolfenbüttel wenste hij aan zijn Hof 
een gelijkaardige muziek en kunst te brengen als aan 
het Deense Hof. Net in deze tijd van streven naar grote-
re pronk en praal trad Gregorius Huwet in dienst van 
hertog Heinrich Julius. Zijn aanstelling dateert van 29 
mei 1591 (9). Het originele contract is bewaard geble-
ven. (10) Daarin werd een jaarloon van 90 gld. vastge-
legd met bovendien een vergoeding van 10 daalders 
voor huishuur en verwarming, een wekelijks kostgeld 
van 1 gld. en 16 gld. voor twee kostuums per jaar. Kost-
bare kleding zoals de musici van de hofkapel en de ka-
pelmeester, kreeg Huwet echter niet. Het zogezegd 
kostgeld was een alternatief voor „vrije tafel“ en dat be-
tekende kost en inwoon in het slot voor rekening van 
het hof. (11) 
De vergoeding van huishuur en brandhout betekende 
dat Huwet noch zijn vrouw en kinderen in het kasteel 
zelf woonden.. Het aantal hofbedienden bedroeg toen 
180 hoofden (12) en behalve Huwet waren er 18 musici. 
Alles samengeteld verdiende Huwet dus jaarlijks 194 
gld. en dat was de helft van het jaarloon dat de kapel-
meester Thomas Mancinus opstreek. De jaarlijkse beta-
ling van 30 gld. voor snaren /snarengeld aan Huwet was 
niet expliciet vermeld in de overeenkomst, maar volgde 
ook later regelmatig. Een van zijn dienstplichten was het 
zogenaamde “Aufwarten” en dat was het musiceren in 
de hertogelijke kamer en aan de vorstelijke tafel, zowel 
solistisch als samen met de andere instrumentalisten 
van de kapel. 
Verder had Huwet de hertog te begeleiden op al zijn 
reizen en bij zijn verblijf in zijn verschillende residenties. 
Hij moest zich te allen tijde beschikbaar houden om luit 
te spelen, wanneer de hertogelijke familie het maar 
wenste. Huwets aanwervingscontract was levenslang, 
maar kon door elk van beide ondertekenaars een half-
jaar van tevoren opgezegd worden. 
Opvallend hierbij is dat Huwet verscheidene privileges 
genoot in vergelijking met de andere musici: hij was niet 
ondergeschikt aan de kapelmeester en als enige muzi-
kant was hij geen lid van de hofkapel. Alleen hij en de 
hoforganist hadden toegang tot de privésfeer van de 
hertog. In tegenstelling met de andere hofmusici en –
bedienden werden hem geen extra taken opgelegd. 
Zelfs kapelmeesters als Thomas Mancinus en later Mi-
chael Praetorius waren immers verplicht om naast hun 
muzikale opdracht ook de hertogelijke kinderen te on-

derwijzen en/of toezicht te houden op de bibliotheek. 
Luitist Tobias Kühne moest in de jaren 1587–1590, 
naast zijn bedrijvigheid als luitist en zanger, ook schrijf-
diensten op de kanselarij en de registratiekamer leve-
ren. In tegenstelling tot Huwet, was hij wel onderworpen 
aan het gezag van de kapelmeester, zodat hij als het 
ware een plaats innam tussen hof- en hofkapelluitist. Op 
grond van zijn dienstplichten kan Huwet dus niet echt 
als opvolger van Kühne beschouwd worden. 
Misschien waren de doopplechtigheden op 18 april 
1591 voor Friedrich Ulrich, eerste zoon van het hertoge-
lijke paar, de eerste aanleiding om Huwet aan het hof 
van Wolfenbüttel te ontbieden.  
In zijn contract had Huwet zich tot gehoorzaamheid aan 
de hertogelijke familie verplicht: „bey meinen ehren, 
wahren Wortten, treuen und gutten Glauben“. Hij onder-
tekende eigenhandig met Gregorius Huwet. Bijgevolg 
beschouwen wij deze enige authentieke handtekening 
als enig geldige schrijfwijze van zijn naam en niet 
„Huet” (originele Waalse naam), „Howett“ (Engelse lite-
ratuur) of andere varianten. In de kamerrekeningen van 
hof van Wolfenbüttel werd hij gedurende 25 jaar meest-
al onder de naam Gregorius Huwet aangeduid en 
slechts zelden als „Huweth“, „Huwedt“ of „Huet“ veran-
derd. In deze rekeningen werden zijn naam en titel, 
evenals die van de kapelmeester, op een opvallend an-
dere schrijfwijze genoteerd en dat om zijn belangrijke 
plaats aan het hof te benadrukken. De vroegere foutie-
ve mening als zou Huwet een Engelsman geweest zijn, 
werd in leven geroepen door musicoloog Chrysander 
(13) en bleef jarenlang tot op vandaag in omloop. (14)  
De foutieve bewering dat Huwet in de hofakten een En-
gelsman genoemd wordt, hield tot op heden stand (15). 
Nochtans noemde Robert Dowland hem in zijn Varietie 
of Lute Lessons  (London, 1610) al „the most famous 
Gregorio Huwet of Antwerpe“  en Matthaeus Reymann 
bestempelde hem als een Belg in zijn voorwoord tot 
Noctes musicae (Heidelberg 1598). Men kan zich afvra-
gen waarom Huwet geen eigen werk uitgaf want, in te-
genstelling met kapelmeesters Mancinus en Praetorius, 
was hem dat niet contractueel verboden zonder uitdruk-
kelijke toestemming van zijn broodheer. Anderzijds was 
hij ook niet tot componeren verplicht, zoals de kapel-
meester. De technische mogelijkheden voor publicatie 
lagen in Wolfenbüttel nochtans voor de hand want in de 
hofdrukkerij zagen werken van Mancinus en Praetorius 
het licht, alsook de eerste Duitse krant, Aviso (1609). 
In 1592 nam hertog Heinrich Julius een groep Engelse 
komedianten onder de leiding van Robert Browne in 
dienst. De echte interesse van de hertog voor muziek 
en literatuur ging gepaard met de noodzaak om zijn 
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rang meer luister bij te zetten. Bovendien was hij zelf 
ook creatief op artistiek gebied. In een ware creatieve 
uitbarsting schreef hij in 1593-1594 niet minder dan tien 
toneelstukken, die hij met de hulp van de Engelse ko-
medianten, nu onder de leiding van Thomas Sackville, 
bij de eerste feestelijke gelegenheid, door Duitse be-
roepsacteurs op de planken liet brengen. Zijn toneelstuk 
"Von Vincentio Ladislao Sacrapa von Mantua" (1594) 
kan als eerste Duitse komedie gelden. (16) 
In enkele van zijn toneelstukken traden Engelse acteurs 
op als muzikanten o.a. met luit en pandora. In het jaar 
1593 bezocht hertog Ulrich van Mecklenburg het hof 
van Wolfenbüttel en bij die gelegenheid liet een luitist ’s 
morgens bij het ontbijt zijn kunst horen en ontving daar-
voor 1½ daalder (17). Deze luitist moet Gregorius Hu-
wet geweest zijn.  
In 1594 publiceerde Adrian Denss in Keulen twee fanta-
sieën van Huwet (18) in zijn Florilegium, het eerste luit-
boek in Franse tabulatuur voor het Duitstalige gebied 
(19). Het is niet uitgesloten dat Denss en Huwet, die 
beiden van Antwerpse afkomst waren, elkaar persoon-
lijk gekend hebben; hetzij in Antwerpen hetzij in Keulen,  
In hetzelfde jaar 1594 vond ook de uitbundige herope-
ning van de oude bisschopsresidentie slot Gröningen 
plaats. Al sinds 1578 had hertog Julius daar met zijn 
twee jongere broers gewoond en er een hof van onge-
veer 160 personen onderhouden. (20) Nadat het ge-
bouw sinds mei 1586 grotendeels herbouwd was met 
de nodige pracht en praal, werden de bezoekers ver-
wacht in de talrijke schitterende zalen. Alleen al de Gou-
den Zaal mat 40 x 14 meter. Later zouden hier het 
grootste wijnvat ter wereld te zien zijn en na voltooiing 
in 1596, het grote orgel der „Mooie Kerken“. (21) Het 
slot Gröningen werd één van de hoofdwoonplaatsen 
van de hertogelijke familie. In het jaar van de herope-
ning kreeg John Dowland een uitnodiging om naar Wol-
fenbüttel te komen en m.i. was dat naar aanleiding van 
deze heropening, met de bedoeling van de hertog om 
hem als extra luitspeler en “statussymbool” voor zich te 
winnen. Op 10 november 1595 schreef Dowland zelf 
aan zijn beschermheer Robert Cecil, lid van de Geheim-
raad van Elisabeth I, dat hertog Heinrich Julius poogde 
hem met waardevolle geschenken en het vooruitzicht 
op een vorstelijke wedde in zijn dienst te krijgen. (22) 
Helaas was dat tevergeefs. Samen met Gregorius Hu-
wet reisde Dowland tijdens de jaarwisseling 1594-1595 
naar het hof van landgraaf Maurits van Hessen in Kas-
sel.(23)  
Landgraaf Maurits, bijgenaamd de Geleerde, was zelf 
een fervente luitspeler en in een brief aan Heinrich Juli-
us beschreef hij het bezoek en optreden van beide lui-

tisten in Kassel. (24) Daarin stak hij de loftrompet over 
Dowlands compositorisch talent en over Gregorius Hu-
wet berichtte hij dat die een ervaren en bedreven luitist 
was en een meester in het diminueren /variëren van 
motetten en madrigalen. Verder repte hij nog over een 
vroegere wedstrijd tussen beide luitslagers in Wolfen-
büttel en dat Dowland het betreurde dat hij Huwet toen 
gekleineerd en ietwat geminacht had, waarvoor hij zich 
heftig verontschuldigde. Volgens de Amerikaanse musi-
coloog J.M.Ward was het samentreffen van beide luit-
meesters voor allebei van groot belang: „The experien-
ce must have been a memorable one”.(25) Welke spo-
ren liet hun ontmoeting beiderzijds na? Een eerste ge-
volg was de lofbetuiging van Dowland aan het adres 
van Huwet en Alessandro Orologio in het voorwoord tot 
zijn First Booke of Songs or Ayres (1597): „for their loue 
to me, as also for their excellence in their faculties“(voor 
hun mij betoonde genegenheid en voor hun kunstvaar-
digheid). (26) Verder zijn er in 1610 de vermelding als 
„the most famous Gregorio Huwet of Antwerpe, lutenist 
to the most high and mightie Henricus Iulius, Duke of 
Brunswick, &c.” en de uitgave van een van diens fanta-
sieën in Varietie of Lute-Lessons van Robert Dowland.
(27) Volgens Stobäus zou Dowland Huwets vernieuwing 
van de speeltechniek met "duim buitenwaarts" overge-
nomen hebben.(28). Anderzijds is de invloed van Dow-
land onmiskenbaar in enkele werken van Huwet, waarin 
Dowland-melodieën geciteerd en gevarieerd worden. 
(29) Als ware het een antwoord uit Wolfenbüttel op John 
Dowlands beroemde Lachrimae Pavan, kan men Hu-
wets Pavana à 5 voc. Gregorij Huberti bij Johann Rude 
(Florum musicae, Heidelberg, 1600) beschouwen en zo 
ook het overeenkomstige Respondens Lachrimae, Pa-
vana 7 bij Fuhrmann (Testudo Gallo-Germanica, Nürn-
berg,1615, nr. 62a) dat aan Tobias Kühne, luitist van de 
Wolfenbüttelse Hofkapel, wordt toegeschreven. Beide 
pavanes staan dicht in de buurt van Dowlands 
„Lachrimae“ afgedrukt, evenals de nogmaals aan Kühne 
toegeschreven maar vermoedelijk op Huwet teruggaan-
de Pauana dulland“ in het Lautenbuch der Elisabeth von 
Hessen (1611). (30) Indien Michael Praetorius (1571-
1621) inderdaad in 1593 als kamerorganist bij de hertog 
in dienst kwam (31), moet ook hij Dowland nog per-
soonlijk gekend hebben. In zijn in 1612 verschenen 
dansboek Terpsichore  bevinden zich bewerkingen van 
stukken van Dowland, weliswaar onder de benaming 
“Incerti” (32),  bijvoorbeeld Mistris Winter’s Jump  en Mr. 
Knight’s Galliard (Poulton & Lam, nr.55 en nr.42). (33) 
Terwijl Dowland in maart 1595 zijn reis richting Italië 
voortzette, keerde Huwet terug naar Wolfenbüttel. Hij 
kon erop vertrouwen dat zijn heer hem naar waarde 
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schatte want in december 1595 schonk Heinrich Julius 
zijn virtuoze hofluitist Huwet een huis in Halberstadt, 
een eerbewijs dat voordien geen enkele van zijn be-
dienden te beurt gevallen was. Halberstadt bevond zich 
in de nabijheid van slot Gröningen en was tevens de 
plaats van Heinrich Julius' bisschopszetel. Met deze 
schenking wou de hertog Huwet levenslang aan zich 
verplichten en voorkomen dat die zoals Dowland, het 
zou laten afweten. Het huis kostte 1800 gld. en werd 
verkocht door Franz Hildebrandt Ruck, een door de her-
tog erg bewonderde wolhandelaar uit Halberstadt en 
pachter van het domkapittel aldaar. De afbetaling van 
de som aan Ruck gebeurde over drie jaar in jaarlijkse 
termijnen. Gezien de prijs, moet het een prachtig pand 
geweest zijn. (34) Halberstadt lag 50 km van Wolfenbüt-
tel en 30 km van Gröningen verwijderd en telde bij het 
begin van de 16de eeuw al ongeveer 15.000 inwoners. 
Ook Michael Praetorius woonde vóór zijn aanstelling als 
hofkapelmeester in Wolfenbüttel in december 1604, met 
zijn familie in Halberstadt. Sinds 1593 was Claudius de 
Fosse als tenorist verbonden aan de hofkapel en die 
was, evenals Huwet, in 1585 uitvoerend musicus ge-
weest was bij de huwelijksfestiviteiten in Düsseldorf. Hij 
bleef tot aan zijn dood in januari 1616 in Wolfenbüttel. 
Diamedes Gedeon Lebon, die als luitist van de hofkapel 
in dienst was in 1594-1599, werd in januari 1595 door 
hertog Heinrich Julius naar Luik in de Nederlanden ge-
stuurd om er ettelijke muzikanten te halen. Onder deze 
nieuwelingen bevonden zich Andreas Voet, Georgius 
Wahse en ook de kornetspeler Wessel Wessaliensis, 
die Gregorius Huwet al van in Düsseldorf kende. (35) 
Wessel bleef tot aan zijn dood op 30 augustus 1624 als 
instrumentspeler in dienst van de kapel van Wolfenbüt-
tel. Het lijdt geen twijfel dat Huwet bij de aanwerving 
van deze nieuwe musici uit zijn geboorteland als raads-
man fungeerde. Ook achteraf werd hij in de hofakten 
herhaaldelijk als bemiddelaar bij de aanwerving van 
muzikanten vermeld. 
In de zomer van 1597 trouwde Gregorius Huwet met 
Marie Alemann. De hofkamerrekeningen vermelden op 
4 juni een storting van 9 gld. aan Huwet vanwege her-
tog Julius August, de broer van Heinrich Julius. Dat was 
zowat de gebruikelijke gift voor hofbedienden bij derge-
lijke familiale aangelegenheden. Op 30 juni kreeg Huet 
via hofkanselier Jagemann in opdracht van de hertog 
bovendien nog een door een juwelier vervaardigde be-
ker van 45 gld. als huwelijksgeschenk. Gelijkaardige 
geschenken werden nochtans alleen aan hogere amb-
tenaren en nooit aan muzikanten gegeven. Op 9 augus-
tus 1597 kwam er ook nog een extra bezoldiging 

(“Gnadenbesoldung“) van 144 gld. misschien ter gele-
genheid van Huwets huwelijk. 
In het voorjaar van 1600, dat door kroniekschrijvers be-
stempeld werd als bijzonder koud en gevaarlijk wegens 
woedende epidemies, werd Huwets kind geboren.(36) 
De hertog was peter en op 17 maart werd in diens op-
dracht via Tobias Paurmeister, de kanselier van Halber-
stadt, een bedrag van 54 gld. overgemaakt aan Huwet. 
Dat was zesmaal meer dan gebruikelijk. Marie Alemann 
was blijkbaar tot dan toe in hofdienst geweest want voor 
haar laatste teergeld, dus haar afscheid, betaalde de 
hofkamer haar op 24 maart 1600 een bedrag van 27 
gld. Welke functie aan het hof ze precies bekleed heeft, 
kon niet achterhaald worden want ze staat niet in de 
bezoldigingslijsten vermeld. De naam en het geslacht 
van het kind zijn niet bekend omdat er in die tijd in Hal-
berstadt nog geen kerk- of doopregisters werden bijge-
houden in Halberstadt. Maar vermoedelijk ging het om 
Huwets zoon Heinrich Julius, die in mei 1611 aan de 
universiteit van Helmstedt zou ingeschreven worden, 
waar hij later en van 1621 af ook in Keulen, rechten stu-
deerde. Op grond van zijn voornamen is de identificatie 
van deze student als Huwets zoon en petekind van de 
hertog erg waarschijnlijk. In welk deel van de stad Hal-
berstadt de familie Huwet leefde, is niet bekend. Waar-
schijnlijk was dat in het oostelijke stadsgedeelte want uit 
de inschrijving van zoon Heinrich Julius Huwet in Keu-
len blijkt dat zijn familie deel uitmaakte van de protes-
tantse gemeente van de Sint-Pieter-en-Pauluskerk, ge-
bouwd in 1085 in het oosten van Halberstadt. 
In december 1601werd het personeel van de hofkapel 
wegens besparingsmaatregelen ingekrompen. Onder 
de muzikanten die het hof moesten verlaten, was er ook 
een muzikant Octavianus Huet. Het is niet bekend welk 
instrument hij bespeelde en evenmin het tijdstip van zijn 
aanstelling. In een rubriek van achterstallige bezoldigin-
gen van hofmuzikanten in de Kamerrekening van 1603-
1604, wordt ondubbelzinnig vermeld dat deze Octavia-
nus de broer was van Gregorius Huwet, die samen nog 
1148 daalders en 5 stuiver tegoed hadden. Mogelijk 
was hij één van de muzikanten die in 1595 door Gede-
on Lebon in de Nederlanden was gerekruteerd. Achteraf 
staat hij niet meer vermeld in de hofarchieven. 
Op 7 januari 1603 ontving Huwet vanwege het hof een 
bedrag van 54 gld. om een nieuw paard te kopen. Op 
24 oktober 1604 liet de hertog hem de indrukwekkende 
som van 562 gld. uitkeren om onbekende reden. 
Van begin 1606 tot augustus 1608 verbleef Hans Niel-
sen alias Giovanni Fonteijo, de luitist van de Deense 
hofkapel, in Wolfenbüttel (en ongetwijfeld ook in Halber-
stadt) om zijn luitspel bij Gregorius Huwet te vervolma-
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ken. Hij wordt slechts even in de hofakten vernoemd. 
(37) Hoogstwaarschijnlijk was het koning Christiaan IV 
zelf die dit studieverblijf van Nielsen geregeld had want 
meermaals bemoeide die zich persoonlijk met de oplei-
ding en vervolmaking van zijn hofmuzikanten. De Deen-
se koning kende Huwet uiteraard door zijn talrijke be-
zoeken aan zijn zus aan het hof van Wolfenbüttel. Het 
zenden van Nielsen is dan ook een bewijs dat Christi-
aan IV Huwet als een der beste luitisten van zijn tijd 
beschouwde. In 1507 liet Huwet zich scheiden van Ma-
rie Aleman omdat die eerder een buitenechtelijke ver-
houding had aangeknoopt met Augustus Kannenberg, 
burgemeester van Schneidlingen. In het dagboek van 
domdeken Matthias von Oppen(39) wordt verwezen 
naar een briefwisseling tussen Kannenberg en het 
(katholieke) domkapittel, waarin gedreigd werd dat de 
burgemeester zijn geërfd huis met tuin en ook zijn ambt 
zou verliezen, tenzij hij de ontvoerde vrouw van de lui-
tist zou opgeven. Deze had hij onlangs opnieuw zwan-
ger gemaakt en hij had haar ook laten dopen.Gregorius 
Huwet reisde meermaals naar Leipzig: op 18 december 
1593 betaalde de hofkas hem 27 gld. aan teerkosten als 
gunstbewijs. Ook in oktober 1602, oktober 1606 en mei 
1609 werden hem reiskosten uitgekeerd voor bezoeken 
aan de Michiels- en Paasmarkten in Leipzig. De reden 
voor deze reizen was telkens de aankoop van talrijke 
nieuwe luiten voor de luitisten van de hofkapel, maar 
misschien ook voor zichzelf in opdracht van het hof. In 
Leipzig werden o.a. kwalitatief hoogstaande luiten uit 
Zuid-Duitsland en Noord-Italië aangeboden door allerlei 
luitbouwers en –handelaars. Aankopen van instrumen-
ten vielen toen bijna uitsluitend onder de bevoegdheid 
van de kapelmeester.  
In Leipzig had Huwet contact met luitspeler en notaris 
Matthaeus Reymann. (40) Hierover getuigt Reymann in 
het voorwoord tot zijn Noctes musicae (Heidelberg, 
1598), waarin hij Huwet als Belg bestempelt en diens 
ervaring en kundigheid prijst. Naar dit voorwoord te oor-
delen, heeft Reymann zich bij zijn werk ook met raad en 
daad door Huwet laten bijstaan want hij refereert aan 
diens rijp oordeel en grote invloed als vernieuwer van 
de luitstemming (de twee diepste koren in D en C i.p.v. 
in F en D). Ook luitist en organist Johann Rude moet 
Huwet persoonlijk gekend hebben want in zijn luitboek 
Florum musicae (Leipzig, 1600) (41) nam hij niet minder 
dan vijf composities van Huwet op en in het voorwoord 
looft hij diens luitkunst in de Julische landen op grond 
van diens optreden in Düsseldorf in 1585. In de zomer 
van 1605 wordt een uitbetaling van teerkosten in de 
hofrekeningen opgetekend voor een reis naar het keur-
vorstendom Saksen. Huwet ging met de hertogelijke 

familie naar Liebenwerda, waar hij verbleef bij Christi-
aan II, zwager van Heinrich Julius. Opmerkelijk is de 
vermelding dat Huwet met zijn dienaars reisde en dat 
bewijst weer eens de hoge sociale status die hij inmid-
dels verworven had. 
In Wolfenbüttel bevond Huwet zich op een van de be-
langrijkste knooppunten van het toenmalige muzikan-
tennetwerk. Door wederzijdse bezoeken in het gevolg 
van hun dienstheren kwam hij in contact met de muzi-
kanten der vorstenhoven van Dresden, Bückeburg, 
Brandenburg, Mecklenburg en ook die van het Deense 
konings- en het Praagse keizershof. Ook Konrad Hagi-
us, kapelmeester aan het hof van Graaf Ernst III van 
Holstein-Schaumburg in Bückeburg, heeft Huwet per-
soonlijk gekend. In 1615 publiceerde hij zijn Newe 
künstliche Intraden en daarin nam hij een onvolledige 
galliarde van Huwet op in een bewerking voor zes in-
strumenten (bv. de Bückeburger „Englische Music“ on-
der leiding van George Webster). Hij noemde Huwet 
zijn genegen bekende heer en goede vriend. Tot nu toe 
zijn een twaalf (of dertien) composities van Huwet be-
kend in handschriften en drukken van andere auteurs (3 
of 4? Fantasia’s, 2 Pavanes en 7 Galliarden). 
Alhoewel luitist Tobias Kühne reeds in 1587 wegens 
besparingsmaatregelen door hertog Julius ontslagen 
werd, dus vóór de komst van Huwet, hebben beide luit-
meesters blijkbaar toch met elkaar in contact gestaan. 
Dat kan afgeleid worden uit wisselende toeschrijvingen 
van bepaalde composities, o.a. die gebaseerd op de 
bekende Walsingham-melodie (42) of het reeds hoger 
genoemde Respondens Lachrimae. Beide luitslagers 
hadden Halberstadt als gemeenschappelijk trefpunt. 
Gregorius Huwets inkomen weerspiegelde in de loop 
der jaren de indrukwekkend stijgende waardering die de 
hertogelijke familie hem betoonde. Tijdens zijn diensttijd 
als hofluitist onderging zijn bezoldiging merkbare veran-
deringen die aanzienlijk afweken van de oorspronkelijk 
overeengekomen voorwaarden. In 1610-1611, 1611-
1612 en 1613-14 zijn de vermeldingen in de hofakten 
onder de rubriek bezoldiging der muzikanten beperkt. 
De vergelijking van Huwets inkomen met dat van kapel-
meester Mancinus (tot 1604) en Praetorius (na 1604) 
ten opzichte van de totaaluitgaven voor de hofmuziek 
geeft volgend weinig homogeen beeld (43):  
Afbeelding op volgende blz. 
Vergelijkende tabel bezoldigingen muzikanten: met ach-
tereenvolgens 
 jaar , hofluitist Huwet , kapelmeester- hofkapel in 
totaal 
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*1595-1600 (geen gedetailleerde gegevens in de ka-
merrekeningen)  
**Achterstallige bezoldigingen van Gregorius en Octavi-
anus Huwet samen:  
***Nieuwe bezoldiging ---- - 160 -1918 
****1609-1610: ontbreekt 
**achterstallige bezoldiging 1615 
**achterstallige bezoldiging 1616 
*****1616-1617 overleden 
 
Weliswaar had de kapelmeester buiten zijn gewone 
loon ook nog een "Deputat", d.w.z. levensmiddelen in 
natura, maar hij had ook de 5 tot 12 kapelknapen te 
onderhouden. Van zijn loon moest bijvoorbeeld Michael 
Praetorius ook de drukkosten van zijn werken dragen. 
Het aantal hofmusici (Huwet inbegrepen maar zonder 
de trompetspelers) varieerde in die jaren van 11 tot 19 
hoofden. Daaronder bevonden zich telkens 1 à 2 hofka-
pelluitisten, die uiteraard een aanzienlijk lager inkomen 
hadden dan Huwet. Opvallend is het loon van Huwet in 
verhouding tot de volledige loonkost der musici, vooral 
sinds 1614! Ook in vergelijking met luitisten aan andere 
hoven (44) (in zover dat bij de verschillende monetaire 
koersen is om te rekenen) lag Huwet met zijn verdienste 
voorop. In zijn tijd was hij ook de enige luitist van Zuid-
Nederlandse afkomst die het tot de hoge rang van hof-
luitist gebracht had. 

Van 1600 af hield hertog Heinrich Julius, die zelf een 
voortreffelijk jurist was, zich bijna voortdurend in Praag 
op, waar hij steeds meer het vertrouwen van keizer Ru-
dolf II won en zich uitzonderlijk verdienstelijk maakte als 
bemiddelaar in de broedertwisten tussen keizer Rudolf 
en koning Matthias, evenals bij de afdanking van het 
krijgsvolk van Passau. (45) De representatieve levens-
stijl van Heinrich Julius in Praag alsook de talrijke kost-
bare geschenken kostten handenvol geld aan zijn her-
togdom dat leed onder zijn afwezigheid. De grote saffier 
waarmee hij de keizer vereerde, zou later Rudolfs kei-
zerskroon sieren. In de volgende jaren reisde Heinrich 
Julius heen en weer tussen Wenen en Praag. Hij ging 
ook naar Dresden en Passau. Huwet, die contractueel 
verplicht was zijn heer op al zijn reizen te vergezellen, 
heeft dus minstens deeltijds in Praag vertoefd en hij 
leerde er het artistieke en rijke muzikale leven aan het 
keizershof kennen. In juli 1611 werd hij door Keizer Ru-
dolf benoemd als Heinrich Julius directeur der Geheim-
raad, een invloedrijke post die hem als protestantse 
vorst door velen misgund werd. Hij verlegde zijn hoofd-
verblijfplaats naar een prachtig paleis op het Praagse 
Hradschin. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij daar niet 
evenveel waarde hechtte aan muzikale uitstraling als 
voordien in Wolfenbüttel. Nadat hij in juli 1613 na een 
banket zwaar ziek werd, schreven de artsen hem als 
geneesmiddel voor dagelijks muziek die hij best verdra-
gen kon in de voorkamer. Op 27 juli 1613 ontving hij in 
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bijzijn van meer dan 60 personen (hofdienaars en be-
langrijke lieden) het Avondmaal oftewel laatste Sacra-
ment. Op 30 juli heeft hij, die zoveel van muziek gehou-
den had, de geest gegeven onder zang en spel van zijn 
muzikanten.(47) Gregorius Huwet nam ongetwijfeld deel 
aan die muziekuitvoering. Uit het archief blijkt dat de 
hofmusici tussen midden 1612 en de dood van de her-
tog naar Praag reisden. In hetzelfde rekenjaar 1612-
1613, dus nog vóór de dood van de hertog, werd Huwet 
als vreemde muzikant door keizer Rudolf vereerd met 
een schenking van 53 gld. 15 st. (48) Heinrich Julius 
werd op 4 oktober 1613 in de crypte van de nog in op-
bouw zijnde hoofdkerk van de H. Maagd Maria (49) in 
Wolfenbüttel bijgezet. (49) 
Na de dood van zijn broodheer kwam Huwet als hoflui-
tist in dienst van diens zoon Friedrich Ulrich (1591-
1634). Op 9 augustus 1614 onderschreef deze laatste 
in een kwijtboek van de Rekenkamer dat Huwet een 
koetspaard van 36 daalders moest krijgen (50). Dat be-
wijst in elk geval dat de positie van Huwet, die immers 
een paardenkoets voor eigen gebruik had, onveranderd 
bleef. 
In de daaropvolgende jaren ondernam kapelmeester 
Michael Praetorius wanhopige pogingen bij hertog Frie-
drich Ulrich om een herschikking van het personeel en 
bezoldigingen van de hofkapel door te voeren. (51) Zeer 
onderdanig schreef Praetorius in oktober 1514 aan Frie-
drich Ulrich vrij vertaald het volgende: Omdat we deze 
Gregorius, luitist, tot hiertoe eigenlijk niet bij onze mu-
ziek kunnen gebruiken, wil ik ook niet dat hij als oude 
dienaar hiertoe gedwongen zou worden. Zo zal het 
hoogstnoodzakelijk zijn, zoals ik zelf met Gregorius 
overlegd heb, dat er nog een luitist wordt aangesteld die 
met trillers en coloraturen wat kan versieren, als ik mij 
ermee bemoeien mag, zodat alles wat duidelijk afge-
sproken wordt. 
Helaas kwam er geen geschikte plaats voor een luitist in 
de kapel, zoals Praetorius en Huwet gehoopt hadden. 
Weliswaar kwam violist Johannes Schop, die ook de 
luit, trombone en zink kon bespelen in 1614 kortstondig 
in dienst van het hof van Wolfenbüttel, maar uiteraard 
niet bepaald als luitist.(52) Trouwens al in 1615 nam de 
Deense koning hem mee naar Denemarken. (53) Huwet 
werd evenmin als extra hulpje bij de hofkapel uitgeno-
digd, (54) maar behield niettegenstaande de inperking 
van de hofmuziek zijn vooraanstaande status, evenals 
talrijke voorrechten en blijken van waardering vanwege 
de hertog. In geen geval werd in dat jaar de post van 
hofluitist afgeschaft (zoals totnogtoe in de naslaglitera-
tuur verkeerd weergegeven) (55). In het rekenjaar 1614-
1615 verdiende Huwet in totaal 2253 gld. en was veruit 

de best betaalde muzikant. Voor de hofkapel bedroeg 
de collectieve uitgave 5175 gld.9 st. (zie supra)  Kapel-
meester Praetorius verdiende toen "slechts" 798 gld. 
waarmee hij ook nog de vijf koorknapen moest onder-
houden!  Na het einde van het rouwjaar werden er aan 
het hof opnieuw prachtige feesten gegeven, bv. het hu-
welijk van Friedrich Ulrichs met Anna Sophia von Bran-
denburg in september 1614. Het was dus wel niet toe-
vallig dat ten tijde van deze hoffeesten Huet die hoge 
bezoldiging ontving. Misschien had hij nog verdere ver-
antwoordelijke opgaven te vervullen, zoals de gedeelte-
lijke leiding van wereldlijke muziekuitvoeringen aan het 
hof. Michael Praetorius leidde immers voornamelijk de 
geestelijke muziekuitvoeringen en was sinds 1613 dik-
wijls afwezig was omdat hij als „Capellmeister von Haus 
aus“ aan de hoven van Dresden en Halle vertoefde. 
(56) Gezien zijn lange ervaring was Huwet zonder twijfel 
de meest geschikte hofmuzikant voor dergelijke op-
drachten. In de werken van Praetorius werd hij echter 
niet vermeld, vermoedelijk als gevolg van de afwijzende 
houding van de kapelmeester tegenover de profane 
muziek (met Huwet als protagonist daarvan aan het 
hof). Slechts na veel tegenstribbelen had Praetorius ten 
slotte het bevel van de jonge hertog opgevolgd en zijn 
bundel dansmuziek Terpsichore samengesteld.(57) 
Ook in het rekenjaar 1615-1616 lag Huwets verdienste 
in de topklasse der muzikantenlonen en was zijn remu-
neratie alleen vergelijkbaar met die van de hoogste hof-
ambtenaren. Onder de rubriek Uitgaven voor huwelijken 
en kinderdopen in de rekeningen van de hofkamer 
wordt voor het eerst in 1614-1615 gewag gemaakt van 
een dochter van Huwet. Op bevel van zijne Hoogheid 
werden hem toen n.a.v. het huwelijk van zijn dochter, 
twee schepels tarwe, twee schepels gerst en vier sche-
pels rogge en een bedrag 96½ gld. geschonken. (58) 
Een huwelijksakte ontbreekt in de parochieregisters van 
de Wolfenbüttelse hoofdkerk en dat wijst erop dat de 
dochter niet in Wolfenbüttel maar elders trouwde, mis-
schien in Halberstadt. Na zijn echtscheiding van Aleman 
is Huet nog hertrouwd want volgens twee doopakten 
van 1615 (21 februari en 1 juni) hield "Gregorij Lautenis-
ten fraw“ in de Wolfenbüttelse hoofdkerk twee jongetjes 
boven de doopvont, samen met Thomas Sackville, de 
Engelse toneelspeler die zich inmiddels als welgestelde 
koopman gevestigd had. (59) Deze tweede vrouw werd 
op 2 november 1615 in dezelfde kerk begraven. (60) 
Haar naam blijft, evenals die van Huets dochter, onbe-
kend. Op 2 februari 1616 fungeerden luitist Gregorius 
zelf en Elisabeth Bocks, de jonge hertogin, als doopou-
ders voor een zoon van de hofzilverknecht Ernst Lely, 
die de naam Friedrich Gregorius kreeg.(61) Met de 
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„junge Herzogin“ werd hertog Friedrich Ulrichs vrouw, 
Anna Sophia von Brandenburg bedoeld. Het feit dat 
Huwet en zijn vrouw samen met de hertogin, alsook 
Thomas Sackville, als doopouders gevraagd werden, 
bewijst nogmaals het sociale aanzien van de familie 
Huwet. Drie jaar na de dood van hertog Heinrich Julius, 
nl. op 23 februari 1616, viel Huwet een uitzonderlijke 
eer te beurt als erkenning van zijn trouwe diensten en 
ter nagedachtenis van de hertog een hertogelijk legaat. 
Hij ontving toen een eerste korting van 360 gld. op een 
legaat van 1000 daalders.(62) 
Een dergelijke schenking treft men nog alleen aan voor 
de bouw van de Wolfenbüttelse hoofdkerk - waarin de 
hertog begraven was - waarvoor in 1618 een som van 
3000 daalders in nagenoeg dezelfde bewoordingen uit-
geschreven werd.(63) Niet één andere hofbediende dan 
Huwet werd in die mate bedacht. 
In een schrijven van 29 januari 1616 aan hertog Frie-
drich Ulrich had Michael Praetorius het over de organi-
satie van de viering der erfhuldiging van de stad Braun-
schweig, die begin februari zou plaatsvinden. “Als de 
hertog dit goed zou vinden, zou het fijn zijn om de violis-
ten van het Domkapittel van Halberstadt daarvoor in te 
schakelen (met ook zinken en trombones, zoals onder-
meer ook luitist Gregorius suggereerde) en daar haast 
mee te maken, zodat hij zijn Te deum laudamus voor 12 
instrumentalisten, dat hij op bevel van wijlen de stad-
houder en met Gods genade gecomponeerd had, be-
hoorlijk zou kunnen uitvoeren.“ (64) Daaruit blijkt dat 
Huwet zich ook als raadgever inzette bij het muziekge-
beuren van het hof, zij het niet in dezelfde mate als Pra-
etorius. 
Tegen het midden van 1616 raken we elk spoor van 
Huwet bijster. Op 2 februari 1616 had hij de kleine Gre-
gorius Lely nog boven de doopvont gehouden. Volgens 
de kamerrekeningen had de hertog hem op 2 mei nog 
met een nieuwe luit van 15 gld. vereerd, de laatste van 
in totaal vier kostbare instrumenten, die hij in de loop 
van zijn diensttijd van 25 jaar gekregen had. Met Drie-
vuldigheid werd hem zijn loon van 1159 gld. uitbetaald. 
Op 28 juni 1616 werd hem op bevel van zijn heer een 
som van 180 gld. uitbetaald voor "zijne laatste bruiloft". 
Volgens de Apocalyps van Johannes zou die uitdruk-
king in verband kunnen staan met de dood en in Hu-
wets geval kan dat eventueel wijzen op een levensbe-
dreigende ziekte. Hij moet inderdaad omstreeks midden 
1616 overleden zijn want volgens een uittreksel van de 
hofbezoldigingen van het jaar 1615-1616 werd in 1616 
een betaling van 835 gld. uitgetrokken voor de erfgena-
men van Huet zaliger met de melding dat er geen rest-
betaling meer zou volgen. (65) In de parochieregisters 

van de H. Maagd Maria vindt men geen aantekening 
over de begrafenis van Huwet. Wellicht was hij bij de 
dood van zijn vrouw naar Helmstedt of Halberstadt ver-
huisd waar zijn kinderen woonden en is hij daar overle-
den. 
Met zijn muzikale verwezenlijkingen werkte Gregorius 
Huwet gedurende meer dan 25 jaren actief mee aan de 
artistieke evolutie van het hertogelijk hof van Wolfenbüt-
tel, een brandpunt van culturele beschaving in Noord-
Duitsland.  In tegenstelling met de „eeuwige zwervers“ 
als bijv. John Dowland en ook William Brade, die, ge-
dreven door eerzucht of  omstandigheden van buiten 
uit,- in hun streven naar aanzien en welvaart meermaals 
van standplaats veranderden, bleef Gregorius Huwet 
jarenlang eenzelfde vorstenhof trouw. Met zijn kunst 
genoot hij tot aan zijn dood, materiële welstand en groot 
aanzien aan het hof en ook daarbuiten.  
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Kijk ook op de website voor foto’s en alle andere advertenties 
http://www.lute-academy.be/advertenties/advertenties-nl.php 
 
Te koop: 14-korige arciliuto (Sebastian Nunez) 
tel.030-8784614, e-mail: nunez.instruments@gmail.com  
 
Te koop: 10-korige luit van Jacob van de Geest met koffer. Zeer 
mooi instrument in perfecte staat. Werd nooit bespeeld. Het num-
mer is 1137 en het jaartal 1976 Prijs: 2000 Euro (zie bijgaande 
foto’s) Het instrument bevindt zich te Antwerpen. 
Voor informatie: alexis@blumberg.be  

Zie R. WUSTMANN, Musikgeschichte Leipzigs, o.c., 
p.174. 
42 Vgl. G.SPIESSENS, "Gregorius Huet, o.c.“, p. 108, 
nr. 12; J.H. ROBINSON, Collected Lute Solos of Greg-
ory Howet, Lübeck, 1998, nr.7. 
43 Vgl. S. WIRTH, Gregorius Huwet, o.c., hst. Be-
soldung, data der hofkamerrekeningen van het Wolfen-
bütteler hof, NLA-StAWF, 17 III Alt, nr. 62b-72a. 
44 Vgl. S. WIRTH, Gregorius Huwet, o.c., hst. Be-
soldung, tabel „Entlohnung der Hoflautenisten“. 
45 H. LIETZMANN, Herzog Heinrich Julius, o.c. 
46 H. LIETZMANN, Herzog Heinrich Julius, o.c., p. 82. 
47 C. ABEL, Stiffts-, Stadt- und Land-Chronik, o.c., p. 
513. 
48 NLA-StAWF, 17 III Alt, nr.68e, KR 7/1612-7/1613, dl. 
2, „Außgabe Begnadung & Verehrung“, (fol.220v). 
49 Deze kerk is het eerste protestantse kerkgebouw in 
Duitsland dat in principe als een  kunstwerk ontworpen 
werd. De in 1553 door hertog Heinrich jr. opgetrokken 
Mariakapel werd van 1608 af onder de leiding van Paul 
Franckes tot kerk omgebouwd en pas in 1643 voltooid. 
Zie W. KELSCH &, W. LANGE, Schatzkammer Wolfen-
büttel, ein Führer, Wolfenbüttel, 3/1986, p .63. 
50 NLA-StAWF, 4 Alt 19, Nr.4848, (origineel): 
"Quittungsbuch Herzog Friedrich Ulrichs 1614-1616": 
„Nr.5“. 
51 S. VOGELSÄNGER, Michael Praetorius, Diener vie-
ler Herren, Daten und Deutungen, Herodot, 1991, p. 
27vv. 
52 Volgens M. Praetorius, in hetzelfde „Memorial“. Vgl. 
W. GURLITT, Michael Praetorius, o.c. 
53 NLA-HStAH, Cal. Br.22, nr.1050. Originele brief van 
29 januari 1616 van Michael Praetorius aan hertog Frie-
drich Ulrich van Braunschweig-Wolfenbüttel. 
 

in: (hrsg.) R. BLUME, Die Musik in Geschichte und  Ge-
genwart, Kassel, Suppl. II (1975), kol. 750-751.                                   
54 In tegenstelling met de bewering van o.a. G. SPIES-
SENS, "Gregorius Huet“, in: (red.) R. BLUME, Die Musik 
in Geschichte und  Gegenwart, Suppl. II (1975), kol. 750-
751. niet in New Grove Dictionary of Music and Musi-
cians,  e.a.       55 G. SPIESSENS, „Gregorius Huet, 
o.c.“, p. 94vv.;  J.H. ROBINSON, Collected Lute Solos, 
o.c., "Introduction".                                                                               
56 S. VOGELSÄNGER, Michael Praetorius, o.c.                              
57 D. MÖLLER-WEISER, Untersuchungen zum I. Band 
des Syntagma Musicum von Michael Praetorius, Det-
mold ( = Paderborner Beiträge zur Musikwissenschaft, 
dl.3), Kassel, 1993.???                                                                     
58 NLA-StAWF, 17 III Alt, nr.69, KR 7/1614-7/1615, dl. 
2: „Ausgabe auf Hochzeiten & Kindt-Tauffen“: Position 
„LL", (fol. 222v).                                        59 NLA-StAWF, 
Kirchenbücher BMV, 1Kb, nr.1296, (dl. 2: Dopen 1612-
1632), N31 p. 39 rechts en N31, p .44 links.                                      
60 NLA-StAWF, Kirchenbücher BMV, 1Kb, nr.1298, (dl. 
4: Begrafenissen), N31, p. 441 links.                                                  
61 NLA-StAWF, Kirchenbücher BMV, 1Kb, nr.1296, (dl. 
2: Dopen), N31, p. 53 rechts                                                               
62 NLA-StAWF, 17 III Alt, nr.69b, KR 7/1615-7/1616, dl. 
2, „Außgabe gnadengeldt unndt vereherung“: nr. 39: 
(fol. 227r).                                           63 NLA-StAWF, 17 
III Alt, nr. 72b, KR 7/1617-7/18, dl. 2. „Ausgabe 
Gnadengeldt & Verehrung“: aantekening nr. 42, (fol. 
183v).                              64 NLA-HStAH, Cal.Br.22, nr. 
1050: (Origineel, 4 bladzijden) Brief van 29 januari 1616 
van Michael Praetorius aan hertog Friedrich Ulrich van 
Braunschweig-Wolfenbüttel, volledig geciteerd bij W. 
GURLITT, Michael Praetorius, o.c., p. 253f.                                      
65 NLA-StAWF, 17 III Alt, nr.70, (fol. 10). 
 

Z oekertjes Petites Annonces 
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J ournée du Luth le 20 mars 2011 
Château de Renesse  Oostmalle  L uitfestival 20 maart 2011 

Kasteel de  Renesse  Oostmalle  

Kasteel de Renesse, Oostmalle 

Lierselei 30 
2390 Oostmalle 
Autostrade E34  
afrit  / sortie 20 of /ou 21 
Info:Frank Schaffels 0499 410 750 
En binnenkort op de website 

Beste allemaal! 
Zondag 20 maart 2011 houden we in het Kasteel van Oost-
malle ons 6e luitfeest.  
Wij hopen jullie weer allemaal te mogen verwelkomen, als 
bouwer, toehoorder, medewerker, lesgever, danser, en ge-
zelligaard rond het mooiste instrument ooit ontwikkeld : de 
luit.  
Het programma is zoals voorgaande jaren: 
 Om half elf is er een concert, dit keer een luit-zang duo : 
Sofie Vande Eynde en Rebecca Ockenden . Zij zullen liede-
ren uit het Elisabeth Davenant manuscript vertolken. 
In de namiddag zijn er oude dansen met Goedele  
Anckaert, wellicht nog een ander concert,  
vrij podium en luitinitiatie  
Om zes uur sluiten we de deuren.  
 
Voor de rest zal er weer voldoende trappist en trippel en ook 
de onvolprezen luitkoek zijn. 
Groetjes en tot dan ! 
 
Frank Schaffels 
fschaffels@gmail.com 

Sofie Vanden Eynde  
 http://lejardinsecret.com/  

Chers amis! 
Dimanche 20 mars 2011 se tiendra la 6e Fête du Luth au 
Château de Renesse à Oostmalle On espère pouvoir vous y 
accueillir nombreux, comme luthiste, luthier, auditeur, 
participant, professeur, danseur... autour de ce si bel 
instrument : le luth. 
 Le programme suit le même schéma que les années 
précédentes. 
A 10h30 concert luth et chant avec Sofie Vande Eynde et 
Rebecca Ockenden . Elles interpéteront des chansons du 
manuscrit  Elisabeth Davenant. 
L'après-midi danses anciennes avec Goedele Anckaert, un 
concert supplémentaire paut-être et le podium libre. 
Possibilité d'initiation au luth. 
Extinction des feux à 18h. 
 
Pour le reste, il y aura des trappistes doubles ou triples en 
suffisance et du gâteau. 
 
A bientôt, 
Frank Schaffels 
fschaffels@gmail.com 
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M ijn eerste luitdag 
Mineke Biesterveld 

J ournée du luth 21-11-2010 
 

Al lang keek ik uit naar deze dag, als beginnend luit speler is 
dat natuurlijk spannend. De ontvangst was er erg leuk,koffie 
en thee met lekkere taart. 
Nicole Gilbert mocht de dag beginnen met Bach, mijn dag kon 
niet meer stuk. 
Vooral oogstrelend waren de instrumenten. Je kon er niet ge-
noeg van krijgen om er naar te kijken. 
Renzo Salvador en Wolfgang Früh waren er om alle vragen te 
beantwoorden en kleine reparaties uit te voeren. 
Dan naar het aperitief concert van Jurgen, prachtig,zoveel rijk-
dom aan klanken; ook de instrumenten waren boeiend om 
naar te kijken. Een ideaal programma in een zeer aangename 
omgeving. Eigenlijk kan je je geen beter kader wensen om 
een luitdag door te brengen. 
Door al het moois was je even je maag vergeten,die begon al 
te knorren. Gelukkig had Greet dit voorzien en een grote pot 
lekkere soep gekookt. 

Het was jammer dat ik nog niet mee kon doen met het samen-
spel,maar dat zal voor het volgend jaar zijn,een reden te meer 
om extra te oefenen en de raad van Susan op te volgen. 
De dag was nog niet ten einde er was weer een leuk concertje 
van Christine Ballman ,Thomas De Mey en Philippe Malotaux. 
Het was voor mij te vlug voorbij, maar zo gaat dat natuurlijk op 
een luitdag,te weinig tijd voor al dat mooie. 
Susan King mocht de dag afsluiten. Ze had een nieuw pro-
gramma wat boeiend en mooi was. 
Voor we naar huis gingen was er nog thee en koffie en veel 
lekkers. 
Het was een fijne dag om naar terug te kijken,dit is natuurlijk 
te danken aan al het werk en tijd die het bestuur er weer in 
heeft gestoken. 
Ik kijk al uit naar het volgend jaar,en hoop iedereen terug te 
zien,tot dan. 
Mineke 
 

L uitdag 21-11-2010 
 

Een kijkje achter de schermen Links Mineke Biesterveld, rechts haar lerares Susan King 

Nicole Gilbert luth baroque joue BWV 995 

Jurgen De bruyn, 
archiliuto 

Trio SOLARE 

Meer foto’s op: http://www.lute-academy.be/docstore/album2.htm   tous les photo’s 
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Nicole Gilbert :Bach BWV 995 , luth baroque 
Op barokluit 

Jurgen De bruyn op zijn nieuwe 8 korige luit gebouwd door Dirk De Hertogh 
Jurgen De bruyn, luth renaissance par Dirk De Hertogh  

Workshop Conde Claros 
o.l.v; Jurgen De bruyn 

Hulp van Jo Van Herck en Noor Wouters 
bij het aperitief uitschenken 

Nicholas Achten & 
Sophie Vanden Eynde  

Jurgen Hess en Arthur Debski 

Luth Renzo Salvador 

Pi Chung Wu & 
Bernard  
Swartenbroeckx 

Françoyse Melotte & Baudoin Van den Abeele 

Mariana  
Furtado. 
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Workshop Conde Claros 

Trio’s de luth de Pacoloni par SOLARE Philippe Malotaux, Thomas De Mey & Christine Ballman 
Werken van Pacoloni door luittrio SOLARE Philippe Malotaux, Thomas De Mey & Christine Ballman 

Renzo Salvador en / et 
Wolfgang Früh 
geven advies 
offrent conseils 

Susan King (AUS), luth baroque, barokluit  
J. de St. Luc, R. de Visée, Achatius Hültz 
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  
17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

Buitenland / étranger : IBAN BE53 3101 2936 5653         Bic: BBRU BEBB  

mededeling: 
Lidgeld 2011 
- 25,00 EUR (België)  
- 30,00 EUR (Buitenland)  
- 30,00 EUR of meer (erelid) 
- 10,00 EUR (student)  
op rekening 310-1293656-53 

communiqué : 
Cotisation 2011 
- 25,00 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  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 : 310-1293656-53 
 

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs . 
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van 
de auteurs. 
 
De uiterste inzenddatum van copy voor het tijdschrift 
van maart is 1 februari ‘11 
 
Nous devons recevoir vos annonces pour la 
newsletter de mars avant le 1er février 2011. 

Pouvons-nous déjà vous demander de bien 
vouloir payer votre cotisation. Votre soutien nous 
permet de faire face aux événements futurs telles 
les Journées du Luth, de payer notre 
hébergement pour le site, de produire les 
newsletters et d'envoyer le yearbook.  
Merci d'avance à tous! 

H ernieuwing lidgeld 2011 
Greet Schamp C otisation 2011 

Christine Ballman 

Mogen wij u nu al vragen om uw milde bijdrage te 
storten? Uw steun laat ons toe komende evene-
menten als luitdagen te organiseren, de website 
te bekostigen, de 4 nieuwsbrieven te maken en 
het jaarboek te versturen. 
Alvast heel hartelijk dank! 

The Belgian Lute Academy is an association formed to promote contacts between 
people interested in lute activities taking place in Belgium. 

 
All paying members get 4 digital newsletters a year and one paper printed yearbook 
in october. Thanks for joining us! 
Fees: 
- 25,00 EUR (member in Belgium) 
- 30,00 EUR (member abroad) 
- 30,00 EUR or more (honorary member) 
- 10,00 EUR (student) 


