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De luitdag op 20 juni 2020 in Edegem gaat NIET door wegens Covid 19, die in Brussel 11 oktober (hopelijk) wel.
Suite à la crise sanitaire la journée du luth à Edegem n’aura
pas lieu le 20 juin prochain.
Notre journée du luth du 11 octobre, nous y travaillons en espérant qu'elle puisse être maintenue.
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Chers amis luthistes, je vous espère tous en bonne santé malgré
virus et confinement ! En espérant que la musique vous ait aidé à
soutenir le moral. Nous ne savons pas encore de quoi demain sera fait. Notre journée du 11 octobre, nous y travaillons en espérant
qu'elle puisse être maintenue. En tout cas bloquez la date.
Au début du confinement nous avons appris le décès de Godelieve Spiessens, infatigable chercheuse des archives de la ville d'Anvers et d'Adriaenssen. Personne discrète, toute tournée vers le
seul travail, elle est partie sur la pointe des pieds alors que le monde entier ne parlait que de virus. Son travail a été et restera bien
profitable tant aux luthistes qu'aux musicologues, et ce Luthinerie
tient à lui rendre cet hommage. Bon été, restez prudents !
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an de redactie
Greet Schamp
Vice voorzitster

Nu C ons leven al zo lang overhoop haalt, willen
we toch graag de draad weer oppikken met deze
nieuwsbrief. Dat de luitdag van 20 juni in Edegem
niet kan doorgaan is een van de spijtige gevolgen,
maar wellicht zien we elkaar in Brussel op 11 oktober? Het programma ligt nog niet helemaal vast,
maar neem tegen dat het zo ver is een kijkje op
onze webstek. Het overlijden van Godelieve
Spiessens laat bij ons een grote leemte achter, we
herdenken haar daarom uitvoerig in dit nummer.
Nog een fijne zomer en geniet van mooie muziek,
hier en daar komen er al terug kleinschalige
luitconcerten en zomercursussen op gang.

Geluit—
Geluit
—Luthinerie

A

n° 81 06/2020

p. 2

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

Voorlopig zijn de meeste concerten afgelast, we kunnen enkel hopen dat onze luitdag in Brussel die gepland is op zondag 11 oktober wel kan doorgaan, consulteer daarvoor onze webstek.
Www.lute-academy.be
Zefiro Torna onder leiding van Jurgen De bruyn speelt op zondag 21 juni om 14u een concert in AMUZ
dat rechtstreeks uitgezonden zal worden op KLARA radio. KLARA on TOUR.
Programma: Allegoria waarin een muzikaal beeld wordt geschetst van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden eind 16e tot in de 17e ‘gouden’ eeuw.
Laus Polyphoniae 2020 #connects is de nieuwe wending die AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) geeft aan het internationale oudemuziekfestival van deze zomer: een online festival als veerkrachtig en creatief antwoord op de situatie van vandaag.
Hoewel fysiek samenkomen in festivalcontext deze zomer niet mogelijk is, gelooft AMUZ heel sterk in de
kracht van muziek. Liefde, verdriet, hoop en afscheid: ze vormen al eeuwen de aanleiding tot sublieme
composities. Laus Polyphoniae 2020 #connects wil op een alternatieve wijze musici en luisteraars,
jong en oud wereldwijd connecteren, inspireren, verlichten en verstrooien. De 27ste festivaleditie zal van
vrijdag 21 tot en met zondag 30 augustus een met zorg uitgekozen selectie online activiteiten aanbieden. Meer nieuws daarover zullen ze publiceren op de website, de Facebookpagina en in nieuwsbrieven.
Wij wijzen in het bijzonder op de concerten van Ratas del Viejo Mundo met Floris De Rycker, Mezzaluna, Paul O'dette, Marc Lewon & Crawford Young die zullen uitgezonden worden.
Lees meer op: https://www.amuz.be/nl/laus-polyphoniae-2020-connects/ .
Beste luitliefhebbers en beste vrienden,
Ik hoop dat u en uw geliefden in goede gezondheid verkeren. We hebben uitdagende maanden achter
de rug en de geleidelijke terugkeer naar het normale leven doet velen van ons deugd. Ondertussen begin ik – en u wellicht ook – iets te missen: de dialoog met het publiek. Met mijn poëtische luitklanken
draag ik steeds graag mijn steentje bij aan een wereld vol schoonheid, puurheid en troost.
Pre-corona startte ik een nieuw project Renaissance.At.Twilight. Op gezette tijden ontvang ik in mijn
ruime appartement in Sint-Jans-Molenbeek een tot 18-koppig publiek met rustgevende muziek, live gebracht op renaissanceluit en theorbe. Nadien wisselen we in deze intieme sfeer met een glaasje van gedachten. Samen luisteren schept een warme band, de gesprekken na afloop inspireren. En na enkele
maanden stilte pak ik de draad vanaf juli weer op.
Renaissance.At.Twilight nodigt uit tot de intense voldoening van een huisconcert. Muziek maken en
beluisteren in de woonkamer, persoonlijker kan de beleving niet worden. Tegelijk zocht ik naar alternatieve financiering voor mijn gezelschap IMAGO MUNDI. Recente politieke beslissingen en de huidige precaire economische realiteit brengen kwalitatieve kunst in het gedrang. Mijn gasten kunnen de prijs van
hun ticket naar eigen goeddunken verhogen. Dit extraatje, overigens absoluut geen (morele) verplichting,
laat IMAGO MUNDI nog mooier bloeien.
Tot nu toe heb ik de activiteiten van Renaissance.At.Twilight vooral via Facebook en Instagram gepromoot. Aangezien niet iedereen actief is op deze platformen begin ik met een digitale nieuwsbrief. Bij deze vraag ik me te laten weten indien u opgenomen worden in het adressenbestand. Zo blijft u op de
hoogte van de toekomstige activiteiten. Ik zie dankbaar uit naar uw antwoord,
Geniet voorlopig nog van uw bubbels van tien. We zien elkaar vanaf 1 juli in mijn salon!
Met hartelijke groeten,
Sofie Vanden Eynde +32(0)479/20.46.32
sofievandeneynde09@gmail.com
www.sofievandeneynde.be * www.imagomundi.be

*

www.renaissanceattwilight.be
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du luth 11 octobre 2020
J ournée
Académie de musique

L

Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles

Tweelindenstraat 2a, 1200 Brussel

Woluwe St-Lambert

Plan d'accès
11/10/20

Journée

du
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uitdag 11 oktober 2020
Muziekacademie
St-Lambrechts-Woluwe

luth

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

Wegwijzer Luitdag 11/10/20
Academie St-Lambrechts-Woluwe Tweelindenstraat 2a,
1200 Brussel
Openbaar vervoer Op 10 minuten van het Centraal Station:
Vanaf halte centraal B metro 1B richting Stokkel nemen tot
aan halte Montgomery.
Per auto Ring rond Brussel, richting Luik. Neem de E40 richting Centrum. Volg Montgomery en blijf op de zijbaan. Ga op
de R. Whitlocklaan rechtsaf na het park bij de verkeerslichten voor de rotonde , dit is de H.Dietrichlaan (zie plan).

Programma
9:00 Ontvangst en bezoek aan de luitbouwers
en hun instrumenten
10:00 Lichaamshouding verbeteren?
Workshop door Ariane Renel
11:15 Concert
12:30 Aperitief, lunch (zelf meebrengen) en
bezoek aan de tentoonstelling van instrumenten
13:30 Ledenvergadering
14:00 duo Thomas De Mey, 6-korige luit &
Tristan Droillard, zang
15:15 samenspel
16:30 Vrij podium
Einde: 18:00

Programme
09:00 Accueil, café ou thé - visite expo
10:00 Atelier corporel par Ariane Renel
11:15 Concert
12:30 Apéro, repas et visite expo
13:30 Réunion des membres
14:00 Thomas De Mey, luth 6 choeurs et
Tristan Droillard, chant
15:15 jeu d’ensemble
16:30 free podium
Fin : 18:00
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n MEMORIAM Dr. GODELIEVE SPIESSENS 19 MEI 1932– 27 MAART 2020
Curriculum vitae

Geboren in Deurne met een zeer muzikale
moeder die zelf een goede zangeres was,
volgde ze piano aan de muziekschool en later
studeerde ze verder aan het Antwerpse
conservatorium o.a. bij prof. Van Dyck.
Na voltooiing van haar Grieks-Latijnse humaniora in het Heilig Grafinsti-

Godelieve Spiessens
als 16 jarige,
een beloftevolle
jonge studente

Zuidelijke Nederlanden, een boek over de 17de
-eeuwse Antwerpse kunstschilder Alexander
Adriaenssen Emmanuelszoon, een boekje
over luitspel in Antwerpen (t.g.v. het Antwerpse
Luitfestival in 2009) en een boek over de Anttuut in Turnhout studeerde zij musicologie en werpse stadsspeellieden (ca. 1411-1794), mokunstgeschiedenis aan de KULeuven, waar ze nografieën over de Antwerpse stadsbeiaardiers
in 1962 tot doctor promoveerde op een proef- en over de Antwerpse luit- en vioolbouwers in
schrift over de Antwerpse luitcomponist Emde 16de, 17de en 18de eeuw.
manuel Adriaenssen. Zij was mandataris van Tenslotte verscheen in 2018 haar laatste
het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
alomvattende werk ‘De Zuidelijke Nederlanden
Onderzoek en assistent aan de KULeuven,
en de luitmuziek’ met daarin al haar kennis
wetenschappelijk medewerker bij het Nationaal vergaard in die 60 jaren opzoekingswerk in
Centrum voor Navorsingen over de Vlaamse
archieven, naslagwerken en uit correspondenPrimitieven en in de Koninklijke Bibliotheek Al- tie met collega’s in binnen- en buitenland.
bert I. Zij was kunstadviseur, muziekrecensent, concertmanager, muziekbibliothecaris en
radioproducer. Zij is laureaat van de Interuniversitaire wedstrijd en tweemaal laureaat van
de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren & Schone Kunsten. Ze kreeg in
1976 de Prijs Geschiedenis van de Provincie
Antwerpen en in 2006, als erkenning voor haar
verzameld oeuvre, de Provinciale Prijs voor
Geschiedenis en Volkskunde.
Haar wetenschappelijk onderzoek is vooral gericht op de geschiedenis van de luitmuziek in
de Nederlanden en het Antwerpse muziekleven tijdens het Ancien Régime. Ze publiceerde
tal van bijdragen in binnen- en buitenlandse
Godelieve Spiessens ontving talrijke Prijzen
encyclopedieën en biografische woordenboe- als waardering voor haar werk.
ken, in tijdschriften, boeken en tentoonstellingscatalogi. Behalve twee bloemlezingen Op onze website kunt u haar uitgebreide cv en
met luitmuziek van Adriaenssen en een boek bibliografie lezen:
over diens leven en werk, publiceerde zij een www.lute-academy.be/overlijden-dr-godelievebundel 17de-eeuwse klavecimbelmuziek uit de spiessens/
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n MEMORIAM
GODELIEVE
SPIESSENS
Greet Schamp

In februari 2009 bij het
1ste Europese
Luitfestival in Amuz
v.l.n.r. G. Spiessens,
Mia Awouters en
Greet Schamp

Zoals jullie wellicht al vernomen hebben is ons
oudste lid en trouwe medewerkster deze lente
overleden, gelukkig niet door het covidvirus, maar
wel na een lijdensweg en helaas bij de aanvang
van deze erg moeilijke quarantaineperiode.
Godelieve Spiessens was al van in de zestiger jaren bezig met luitmuziek en in het bijzonder met de
Antwerpse componist Emmanuel Adriaenssen wat
resulteerde in haar doctoraat in 1962 en als bekroning in 1974 de publicatie van haar twee boeken.
Onze eerste kennismaking kwam 20 jaar geleden
door een zoektocht naar luitgerelateerde artikels
voor het tijdschrift Geluit Luthinerie. Wij waren haar
dan ook heel dankbaar toen ze ons haar reeks artikels aanbood ‘Antwerpse Luitslagers’ welke u nog
steeds online kunt lezen op onze webstek in verschillende nieuwsbrieven sinds juni 2004, zie
https://lute-academy.be/ons-tijdschrift/jaargang2004/
.
Dit hield ze vol tot 2009 met als bekroning haar
boek ‘Geluit in Antwerpen’, uitgegeven ter gelegenheid van het allereerste Europese Luitfestival in
Amuz, februari 2009. Nadien volgden nog verschillende artikels over Brusselse luitspelers en bouwers. Ook voor onze jaarboeken die sinds
2009 verschenen had ze steeds een artikel klaar.
In 2014 kwam haar boek over de gilde der Antwerpse stadsspeellieden en in 2018 haar laatste
alomvattende werk ‘De Zuidelijke Nederlanden en
de luitmuziek’ met daarin al haar kennis
vergaard in die 60 jaren opzoekingswerk in
archieven, naslagwerken en uit correspondentie
met collega’s in binnen- en buitenland.

Dit was de start voor een vruchtbare samenwerking, ze maakte me wegwijs in de paleografie.
Gaandeweg groeide een oprechte vriendschap, ik
ben er dan ook fier op af en toe haar « gobetween » te mogen geweest zijn als het er op
aankwam om bijvoorbeeld haar artikels naar anderen « door te sluizen » zoals Godelieve dat zo
treffend noemde.
Ik bewonder haar doorzettingsvermogen en precisiewerk om alles tot op het bot te onderzoeken , ik
kan hier nog steeds veel van leren. Ook het feit
dat ze ondanks de tegenslagen van de laatste periode nl. het minder goed kunnen horen en zien,
toch dapper volhield met haar werkl
Godelieve mag weten dat ze met haar onderzoekswerk niet alleen in de Vlaamse luitwereld
maar ook ver in het buitenland veel respect
afdwingt, ik denk daarbij aan onderzoekers als
John Robinson, J.P. Goy, Andreas Schlegel, Joachim Lüdtke, Sigrid Wirth, Louis Grijp, Jan Burgers
en nog zovele anderen die haar zeer bewonderen.
Met veel spijt heb ik afscheid van haar genomen
na een nog te lange lijdensweg sinds ze gevallen
was in augustus en uiteindelijk naar een instelling
verhuisde. Haar leven was nu echt voltooid,
vertrouwde ze me toe.
Wij krijgen nu de taak om haar onderzoek verder
te zetten.
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G odelieve Spiessens en de Antwerpse Archieven
Mia Awouters

Lang geleden zocht ik mijn weg in het Antwerpse Stadsarchief, op zoek naar gegevens over
de luthiers van de familie Hofmans waarvan
een vroege luit (1605) en meerdere mooie
17de en 18de-eeuwse violen in het Brusselse
Muziekinstrumentenmuseum worden bewaard.
De dagen waarop ik mij in het MIM vrij kon maken, kwam ik er telkens Godelieve Spiessens
tegen. Wij praatten regelmatig over het onderwerp waarmee we bezig waren en Godelieve
drukte mij op het hart dat ik bepaalde bronnen
zeker moest raadplegen om tot resultaten te
komen. Gezien mijn beroepsbezigheden werd
dit hoofdstuk in 1990 met een publicatie afgesloten (1). Inmiddels heeft onze slimme navorser een gedetailleerd uitgewerkte versie over
zeven generaties en elf bouwers in Antwerpen
gepubliceerd, die tot in de wereld van hedendaagse vioolbouwers met enthousiasme werd
onthaald (2).
De sporadische contacten in het archief werden vaak uitwisselingen van gegevens en
vooral vragen over allerhande onderzoekspistes. Zo schreef ik haar in de jaren 1980 een
brief met een specifieke vraag en drukte hierin
tegelijk mijn bewondering uit voor haar volgehouden speurtochten en de discipline die ze
daarbij opbracht. In haar nuchtere antwoord
schreef ze: ‘Dat is ook het enige wat ik doe en
het enige wat ik kan…’.
Laten we dit toch maar even in perspectief
plaatsen. Aan onderzoek doen was een bewuste keuze van Godelieve en het is een essentieel deel van haar leven geworden tot op
hoge leeftijd. Haar scherpe geest, haar fenomenale geheugen, een precieze manier van
werken en schier onuitputtelijk geduld, zijn zoveel essentiële kwaliteiten die geleid hebben
tot creatieve research. Zij heeft zich onverdroten en systematisch aan deze doelstelling gehouden: haar dagdagelijks onderzoek heeft ze
meer dan een halve eeuw consequent volgehouden en zoveel mogelijk openbaar gemaakt
door te publiceren. Daar is ze dan ook meesterlijk in geslaagd: haar lijst van publicaties is
haast niet te overzien. Haar bekroonde monografieën over de luitcomponist Emanuel Adriaenssen en de schilder Alexander Adriaenssen
zijn baanbrekend en werden standaardwerken.

Haar moderne transcripties van vergeten muziek uit de Zuidelijke Nederlanden trekken musici gretig aan dit onbekende werk in hun repertoire op te nemen. Meer dan 300 wetenschappelijke artikels over componisten, speellieden, organisten en beiaardiers, torenwachters, zangmeesters, muziektheater en onderricht, repertoire en muziekdruk, instrumentenbouwers e.a. waren zowel aanzet als
soliede basis voor het uitwerken van syntheses. Een recent voorbeeld hiervan is de herwerkte globale studie over de Antwerpse
stadsspeellieden vanaf ca. 1415 tot het einde
van het Ancien Régime (2014). Hierin behandelt ze de opkomst en organisatie van dit specifieke beroep in zijn meest diverse aspecten:
hun aanstelling en getalsterkte, hun gewone en
extra diensten, hun remuneratie en ‘uitzet’, hypotheses over repertoire en instrumentarium,
… Regelmatig trok ze hiervoor nog naar het
archief om twijfels uit de weg te ruimen ‘het is
nodig, ik vind nog altijd fouten’: de drang naar
precisie bleek onverwoestbaar!
Intussen had ze haar vertrouwde stadsarchief
in de Venusstraat wel moeten vaarwel zeggen:
de relatief kleine leeszaal met het zware meubilair waarop de volumineuze bundels rekesten, wijkboeken, notariële akten en kerkelijke
archieven werden gedeponeerd en die ze uit
eerste hand kon raadplegen. De verhuizing
naar het Felix-Archief was voor haar een aanpassing: grotere ruimtes, moderne dragers om
documenten te lezen (soms verouderde microfilms), een meer strikte aanvraagdiscipline en
slechte verlichting boven de tafels waren haar
soms een doorn in het oog. Toch deed ze in
een wat rustiger tempo nog een tijdje verder in
dit onschatbaar waardevol archief, want zoals
ze het zelf uitdrukte had ze nog zoveel onderzoeksmogelijkheden ‘in portefeuille’. De meeste mensen bedoelen met deze uitspraak wel
iets anders! Godelieve daarentegen deed gewoon haar ding. Dit culmineerde uiteindelijk
nog in haar laatste monografie over De Zuidelijke Nederlanden en de Luitmuziek (13de –
18de eeuw) in 2018. Ondanks de 10-tallen
haar bekende namen en feiten waarin ze nog
zoveel potentieel zag, vond ze zelf toch dat deze laatste publicatie ook wel een eindpunt
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mocht zijn.
Laat dit een bescheiden hommage zijn aan
haar enthousiasme voor de wetenschap en
voor het Antwerpse muziekleven. We hopen
dat er in betere tijden nog een gepast muzikaal
afscheid mag komen voor deze éminence grise
van het archiefonderzoek.
Lieve, je hebt op je eigen doortastende manier
een voorbeeld gesteld. We zijn met velen om je
werk te appreciëren en erop verder te bouwen.
1 Mia AWOUTERS, “Snaarinstrumentenbouw te Antwerpen: de familie Hofmans in de 17de eeuw”, Handelingen

I
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van het Eerste Congres van de Federatie van Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België te Hasselt, 19-22 augustus 1982
(ed. L. Janssens en M. Kin), dl. II, Mechelen, 1990, p.
319-330.
2 Godelieve SPIESSENS, “De familie Hofmans: een
Antwerpse dynastie van luit- en vioolbouwers in de
16de, 17de en 18de eeuw”, Bulletin van de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis, dl. 80, Brussel,
2009, p. 201-237.

Dit is een licht herwerkte tekst uit het huldeschrift
van 2012.

n MEMORIAM Dr. GODELIEVE SPIESSENS 19 MAI 1932– 27 MARS 2020
Christine Ballman

Entre le musicologue et le luthiste s'établissent des
relations privilégiées. Le luthiste aide le musicologue à comprendre les spécificités de l'instrument,
le musicologue fait les recherches qui permettent
au luthiste d'avoir les renseignements les plus précis sur l'histoire, les sources... Dans ce numéro,
nous vous présentons l'un de nos membres éminents qui est spécialiste à la fois du luth et de la
musique dans les anciens Pays-Bas, et plus spécialement à Anvers aux 16e et 17e siècles. En effet, Godelieve Spiessens est la personne incontournable en ce qui concerne Adriaenssen, qu'elle
a étudié en profondeur dans une dissertation originale défendue en 1962 à l'Université catholique de
Louvain et qui a donné lieu à une publication qui
fait autorité sur le plan international. Mais son incessant travail de fourmi en archives continue à
enrichir considérablement les biographies de nombreux musiciens et luthiers originaires d'Anvers ou
y ayant travaillé
Après ses humanités classiques, elle étudie la
musicologie et l’histoire de l’art à la KULeuven, où
elle a été promue docteur avec une dissertation
sur le luthiste anversois Emmanuel Adriaenssen.
Elle a occupé divers postes : collaboratrice
scientifique au Centre National de Recherches
« Primitifs flamands », mandataire du Fonds
National de la Recherche scientifique, assistante à
la KULeuven, conseillère en art, manager de
concerts et bibliothécaire, critique musicale,
productrice à la radio et collaboratrice scientifique
à la Bibliothèque Royal Albert Ier. Elle est lauréate
du Concours Interuniversitaire et deux fois
lauréate de l’Académie royale des Sciences,

Lettres et Beaux-Arts, 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 musique pour luth aux Pays-Bas et
sur 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 ouvrages collectifs, des encyclopédies et
dictionnaires biographiques, des catalogues
d’exposition, des Alba amicorum, etc. En plus des
deux anthologies de musique pour luth
d’E. Adriaenssen, elle a publié un recueil de
musique pour clavecin des Pays-Bas méridionaux
du XVIIe siècle (MFM, 4) et un livre sur le peintre
anversois Alexander Adriaenssen (17e siècle).
Publié dans le n° 21 Geluit Luthinerie Mars 2003
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Ad h on or e m Doc tor i s M u s ico lo gia e

Theophilae Spinae
aet a s su a e L X X X

Het boeiende aan het musicologisch vorsen van Godelieve Spiessens
D r . M u s . is wel, door zorgzaam gronden v a n h e t h i s t o r i s c h o n d e r z o e k a a n t o n e n d a t g e s chiedschrijven ook de filiatie ervan aantoont.
Haar Geschiedenis van de Antwerpse Speellieden, opgebouwd vanuit
de veelheid van het juiste historisch gesitueerd detail is blijvend voor volgende generaties musicologen.Deze studie volgens de archeologische methode is eervol duurzamer dan het brons.

Laus Deo. Lente 2012

P r o f. D r . G u i d o P e r s o o n s

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Haar inmiddels ook al overleden collega Dr. Guido Persoons publiceerde de bovenstaande tekst
in het huldeschrift dat we uitgaven bij haar 80ste verjaardag
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Te koop: 7-korige vihuela de mano
Gebouwd door Frans van Oosterhout
(Lutherie da Montagne), Geldrop 1991,
recentste revisie oktober 2018. Nieuwbouwwaarde € 2000, ingelegd houtsnijwerk licht beschadigd, vraagprijs € 1200.
Te bevragen bij Geert Heiremans: gj.heiremans@hetnet.nl.
Te koop: 14-korige liuto attiorbato
Gebouwd door Brian Cohen, Londen
1983, in november 2018 gereviseerd en
opnieuw besnaard door Martin de Witte,
Den Haag. Bijzonder fraai afgewerkt met
o.a. 3 gegraveerde ivoren panelen en
achterkant hals en theorbering palissander en cipres marqueterie. Recent getaxeerd op € 5000. Vraagprijs: € 4250.
Beide instrumenten (zie bovenstaande
advertentie van de vihuela) kunnen ook
in één koop voor tezamen € 4.900
gekocht worden.
Te bevragen bij Geert Heiremans:
gj.heiremans@hetnet.nl.
Lage Mierdseweg 16
5085 NC Esbeek (Nederland)
013-5770987
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C d’s

https://lute-academy.be/nieuwe-cds/

L’Art du théorbiste
Music for theorbo
Simon Linné
Deze cd al opgenomen begin 2010, is pas onlangs bij ons beland samen met de recentere Music is the cure van de groep
La Ninfea waar Simon Linné ook mee speelt.
De teorbe, in Italië ook vaak chitarrone genoemd maakte daar
eind 16e eeuw veel furore, getuige de vele werken hiervoor geschreven door de componisten die u op deze cd kan horen met
als hoofdspeler Angelo Michele Bartolotti de onovertroffen Robert de Visée en een minder bekende Estienne le Moyne, die eveneens naast de Visée aan het hof van de Zonnekoning werkte.
Simon Linné, geboren in Zweden, is sinds 2006 luit- en b.c. leraar aan de Hochschule für Künste in Bremen en reist als continuospeler de wereld rond waarbij hij ook bij ons te horen is in
het ensemble Scherzi Musicali van Nicolas Achten.
Met deze cd brengt hij een welkome aanvulling met prachtig vertolkt solorepertoire voor teorbe
dat ons vertroosting kan brengen in deze barre tijden.
Label: Brilliant Classics 80 minuten muziek
$7.99 bij Amazon in streaming te beluisteren per track op
https://www.amazon.com/LArt-du-th%C3%A9orbiste-Music-Theorbo/dp/B01N465U76
Music is the cure
Deze cd belooft ons niets minder dan het geheim van
de onsterfelijkheid! Het ensemble La Ninfea bestaat
uit blokfluitspelers, gambisten, een orgel- en klavecimbelspeler en Simon Linné die alle oude tokkelinstrumenten voor zijn rekening neemt: renaissanceluit, barokgitaar, teorbe en cister.
Daarbij komt tenor Mirko Ludwig die de zangpartijen
vertolkt.
Door de verschillende combinaties van 20 instrumenten in 27 verschillende bezettingen brengen deze zeven muzikanten een uiterst gevarieerd programma.
Hierbij putten ze uit het werk van Henry Purcell, Anthony holborne, Giles Farnaby, Lully, Marin Marais,
Marc-Antoine Charpentier en kapitein Tobias Hume.
Bovendien maakten ze ook verschillende eigen arrangementen van tophits als La Follia en Italiaanse Tarantella’s, die laatste kunnen - zoals jullie wellicht weten – de waanzin (Folia) verdrijven of als
antidotum dienen na een tarantulabeet.
Als u daarbij nog weet dat dit concert oorspronkelijk samengesteld werd om de 80ste verjaardag
van een apotheker te vieren, begrijpt u al beter hoe men tot dit merkwaardige programma gekomen is.
Drinkliederen ‘op de gezondheid’, of om lichamelijke- en liefdespijn verzachten, tot operaties
toe worden bezongen op deze leuke gevarieerde cd die ik iedereen kan aanbevelen, ook als je
niet ziek bent!
Label Perfect Noise UPC 0719279933758 Catalog number PN 1904
Release date 03 April 2020 prijs: 15,96€
https://www.challengerecords.com/products/15827313184169
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Two lutes with grace
Plectrum Lute Duo’s of the Late 15th Century
Naxos 8.573854
Een mooie woordspeling als titel voor deze cd met twee plectrumluitspelers en een zangeres, Grace Newcombe. Deze
combinatie biedt vele mogelijkheden om muziek uit de late 15e
eeuw te verklanken.
Het heldere spel van beide luitspelers is van de hoogste kwaliteit, elke luit volgt haar eigen weg: de tenorista speelt het thema en de andere verzorgt de virtuoze omspelingen. Waar de
tenorista tweestemmig tenor en contratenor combineert, doet
hij dat met plectrum en vingernagel tegelijk, een techniek die is ontwikkeld door Crawford
Young. Van deze laatste kennen we natuurlijk zijn legendarische opname Schröder ‘Amours
Amours’ Glossa 2001, samen met de inmiddels betreurde Karl-Ernst. Dit was een mijlpaal in de
herontdekking van dit repertoire.
Maar nu wat meer over deze gloednieuwe cd Two lutes with Grace.
Grace Newcombe vertolkt de vocale nummers met veel soepelheid, stijlkennis en aangrijpende
muzikaliteit begeleid door de luiten. Daar tegenover krijgen we puur instrumentale versies zoals
La Bernardina van Josquin en het anonieme J’ay pris amours in verscheidene bewerkingen
door o.a. zes van Spinacino. Er zijn een drietal originele luitduo’s van Dalza te horen zoals zijn
overbekende Piva naast eigen bewerkingen van deze rasmuzikanten. De luitspeler Paul Kiefer
bewerkte samen met Crawford Young ‘Mit ganzem willen’ en brengt dit in ‘wereldpremière’
maar Marc Lewon, die naast de plectrum luit ook gittern speelt in een zestal nummers, heeft
ook daarvan zijn eigen versie hier vastgelegd. Bonnie Blackburn schreef de tekst van het inlegboekje en heeft het over de legendarische luitvirtuoos uit Ferrara: Pietrobono dal Chitarino (c.
1417-1497). Hoewel we van deze luitist die aan verschillende hoven in Italië optrad geen enkele eigen compositie kennen, geeft de muziek op deze cd toch wel een goed idee hoe zijn repertoire zal geklonken hebben.
Alvast een stukje live van op het Utrecht Oude Muziekfestival 2018 is te zien en beluisteren op
https://www.youtube.com/watch?v=V2Z6R6WNQfY&feature=youtu.be
En https://youtu.be/SVuhw2PVRoQ
www.lewon.de www.leones.de
www.paulkieffer.com www.gracenewcombe.com
The Filippo Dalla Casa collection
De gebroeders Zapico, Pablo op archiliuto en Daniel op theorbe lanceerden hun nieuwste cd
met als uitgangspunt de collectie «Suonate di Celebri Auttori per l’Arcileuto Francese» (Bologna, 1759/60) een manuscript in twee delen met arrangementen van verschillende
solo’s voor aartsluit en transcripties van andere werken verzameld door Filippo Dalla Casa, een
schilder uit Bologna, die zelf luit speelde. De werken in rococostijl veelal van de alom tegenwoordige anonymus worden geflankeerd door weinig bekende namen als Lodovico Fontanelli
[ca.1682 – 1748], met een TRIO en Giuseppe Vaccari met zijn CONCERTO À MANDOLINO, È
BASSO DEL ARCILEUTO.
Dalla Casa zegt zelf »L’Arcileuto Francese, altro non è, che un clavicembalo portatile, tutta la
musica che si suona in esso, si eseguisce nell’Arcileuto, col divario che è più difficile […]« (dat
de archiliuto eigenlijk een draagbaar klavecimbel is en er zeker mee kan wedijveren)
Hij bespeelde beide instrumenten die we hier horen op deze cd en kon er zelf niet tussen kie-
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zen zoals hij schreef in zijn inleiding »Regole di Musica, ed’anco le Regole per accompagnare sopra la Parte per Suonare il
Basso continuo & per l’Arcileuto Francese, e per la Tiorba. Per
uso di me Filippo Dalla Casa Suonatore di essi« vandaar zou
hij wel blij geweest zijn met de oplossing van de broers Zapico
om zo mooi beide instrumenten te combineren. Het gaat hier
grotendeels om wereldpremières.
De anonieme Sinfonia à solo di arciliuto in vier delen, is afkomstig uit de Harrachmanuscripten, in Rohrau, Oostenrijk.
Het manuscript (nu onder het siglum GB-Lam MS799) kwam
na een veiling in Munchen in 1956 in het bezit van Robert
Spencer, die schonk het later aan de Royal Academy of Music
in London. Deze instelling zal het handschrift spoedig digitaal ter beschikking stellen.
Een uittreksel is te horen op hun Youtubekanaal: https://www.youtube.com/watch?
v=zDyfdpfPvX4&feature=youtu.be meer info op www.pablozapico.com
Deze opgewekte muziek zal velen bekoren, het is geen diepgravende emotionele muziek maar
puur entertainement.
De CD kost 23€ voor verzending binnen Europa. Een vrolijke noot in deze barre Coronatijden.

G. G. Kapsperger Virtù e Nobiltà Fred Jacobs theorbo music in baroque Rome
Kapsperger, een edelman van Duitse afkomst, werkte aanvankelijk in Napels, maar beleefde zijn
hoogdagen in Rome in dienst van kardinaal Francesco Barberini, de neef van paus Urbanus
VIII. Voor deze kringen componeerde en publiceerde hij talloze werken voor luit, teorbe en liederen die veel bijval genoten en welke hij vaak aan hen opdroeg.
Fred Jacobs koos stukken uit het Libro Terzo (1626) en het Libro Quarto (1640) d’intavolatura di
chitarrone, beiden gedrukt in Rome: een mooie waaier van toccata’s, preludes, verschillende
dansvormen en bekende thema’s uit de 17e eeuw. Kapspergers bewerkingen van de Mattacino
en andere karnavalsmuziek brengen een vrolijke noot tussen meer ernstige stukken, die gelardeerd zijn met de kenmerkende virtuoze loopjes uitgevoerd met alleen de linkerhand.
Fred Jacobs kwijt zich feilloos van de taak om al dat moois met veel stijlkennis en de juiste techniek te vertolken op zijn 14 snarige teorbe gebouwd door Malcolm Prior naar een model van Buchenberg uit 1614. Met uitzondering van de 6e snaar die van ‘loaded nylgut’ is en gemaakt door
Mimmo Peruffo, is het instrument bespannen met echte darmsnaren waardoor het perfect past
in het klankidioom van de school van Gusta Goldschmidt en Anthony Bailes waarvan Fred Jacobs de erfgenaam is.
De laatste jaren zien we een trend van alsmaar
grotere Italiaanse teorbes naar historisch model en dit is zo een van die ‘giraffen’ met respectieve snaarlengtes van 89 & 159 cm. Dat
hoort men aan de bijzondere diepe en doordringende klank die dit reuzeninstrument
voortbrengt onder de kundige vingers van Fred
Jacobs, docent aan het Amsterdamse Conservatorium. Voor de liefhebbers van Kapsperger
zeker een aanrader naast zijn 3 cd's met het
volledige werk voor teorbe van Robert De Visée op hetzelfde label, gespeeld op een Franse Teorbe gebouwd door Michael Lowe.
Metronome CD 1093 Kapsperger 16,5 €
METCD 1072-1089-1090 R. De Visée
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lind Date
Echte instrumenten op de orgelkast van de Carolus Borromeuskerk?
Greet Schamp

In het laatste tijdschrift van de Engelse Lute Society Lutezine nr 133 las ik dat het Nederlandse
vaktijdschrift De Bouwbrief een artikel heeft over de blijkbaar echte instrumenten zoals een
luit, cister en gitaar die gebruikt zijn in de decoratie van het orgel in Carolus Borromeus Antw.
Ik ben daarom zelf gaan kijken en heb bijkomende foto’s gemaakt die u hier kunt zien. De luit,
cister en gitaar lijken niet alleen echt, ze zijn het ook! Op ware grootte heeft men deze half afgewerkte instrumenten, want besnaard zijn ze uiteraard niet (meer?) ingewerkt in de prachtige
decoratie van het orgel. De daar momenteel lopende tentoonstelling Blind Date (vandaar deze
op het eerste zicht misschien vreemde titel) biedt de mogelijkheid om dit alles van heel dichtbij
te bewonderen.

Michiel van der Voort de Oudere ontwierp deze prachtig gedecoreerde klankkast van het orgel
in de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen samen met Jan Pieter Baurscheit I.
Ik ben nu op zoek naar de rekeningen van de restauratie na de eerste brand in 1718, mogelijk
zitten daar de namen in van instrumenthandelaars die deze schijnbaar echte instrumenten verkochten om als ornamenten ingewerkt te worden. Al wie ons meer inlichtingen kan bezorgen is
welkom om mee op speurtocht te gaan!
Op de volgende bladzijden kunt u nog meer details zien.
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Boven ziet u een cister met 10 stempinnen, of het een diatonische of chromatische is kunnen we helaas (nog) niet zien,
bovenop prijkt een luit
Onderaan nog een barokgitaar en een luitachtige schelp, maar geen omgeknikte hals, het kan een mandoline of mandora zijn, dat moet nog uitgezocht worden. De blaasinstrumenten willen we ook identificeren!
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lind Date in het Snijders & Rockoxhuis Antwerpen
Greet Schamp

In het Snijders & Rockoxhuis zijn in de zgn. muziekkamer van de Duarte familie al een tijd instrumenten te zien die het Vleeshuis in bruikleen gaf. Wat lange tijd als een luit betiteld werd
zou wel eens een mandora kunnen zijn en als we het etiket dat er in kleeft mogen geloven
klopt dit ook.
Joannes Christophorus Anderlan // sacerdos a nulla doctus magistro // in gratiam: P: V: P: Jacobi Francis // ci conc. Paroc hoc opus ex integro // confecit Caldaij anno 1747 //.
Deze priester, amateur bouwer maakte dit instrument in het zuiden van Italië. Hoe het tot hier
geraakt is, blijft voorlopig een raadsel, het werd in 1967 door het Vleeshuis verworven via een
zekere Van de Velde.
https:search.museumvleeshuis.be/Details/collect/184700 voor meer details.

Joannes Christophorus Anderlan
1747
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De barokgitaar is een mooi Italiaans
instrument daterend uit het einde van
de 17e eeuw.
Meer uitleg staat op:
https:search.museumvleeshuis.be/
Details/collect/184192
De teorbe heeft wellicht nog een originele klankkast maar de hals ziet er
fake uit. De inleg rondom is met
ebbenhout en parelmoer
Ze werd ca. 1885 aangekocht als
een 17e eeuws instrument maar is
wellicht samengesteld uit oude onderdelen op de manier van het atelier
van meestervervalser Franciolini.
Ze heeft 11 ribben, 5 enkele snaren
op de toets en 5 bourdonsnaren op
https:search.museumvleeshuis.be/
Details/collect/160489 kunt u de volledige beschrijving vinden van dit
merkwaardige instrument.
Dirk de Hertogh heeft deze drie
instrumenten opnieuw besnaard.
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Een heer maakt een luitspelende dame het
hof
Jacob de Formentrou
(Antwerpen 1629-na 1695)
1668 Olieverf op doek,
Antwerpen, privécollectie
Over de Antwerpse schilder De Formentrou is
weinig geweten. Slechts een handvol werken
van hem werd overgeleverd. Hij bewoog zich
in kringen van kunsthandelaars waarin ook
Diego Duarte vertoefde.

Duur deksel
De binnenkant van het deksel van een klavecimbel werd vaak beschilderd door beroemde
schilders zoals dit toegeschreven aan Maerten De Vos, waardoor het paneel dan ook
beter bewaard bleef
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ntwerpen de wieg van de 12 korige dubbelhoofdige luit?
David Van edwards & Greet Schamp

Boven links het schilderij Allegorie van de stad Antwerpen
van Theodoor Boeijermans, collectie Rockoxhuis
Boven rechts Amor vincit Omnia van Paul de Vos samen
met Jan Van den hoeck Kunsthistorisches Museum Wien
Rechts de Wolfgang Wolfluit nu in het museum in Füssen D
Onderaan een detail uit waarop u de dubbelhoofdige luit
beter kunt zien en ook de gereedschappen waarover David
Van Edwards schrijft in bijgaand artikel.
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Door alle nieuwe afbeeldingen van luiten die ik ontdekte op deze tentoonstelling Blind Date, (die nog
loopt tot einde december 2020, dus allen daarheen!) begon er een drukke correspondentie met
David Van Edwards luitbouwer en kunstkenner bij
uitstek. Hij verzorgt al jaren de cover van het Engelse Lute News en gebruikt daar vaak Vlaamse
schilderijen voor. Vooral de 12 korige luiten vielen
hem op als een typisch Antwerps fenomeen en hij
zag alvast gelijkenissen, zie vorige bladzijde. Het
deed hem denken aan de Wolfgang Wolf luit in
Füssen. Deze bouwer leefde tussen 1515 en 1570,
en komt uit een familie Lopez= wolf Sefardische
Joden. De luit zou rond 1646 omgebouwd zijn tot
dit model (zie ook Wikipedia) HDavid Van Edwards
vroeg me of we nog andere luitbouwers kennen uit
Antwerpen naast Mathys Hofmans (de ivoren sopraanluit in het MIM) en Abraham Tilman (een
prachtige in Duitsland.
Ik zocht dit op en citeer hier even uit het voortreffelijke boek ‘De Zuidelijke Nederlanden en de luitmuziek’ van G. Spiessens, 2018
Een merkwaardig fenomeen is wel dat er in de
16de en 17de eeuw een aantal Zuid-Nederlandse
luitbouwers in Rome gevestigd waren en die woonden meestal in de 'via dei Leutari'. Zij genoten bijval omwille van de perfectie van hun producten,
o.m. door het overvloedige inlegwerk.89 Een van
hen was de Vlaming of Duitser Pieter de Albertis (Ϯ
na 1598), die in 1578 winkel hield in Parione . In
1582 erfde hij van de Duitse luitbouwer Peter
Pfanshel, een luit in ebbenhout. In een gerechtelijk
verhoor was er in 1590 sprake van een gitaar, bewerkt of geleverd in Rome door een zekere Giovanni, een Vlaming, die een appartement bewoonde in de Trinit à ( d e i M o n ti) en die achteraf vermoedelijk naar Napels ging. Twee Vlaamse luitbouwers, Magno Craile en Giovanni Hec, werden
in 1606 als getuigen opgeroepen in verband met
een gestolen theorbe bij de Duitse mr. Boccaber
(Buchenberg?). Nog in 1606 werkte een 'M. Gio.
Andrea, Fiammengo' in de 'via dei Leutari' in Rome
bij een bouwer van luiten en gitaren. In 1608 verscheen de Vlaming Giovanni/Jean) (di) Enrico
(Hendrickx?), die in de winkel van mr. Cristophoro
del Forno in dezelfde straat in Rome woonde, voor
het tribunaal van de gouverneur. Hij verklaarde dat
hij luiten, gitaren, cisters en violen bouwde en in
Napels winkel hield met Armand Coppo, mogelijk
ook een Vlaming, en dat hem twee ebbenhouten
gitaren in Spaanse stijl en twee violen door dezelfde dief gestolen waren. Hij kon met getuigen bewijzen dat de twee door de dief verkochte en bij de
kopers teruggevonden gitaren door hemzelf gemaakt waren en vroeg bijgevolg om restitutie,
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evenals van de twee violen, samen voor een waarde van ongeveer 65 kronen. De gestolen ebbenhouten gitaren waren met ivoor belegd en de rug
was versierd met bloemen in ebbenhout. Op de
hals zaten versieringen in zwarte pasta op een ivoren plaat. De zijkanten van de ene gitaar waren
met schaakbordmotief ingelegd en de hals was in
het midden belegd met ivoor. Verder waren op de
hals golvende ivoren reepjes ingelegd. De andere
gitaar had een ivoren randje in visgraatmotief aan
de onderkant van de hals en een ivoren plaatje met
ingelegde zwarte pasta en verder was de rug bezaaid met ebbenhouten bloemen. Behalve voormelde verschillen in versiering, waren beide gitaren
heel gelijkaardig met een in lagen opgebouwde
rozet. Het ging dus om zeer waardevolle instrumenten. In 1608 woonde Andrea di Alberti, mogelijk ook een Vlaamse luitbouwer, in dezelfde straat.
Nog in Rome woonden de luitmakers PietroAntonio Orlando en Stasio (Eustache) Stassi
(Staes?), van wie laatstgenoemde misschien een
Vlaming was. Daarop antwoordde David Van Edwards: First she quotes an account of two Flemish
lutemakers Magno Craile and Giovanni Hec being
called as witnesses about a stolen theorbo by the
German Mr. Boccaber and suggests this may be
Buechenberg. But equally I wonder if Magno Craile
was in fact Magno Graill who also made theorbos
in Rome at the same time? It seems rather possible. There's the remains of a huge theorbo of his
from 1627 that was destroyed in the Florence
floods of 1966. If indeed he was Flemish that makes a fascinating connection with Buechenberg the
German maker. And it all ties in with the huge influx of Flemish painters who flocked to Rome at
that time which I wrote about in a recent Lute
News. The paintings were unknown to me and very
interesting, especially the Boeijermans Allegory of
Antwerp City because the 12 course lute shown
there has very unusual and specific carving of the
pegboxes just like those on the Wolfgang Wolf lute
in Füssen and just like that shown in the Paul de
Vos painting of Amor vincit Omnia in KHM Vienna.
Because this decorative scheme is so specific I
wonder if it means these lutes are all from the same conversion workshop, and was it therefore an
Antwerp workshop?
And the surveying and woodworking tools are interesting as part of an allegory of the city as are the
navigation items since Gerardus Mercator, the famous cartographer who has been so influential,
was born just near Antwerp and lived there for a
while.
Weer stof voor een nieuw artikel?
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nterview met Gilbert Isbin
Philippe Malfeyt

Hoe en wanneer ben je met muziek begonnen?
Ben je autodidact, had je een opleiding of beide?
Ik ben begonnen met gitaarspelen op mijn 18de,
laat dus! Ik speelde folkliedjes, Leonard Cohen
etc.. Ik ontdekte John Renbourn, die o.a. middeleeuwse ballades en renaissancemuziek op zijn
steelstringgitaar speelde. Mijn eerste gitaar had
trouwens ook metaalsnaren. Ik wou ook klassiek
leren en begon met privé lessen bij Mark Trofaes,
in die tijd nog met de beruchte boeken van Nicolas
Alfonso! Mark was echter ook met jazz bezig was,
hij liet me Joe Pass en Barney Kessel kennen en
uiteindelijk onderwees hij me in akkoorden en hoe
daarop te improviseren.
Daarna ging ik ook ten rade bij o.a. Paul Decoutere
van TCmatic en Jean-Marie Aerts.. Ik leerde ook
heel veel door naar de muziek van Laurindo Almeida te luisteren, een uitzonderlijke bossanovagitarist. Ik heb nooit de discipline gehad van een echte
klassieke gitarist, als ik een nieuw stuk studeerde
geraakte ik nooit aan het einde maar begon er zelf
op te improviseren!
Wanneer begon je dan met luit?
Ongeveer 10 jaar geleden. Luitmuziek heeft me
steeds aangesproken. Ik luisterde al veel naar
John Renbourn en Julian Bream. In de jaren 70
had ik reeds een groepje dat renaissance jazz
speelde, althans zo noemden we dat, het waren
immers voornamelijk eigen composities. Vermits ik
linkshandig ben heb ik het luitspel lang uitgesteld.
Een ontmoeting met Lieven Misschaert heeft me
over de streep getrokken, van hem kreeg ik mijn
eerste lessen. Mijn bedoeling was al van in het begin om eigen composities te spelen, in die periode
heb ik zeker 250 stukjes gecreëerd!
Je speelde met heel wat grote namen uit de
jazz, ik denk aan Cameron Brown, John
Ruocco, Steve Houben, Chris Joris, Ernst Reijseger, Michel Godard, Sándor Szabó.. en nog
vele anderen.
Hoe legde je die contacten, beschouw je jezelf
in de eerste plaats als jazzmusicus?

Van ’t een kwam ’t ander en ineens stond ik op het
podium met grote musici.
Ik heb de indruk dat dit nu niet zo maar mogelijk
zou zijn.
Ik concerteerde ook veel met Rudy de Sutter en de
tuba- en serpentspeler Michel Godard, de muziek
was geheel vrij en geïmproviseerd. Ik heb altijd op
een oude Cuenca- gitaar gespeeld met nylon snaren, altijd met de vingers.
Ondanks je jazzconnecties heb je in die jaren
toch vooral experimenteel gespeeld. Waarom
en wat waren je invloeden?
Eigenlijk weet ik niet precies meer hoe ik hier toe
gekomen ben.
Ik luisterde wel naar de gitarist Fred Frith en ontmoette musici uit de Antwerpse avant-garde scene,
zoals de pianist Fred van Hove.
Daar ben ik dan spontaan ingerold, maar ik bleef
ondertussen ook gestructureerde muziek spelen
hoor.
Deze muziek was sowieso tijdsgebonden, ik zou
het nu niet meer doen. Tijdens zo’n avant-garde
concert in Antwerpen kreeg ik ineens het gevoel:
met wat zijn die hier eigenlijk bezig (lacht)
Ben je met luit begonnen om te concerteren of
eerder om ervoor te componeren?

Zeker en vast om te componeren, Ik heb niet het
geduld om elke dag uren te studeren om een technisch professioneel niveau te behalen, dat mij in
Ik had het geluk om Jos De Mol te ontmoeten van staat stelt om bv. een moeilijke fantasie uit de 16e
Jazzhalo. Hij kende heel veel gerenommeerde
eeuw te spelen.
jazzmuzikanten. Hij was enthousiast over mijn eer- Het spreekt vanzelf dat ik de mogelijkheden van de
ste plaatopname en vroeg of ik geen zin had om
luit moet kennen om er adequaat muziek voor te
eens met de bassist Cameron Brown te spelen.
schrijven. Daarbij zijn er ook verschillende types
instrumenten die elk om een andere en meer idio-
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matische aanpak vragen. Renaissanceluit, barokluit of barokgitaar zijn nl. erg verschillend.
Om te componeren voor instrumenten die ik zelf
niet bezit stem ik mijn gitaar in dezelfde stemming
als het betreffende instrument, zodat ik het uiteindelijke resultaat kan horen. Mijn stijl mag je gerust
eclectisch noemen met het accent op de melodie.
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Ik zou graag hebben dat er meer gecomponeerd
wordt voor de luit, maar dan zeker geen stukken in
oude stijl, dat benadert nooit het origineel en is dus
zinloos voor mij. Daarentegen wekt een totaal atonale aanpak ook niet, er moet liefst een verbinding
zijn met modale of tonale muziek, waarbij de specifieke klank van de luit gediend wordt. Dan moeten
die composities ook daadwerkelijk gespeeld worJe laatste productie is puur jazz (trio met bas
den, want daar knelt het schoentje. Mijn stukken
en drums), vind je het niet moeilijker je uit te
worden jammer genoeg zelden gespeeld. Er zijn
drukken op luit als op elektrische gitaar.
velen geïnteresseerd maar ze komen zelden tot
een uitvoering.
Dat is inderdaad veel moeilijker, de klank is kort,
Hedendaagse muziek vinden voor luit is geen promaar ik gebruik daarom veel open snaren, ook in
bleem, veel van mijn composities bijvoorbeeld zijn
akkoorden, dat regenereert harmonieken. Je denkt uitgegeven door de UK Lute Society of gemakkelijk
heel anders als op gitaar, waardoor het resultaat
verkrijgbaar op Amazon.
heel verschillend wordt. Ik probeer ook lijnen op
Het zou fijn zijn mocht nieuwe luitmuziek gestimueen polyfone manier door elkaar te spelen. Een
leerd worden op het conservatorium met bijvoording is zeker: luit spelen blijft een stuk moeilijker
beeld een hedendaags verplicht werk op het exaals gitaar!
men. De luitwereld is echter zeer hermetisch.
Mocht een beroemde luitist nieuwe muziek gaan
Waar houd je vooral rekening mee als je comspelen dan zou dat de interesse bij luitstudenten
poneert voor de de luit?
stimuleren. Ook op cd- opnames zou het helpen
om oude en nieuwe muziek naast elkaar te plaatDe speelbaarheid, alles moet technisch mogelijk
sen.
zijn, de harmonie is niet klassiek maar ook niet extravagant, soms zijn er wel onverwachte verbindin- Welke toekomstplannen houden je nog bezig:
nieuwe projecten, concerten, composities?
gen. Ik trek me eigenlijk niets aan van de regels!
De melodie primeert steeds, de compositie mag
niet onnodig gecompliceerd zijn.
Ik blijf vooral componeren en niet alleen voor de
luit. Ik ben bezig met composities voor stem en giIs er nog toekomst voor een historisch gefuntaar en cello met gitaar. Concerten zijn geen priorideerde interpretatie van oude muziek?
teit voor mij, toch was het fijn om met mijn jazztrio
op het podium te staan en ik hoop dat er nog conAuthenticiteit is sowieso onmogelijk, je weet nooit certen komen. Ik mag wel zeggen dat een luit in
hoe het klonk in de 16e eeuw, esthetische idealen een setting met bas en drums echt uniek is!
veranderen voortdurend, alsook materialen, snaren Ik heb nu een luitsong gecomponeerd voor een
etc.. We leerden bijvoorbeeld dat renaissanceluit
animatiefilm ‘Apollo’s Song ‘ van Pedro Bakker
gespeeld werd met de duim naar binnen maar
(NL). Dit wordt opgenomen eind juni door luitiste
Dowland veranderde die techniek en stak zijn duim Talitha Witmer en contratenor Daniel Elgersma. Ik
naar buiten! Die regels zijn dus erg relatief. Als je kijk uit naar het resultaat.
echt historisch wil spelen, leer dan improviseren
Ik ben ook bezig met de voorbereiding van een CD
want dat was de basis van het musiceren. Veel
met Nikkie van Lierop, de vrouw van de schrijver
luitmuziek is gebaseerd op herhaalde akkoorden- Jeroen Olyslaegers. Ik heb 15 songs voor haar geschema's met variaties. Toen werden die geïmpro- schreven waarop ik haar zal begeleiden op luit en
viseerd, de notatie ervan is enkel het resultaat van klassieke gitaar. Allemaal fijne projecten!
de improvisatie van de musicus. Vermits ik vooral
mijn eigen muziek speel ben ik met deze materie
niet bezig en beschouw ik de luit als een maagde- N.v.d.r.
Op Bandcamp verscheen de CD 'Gilbert Isbin Lute
lijk nieuw instrument!
Works' https://bit.ly/3bi1xKv
Cd Yes I love bespreking:

Hoe zie je de toekomst van de luit?

hp://jazzandmo.be/yes-love?
$clid=IwAR3Snvgt6ZbESptN1q6tZVNmsYSLr2_gz3HIlXYJHiTq89iDmlh9Kexsjk
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olyfonische benadering

Gilbert Isbin
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umeurs Geruchten @ Interenet

umeurs & Geruchten @internet

Solmund Nystabakk
https://www.researchcatalogue.net/view/687266/687267?
fbclid=IwAR1lIhkvJv0R0wmje_0iQaMYFKrRT579U6_LjYZr6ulCV3NTzTZPHjGUROA
Singing with the lute – In search of new tools in lute song performance by Solmund Nystabakk Research fellow
UiT / NMH
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We danken allen die reeds hun lidgeld gestort hebben.
Mag ik echter aan alle anderen een oproep doen om
het lidgeld voor 2020 te betalen of geef gewoon een
permanente jaarlijkse opdracht aan uw bank.
Indien u niet zeker bent of u al betaald hebt voor het
lopende kalenderjaar, stuur dan een mailtje naar onze
penningmeester Frank Schaffels, die kan het u al dan
niet bevestigen.
Wie lid is krijgt de elektronische nieuwsbrief, zoals deze met nieuwsjes, concerten, nieuwe cd’s en uitgaven
en het gedrukte jaarboek met de meer musicologische
artikelen van blijvende waarde.
Dank bij voorbaat, G. Schamp
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Nous remercions ceux d'entre vous qui ont déjà payé
leur cotisation. Pouvons-nous demander aux autres de
bien vouloir verser leur contribution pour 2020, 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 qui pourra vous fournir l'information.
Les membres reçoivent le newsletter, comme celle 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

mededeling:

communiqué :

Hernieuwing lidgeld 2020
- 25.00 EUR (België)
- 30,00 EUR (Buitenland)
- 30,00 EUR of meer (erelid)
- 10,00 EUR (student)
te storten op rekening:

Cotisation 2020
- 25,00 EUR (Belgique)
- 30,00 EUR (étranger)
- 30,00 EUR ou plus (membre d’honneur)
- 10,00 EUR (étudiant)
sur le compte

BE92 0636 1463 9323

BE92 0636 1463 9323

De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,
17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel

BE92 0636 1463 9323 Nieuw nummer

Met dank voor uw milde steun

Merci pour votre aide

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.
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