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Deze keer heb ik wat langer gewacht om een nieuwsbrief 
uit te brengen, in de hoop wat meer positief nieuws te 
kunnen brengen over concerten en luitdagen, toch hangt 
het al dan niet doorgaan van evenementen met levend 
publiek nog aan een zijden draadje op het moment dat ik 
dit schrijf. Het onverwachte overlijden van Albert Reyer-
man stemt ons droef, het interview dat hij gaf aan onze 
collega’s van de NLV wordt zo meteen zijn in memoriam. 
De database van Peter Steur en Markus Lutz gebruiken 
de meesten onder jullie wel al, maar kennen jullie ook de 
finesses en laatste nieuwigheden? Jordi Vives i Batlle 
levert een mooie muzikale bijdrage met de overbekende 
re klein suite van De Visée, bewerkt voor renaissanceluit.  
Dan wens ik jullie veel leesplezier en hopelijk zien we 
elkaar deze zomer weer terug in levende lijve! 

VVVV    an de redactie 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 
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 Malgré les mois qui passent, nous n’avons toujours pas grand chose 
à vous proposer en fait de concerts… Voici quand même notre new-
sletter de mars. Vous y trouverez une interview d’Albert Reyerman, le 
responsable des Tree editions, malheureusement décédé inopiné-
ment. Cette interview a été faite par nos collègues de la Société 
néerlandaise, ce sera notre in memoriam.  Vous trouverez aussi une 
contribution de Jordi Vives sur de Visée, transcrit pour… luth Renais-
sance. Je vous conseille de lire l’article sur la base de données de 
Markus Lutz et Peter Steur. Vous la connaissez probablement, mais 
donnez-vous la peine de voir comment l’employer au maximum de 
ses possibilités. Et pourquoi pas y faire un tour sur internet. C’est un 
travail d’envergure et des plus utiles tant pour le luthiste que le musi-
cologue.  
Bonne lecture et en espérant pouvoir vous offrir du live dans le pro-
chain numéro !  

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 

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

Dag lieve Renaissance@Twilight-sympathisanten, 
 
Vorige zomer mocht ik jullie al dan niet begroeten in mijn living in Molenbeek. Hoe hartverwarmend was 
het niet om samen in de muziek, de stilte en fijne gesprekken op te gaan! 
Ondertussen staan we alweer enkele maanden stil. Ogenschijnlijk dan toch, want achter de schermen 
wordt er hard gewerkt... Graag had ik jullie in het voorjaar kennis laten maken met een aantal van deze 
nieuwe projecten. Maar we beginnen in mineur. De eerste amuse-bouches zal u enkel virtueel tot u 
kunnen nemen. Opgediend op een iPhone, tot aan uw zetel gebracht door Facebook.  
Het menu zag er nochtans aantrekkelijk uit: 
20 februari: try-out La Chambre Bleue (Franse Airs de Cours) met Déborah Cachet (als live-event te 
bekijken via de facebookpagina van Renaissance@Twilight) 
21 februari: try-out La Chambre Bleue (Franse Airs de Cours) met Déborah Cachet (als live-event te 
bekijken via de facebookpagina van Renaissance@Twilight) 
29 maart: een double bill met PoorIsa en Lieselot De Wilde & Sofie Vanden Eynde (meer info volgt) 
16 april: try-out van het nieuwe IMAGO MUNDI programma Verdwijntijd (meer info volgt) 
20 april: een double bill met PoorIsa en Lieselot De Wilde & Sofie Vanden Eynde (meer info volgt) 
24 april: try-out van het nieuwe IMAGO MUNDI programma Simply Wannes (meer info volgt) 
 
Op 18 maart gaat er trouwens nog een programma van IMAGO MUNDI in première. T.E.N.E.B.R.A.E. 
kunt u beluisteren via het online Zwart Wit Festival van de Bijloke. 
 
De toegang tot de Facebook-live-events van Renaissance@Twilight is gratis. Een vrijwillige bijdrage 
voor de werking van IMAGO MUNDI VZW is altijd welkom op BE59 3631 1702 9126. 
Laten we hopen dat de lente snel soelaas brengt! Ik houd u sowieso verder op de hoogte van het 
verloop van de toonmomenten van maart en april. 
 
Met warme groeten, 
Sofie 
sofievandeneynde09@gmail.com 

19 juni 2021 luitdag in de muziekacademie van Edegem, Terelststraat 67, onder voorbehoud. 

 
 
Les Journées du Luth de la SFL : les 20-21 mars 2021 ! à la Chapelle St Thomas d'Aquin, 3 place St 
Thomas d'Aquin 75007 Paris avec l’exposition des luthiers et de nombreux concerts ! Sous réserve, 
bien sûr, des conditions sanitaires et des directives gouvernementales...  
 
Samedi : 
14h : Ouverture de l’exposition des luthiers 
15h : "Alla Napoletana !" par l’ensemble Vida Bona ! Francisco Orozco : chant et luths - Francoise 
Enock : viole de gambe et colascione - Jean-Michel Deliers : cornemuse, vielle à roue, chalumeau, 
percussions... Autour des Canzon villanesche de G. da Nola. 
17h : "La vraye amour", duos de luths. France - Italie vers 1550 par A Due Liuti (Thierry Meunier et Jean
-Marie Poirier, luths en sol et basse en ré). Oeuvres de Mornable, Sermisy, Clemens non Papa, 
Morlaye, de Rippe, Borrono, da Milano et anonymes. 
20h : "Le Salon de musique de Mme de Pompadour" par l’ensemble La Rêveuse (Serge Saitta, traverso 
- Florence Bolton, viole de gambe - Benjamin Perrot, théorbe, guitare). Oeuvres de Louis Caix 
d'Hervelois, Michel Blavet, Carl Friedrich Abel, Georg Philipp Telemann. 
Dimanche : 10h : Ouverture de l’exposition des luthiers, Assemblée Générale de la SFL 14h30 : "Liuto 
Phantasticus" par Aland López (Cuba), Archiluth. G.Girolamo Kapsberger, I° libro d´intavolatura di lauto, 
Roma 1611. 16h : "Fire and Water Music", fissions et fusions italiennes & anglaises au XVIIe s. 
Ensemble Fabula Mundi. Œuvres de Jenkins, Granata, Stradella... Flûte à bec, Flora François - Viole de 
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gambe, Mathias Ferré - Théorbe, Carles Dorador Jové - Luth & guitare baroque, Fabrício Corrêa de 
Melo. Sous réserve des disponibilités des musiciens et des conditions sanitaires ! 
 
Ratas del viejo mundo: 
https://www.rdvm.org/ 
24 march 2021 la monnaie/DE MUNT - Brussels - Belgium 

25 march 2021 LA MONNAIE/DE MUNT - Brussels - Belgium 

26 march 2021 LA MONNAIE/DE MUNT - Brussels - Belgium 

27 march 2021 LA MONNAIE/DE MUNT - Brussels - Belgium 

30 march 2021 LA MONNAIE/DE MUNT - Brussels - Belgium 

31 march 2021 LA MONNAIE/DE MUNT - Brussels - Belgium 

1 april 2021 LA MONNAIE/DE MUNT - Brussels - Belgium 

2 april 2021 LA MONNAIE/DE MUNT - Brussels - Belgium 

9 april 2021 Sankt Pölten - Austria 

28 APRIL 2021 TIENEN, Belgium 

29 APRIL 2021 Maasmechelen, Belgium 

30 APRIL 2021 Lunalia - Mechelen - Belgium 

2 may 2021 Mariekerke - Belgium 

2 may 2021 Vremde - Belgium 

2 may 2021 Antwerpen - Belgium 

4 june 2021 PRAGUE - Czech Republic 

25 august 2022 LAUS POLYPHONIAE - Antwerpen - Belgium 

 

Zefiro Torna 

 

Zie agenda op onze webstek voor meest actuele informatie: 
http://www.lute-academy.be/xlagenda327-nl  
 

Bij een bezoekje aan de prachtige 
St Pieterskerk van Leuven ontdekte 
ik deze luitspelende engel op een 
als ornament opgehangen 
gesculpteerde orgelkast die, als je 
naarr het altaar kijkt, links aan een 
zijmuur hangt. 
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Dit interview met Albert Reyerman  verscheen in De Tabulatuur, intussen is hij op 10 december 2020  

helaas overleden op 76 jarige lee!ijd. Met dank aan de NLV om deze tekst te willen delen. 

 

"Man muss das Unmögliche versuchen, um wenigstens das Mögliche zu erreichen" 

 

Enige �jd geleden hee� Ciska Mertens van de Nederlandse Luitvereniging me gevraagd of ik naar 

aanleiding van het veer�gjarig jubileum van mijn muziekuitgeverij TREE EDITION een interview zou 

willen geven. Al nadenkend kwam ik op iets dat wellicht in deze �jd eenvoudiger is: ik vertel gewoon 

zelf hoe het allemaal begonnen is, hoe het zich ontwikkelde en hoe het tot stand is gekomen. 

Voor mijn verhaal ga ik iets verder terug in de �jd. 

 

Toen ik ongeveer 14 was, was ik lid van een scou�nggroep. Helaas kon geen van de jongens gitaar 

spelen om onze scou�ngliedjes te begeleiden. Omdat ik de enige was die bladmuziek kon lezen, 

hebben de jongens geld opgehaald en een gitaar voor me gekocht. Ik kocht een boekje waarmee je 

jezelf gitaar kon leren spelen. Als je weet hoe de kwintencirkel werkt en een dozijn gitaarakkoorden 

leert, kun je behoorlijk ver komen met het begeleiden van eenvoudige liedjes. 

Toen ik 18 was, was ik weer lid van een groep: banjospeler in een Dixieland jazzband. In een Dixieland 

jazzband speel je een viersnarige banjo in tenorstemming. Ook dit instrument heb ik mezelf geleerd. En 

zo was het met alle andere instrumenten die ik tot nu toe in mijn leven heb gespeeld, inclusief de 

instrumenten van de lui/amilie. Zoals de Amerikanen zeggen: I am completely self taught. 

Op mijn twin�gste begon ik serieus met klassiek gitaar en probeerde ik mijn zelfstudie voort te ze2en. 

Maar na verloop van �jd realiseerde ik me dat ik niet zo geïnteresseerd was in het eigenlijke klassieke, 

roman�sche repertoire van de gitaar. Wat ik erg leuk vond, was renaissancemuziek, die oorspronkelijk 

niet voor gitaar maar voor luit was geschreven. In die �jd waren er zeer veel edi�es beschikbaar met 

transcrip�es van Elizabethaanse luitmuziek voor gitaar, vooral muziek van Dowland. Toen opnames van 

deze muziek door Julian Bream verschenen, was ik compleet aan luitmuziek verslaafd. 

 

Toen ik 30 was, liet ik een renaissanceluit bouwen. Achteraf begreep ik dat het een instrument was in 

de tradi�e van Hans Jordan. Het was ambachtelijk degelijk vervaardigd, maar tamelijk zwaar gebouwd 

en qua klank niet bruikbaar. De volgende renaissanceluit liet ik bouwen door Helmuth Bohr. Dit 

instrument was al meer op de goede weg. Later leerde ik in München de luitspeler Hubert Hoffmann 

en de luitbouwer Andreas von Holst kennen. Vanaf dat moment werden al mijn luiten door Andreas 

von Holst gebouwd: een renaissanceluit, een arciliuto, een 13-korige barokluit en mijn geliefde 11-

korige barokluit naar Joachim Thielke, die ik nog steeds bespeel omdat het een fantas�sch instrument 

is. Degenen die het geluk hebben om een instrument van Andreas von Holst te bespelen of te bezi2en, 

weten waar ik het over heb. 

Toen ik me in de renaissancemuziek verdiepte, vroeg ik me steeds meer af: waar komen deze stukken 

vandaan? Waar ligt hun oorsprong? Waar bevinden zich de drukken? En als er manuscripten zijn, waar 

bevinden die zich? Hoe kom je aan dit originele materiaal? 

 

In 1979 ontmoe2e ik de Amerikaanse musicoloog dr. Douglas Alton Smith, die des�jds in München was 

in verband met zijn onderzoek voor de volledige edi�e van het werk van Sylvius Leopold Weiss. Na een 

�p van de Weense luitonderzoeker Josef Klima reed Douglas naar kasteel Ebenthal bij Klagenfurth in 

Oostenrijk. Klima vermoedde dat er in de bibliotheek een luitboek zou moeten zijn, mogelijk met 

composi�es van Weiss. In Ebenthal vond Douglas niet één, maar een hele stapel luitboeken. Hij maakte 

hier aantekeningen van en ging terug naar München, vanwaar hij naar Londen ging als onderdeel van 

TTTT    ree edition 40 jaar & In Memoriam Albert Reyerman  
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zijn onderzoekswerk ondersteund door de Alexander von Humboldt Founda�on. Hij vroeg mij en twee 

vrienden om naar Ebenthal te gaan om de vondst nader te bekijken. Die twee vrienden waren de 

amateur-lui�st dr. Georg Dauer en de amateur-gambaspeler dr. Ernst Robert Langlotz. Des�jds was ik 

professioneel bezig met fotografie, dus ik kon camera's en andere dingen leveren om onze kleine 

expedi�e goed uit te rusten. In Ebenthal vonden we na een zoektocht nog meer dan de luitboeken die 

Douglas reeds had ontdekt. 

Onze vondsten hebben we bladzijde voor bladzijde gefotografeerd. De films werden vervolgens 

ontwikkeld in München en naar Douglas in Londen gestuurd, die het deel van de boeken met viola da 

gamba-muziek onmiddellijk doorstuurde naar de viola da gamba-vereniging, terwijl hij zelf meteen 

begon met het catalogiseren van luitmuziek. In Early Music deed Douglas zeer snel verslag over de 

vondst. De Duitse versie van dat ar�kel verscheen iets later in het �jdschri� Gitarre und Laute. 

Tegenwoordig weten we dat de vondst inderdaad een ware muzikale schat betre�: de grootste 

muziekcollec�e voor luit, barokgitaar, viola da gamba en archiliuto in par�culier bezit. 

Korte �jd later leerde ik de lui�st Stefan Lundgren kennen, die van Basel naar München was verhuisd. 

We hebben overwogen of we geen uitgeverij voor luitmuziek zouden moeten oprichten om luitmuziek 

openbaar te maken. Des�jds had ik een microfilm ontvangen van het luitboek van de Bri�sh Library, 

Michelangelo Galilei, 'Il Primo Libro d'Intavolatura di Liuto' (1620). Nadat ik het microfilmformaat had 

vergroot, stelde ik voor dat dit werk als eerste in onze uitgeverij zou worden gepubliceerd. De uitgever 

zou 'Reyerman en Lundgren' moeten heten met de bijnaam TREE EDITION. En zo hebben we het gedaan: 

kapitaal bijeengebracht, de uitgeverij opgericht en het boek gepubliceerd. Dat leverde ons wereldwijd 

een zekere reputa�e op, wat overigens beslist te danken was aan de kwaliteit van de composi�es van 

Galilei en niet aan onze uitgeversvaardigheden. 

Het tweede boek dat we als 'Reyerman en Lundgren' publiceerden, was Stefans leerboek voor de 

renaissanceluit. Onze opvaLngen over dit boek zijn echter zodanig uiteengelopen dat we als uitgevers 

elk onze weg zijn gegaan. Aanvankelijk was ik daardoor aangeslagen en bedroefd, maar ik realiseerde 

me al spoedig dat het nu gemakkelijker was om mijn eigen idealen als uitgever na te streven. Het 

belangrijkste doel was een uitgeverij op te ze2en die voornamelijk geannoteerde facsimile-uitgaven 

publiceert. 

In 1985 ging ik voor de tweede keer, met musicoloog Tim Crawford, naar Ebenthal. Deze keer hebben 

we de boeken in situ nauwkeuriger onderzocht. De toenmalige regerende Graf von Goëss had veel 

vertrouwen in ons en stelde me in staat de manuscripten mee te nemen naar München om een 

facsimile-edi�e voor te bereiden met de juiste technische uitrus�ng: 'Ja, neem het gewoon maar mee, 

jullie brengen het wel weer terug'. Zonder dit vertrouwen en de vrijgevigheid van dr. Leopold Goëss 

(overleden in 2005) had deze muzikale schat van Ebenthal des�jds niet gepubliceerd kunnen worden. 

 

Om je de produc�eomstandigheden van die �jd even in herinnering te roepen: er was nog geen pc, geen 

scanner, geen internet, geen digitale camera's, geen dubbelzijdig laserprinten, geen prin�ng on demand. 

Reproduc�emateriaal maken hield in: handma�g fotograferen. Als reproduc�efotograaf bracht ik de 

juiste kennis en vaardigheden mee om bruikbare facsimiles te maken. Mijn beroep als fotograaf en mijn 

passie als luitspeler waren essen�ële voorwaarden om de uitgeverij TREE EDITION te kunnen opbouwen 

en ontwikkelen. 

Tim Crawford hee� het voorwoord voor de eerste en verdere manuscripten uit de Goëss-bestanden 

geschreven. Op verdere manuscripten wierp zich de Franse musicoloog François-Pierre Goy, die het 

voorwoord schreef en de concordan�es voor de gambaboeken creëerde. Zo heb ik in de loop van 20 jaar 

de volledige Goëss-tabulaturen kunnen publiceren. En het hee� daadwerkelijk 20 jaar geduurd voordat 

we een eerste voorlopige inhoudsopgave konden presenteren. 

Gelijk�jdig met het werken aan de publica�e van de Goëss-tabulaturen begon ik met het publiceren van 

andere facsimiles in een breed muzikaal en historisch spectrum en was ik op zoek naar lui�sten en 

musicologen die gekwalificeerd waren om over deze bronnen iets te zeggen en te schrijven. Dat was en 

is vooral mijn wens: niet alleen facsimiles uitgeven, maar ook mensen vinden die kunnen helpen de 
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achtergrond van deze 

muziek te belichten, een 

bijdrage te leveren aan de 

muziekgeschiedenis, de 

muzieksociologie, 

enzovoort. 

Op deze plaats hecht ik 

eraan te zeggen: ik ben 

"slechts" uitgever. Dat wil 

zeggen: investeerder en 

verkoper. Het grootste 

deel van het succes van 

TREE EDITION in 40 jaar 

schrijf ik feitelijk toe aan 

de uitgevers en de 

redacteuren. En als je kijkt 

naar de lijst met mensen 

met wie ik de afgelopen 

40 jaar heb 

samengewerkt, dan kun je dat lezen als een Who is who van lui�sten en van musicologen die zich 

bezighouden met luitmuziek. 

Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik in het bijzonder twee mensen noemen vanwege hun 

bijzondere rela�e met de Goëss-manuscripten, waarvan de publica�e zo belangrijk was en is voor TREE 

EDITION, maar die ook voor mij persoonlijk een grote betekenis hee� vanwege de vele rela�es en 

vriendschappen die door de publica�e zijn ontstaan of gegroeid. Dat is allereerst de Amsterdamse 

wetenschapper Jan Burgers. Jan hee� de Collected Lute Music van John Johnson uitgegeven, een complete 

edi�e van de luitmuziek van Francis CuLng en een complete edi�e van luitmuziek en ensemblemuziek met 

obligate luit van Ernst Go2lieb Baron. Onlangs realiseerde Jan een volledige edi�e van de luitmuziek van 

Johannes Fresneau bij TREE EDITION. Fresneau, van Franse aQomst, woonde en werkte in Nederland en zijn 

composi�es zijn onder andere opgenomen in deel Goëss I, dat in Nederland is ontstaan. Dit zijn publica�es 

die zich kunnen meten met het boek dat Diana Poulton publiceerde over het werk van John Dowland of dat 

zelfs in kwaliteit overtreffen. 

De ander is François-Pierre Goy, die ik al heb genoemd in verband met de Goëss-manuscripten. Met hem 

heb ik vele andere luitedi�es bij TREE EDITION vervaardigd. François-Pierre staat op het punt de volledige 

oeuvrecatalogus van de Goëss-handschri�en te voltooien. Het zal in de nabije toekomst verschijnen. 

Iedereen die de ar�kelen, essays en edi�es van François-Pierre kent, weet dat hier een uitstekend werk te 

verwachten is. 

Voltooid is het onderzoek naar de Goëss-manuscripten voor luit en gamba nog lang niet. Keer op keer 

openen zich nieuwe face2en vanuit een prak�sch, musicologisch en sociologisch perspec�ef. Daarnaast zijn 

er uitgaven van individuele manuscripten, ook in moderne zeLng, of monografieën bij TREE EDITION. Als 

uitgever heb ik me in dit opzicht nooit beperkingen opgelegd. Wat telt bij een uitgave is de kwaliteit en de 

bijdrage die het op dat moment levert aan de ontslui�ng van het luituniversum. 

Dat is wat ik vandaag te zeggen heb over mijn uitgeverij, waarvan de publica�es tegenwoordig over de hele 

wereld worden gebruikt, gelezen en gespeeld. Daar ben ik oneindig blij mee. De samenwerking met de 

redacteuren van de edi�es is van betekenis en belang voor de wereld van luitmuziek. Deze samenwerking is 

ook voor mij persoonlijk belangrijk. 

Over de toekomst van TREE EDITION: als ik gezond blijf, zou ik graag nog enkele uitgaven het licht doen 

zien. 
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Ik dank iedereen die met mij hee� samengewerkt. Ik wil ook allen bedanken die wereldwijd de 

publica�es hebben aangescha�. Ik heb de indruk dat velen van hen toegewijde amateurs zijn. Ik heb 

brieven ontvangen waarin staat dat ze zonder de TREE EDITION edi�es misschien niet zo ver zouden zijn 

gekomen in hun pogingen om hun weg te vinden in de wereld van luitmuziek en zich te ontwikkelen. Ik 

zie dat als een grote erkenning. 

Ik zou ook de bibliotheken willen noemen, die mij vol vertrouwen eeuwenoude manuscripten heb 

uitgeleend zodat ik het origineel kon reproduceren. Ik wil in het bijzonder de muziekbibliotheek van 

Leipzig en de universiteitsbibliotheek van Rostock noemen. 

Ik ben enorm dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt in 40 jaar TREE EDITION. Als ik met mijn 

luituitgeverij op een dag stop, mag alles wat we samen hebben gemaakt, de redacteuren en ik, niet 

verloren gaan. Daar neem ik voorzorgsmaatregelen voor. 

In uw verenigingsblad groet ik alle redacteuren en al diegenen die enthousiast zijn over de wondere 

wereld van de luit en zijn muziek. 

 

Albert Reyerman, juli 2020 
Vertaling door Wouter Lucassen 

Susan King stuurde ons deze foto’s van 
haar huidige luitpraktijk in Hobarth Nieuw 
Zeeland waar men ook online les geeft, 
maar waar het Covidvirus toch sneller 
onder controle geraakte dan bij ons. 

RRRR    umeurs & Geruchten @ 
internet    
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Er bestaat al jaren een database op internet met informatie over handschriften en drukken (1) voor de 
luit (http://mss.slweiss.de ). Het bestaan ervan is bij velen bekend, maar nog niet bij de gehele 
luitgemeenschap. Alleen via de tamtam en referenties in publicaties deed het nieuws erover de ronde. 
In dit artikel wordt beschreven hoe deze database is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. Vervolgens zal 
het gebruik ervan worden uitgelegd. Ten slotte komen de geplande verbeteringen aan de orde. 
 
Het begon allemaal meer dan tien jaar geleden. Al sinds een van ons (Peter Steur) barokluit heeft leren 
spelen, heeft hij een groot aantal handschriften (in kopie uiteraard) voor dit instrument kunnen 
verzamelen. Zoals zovelen overkomt, kwam het tijdens het doorspelen van deze handschriften vaak 
voor dat een stuk herkend werd als ook voorkomend in een ander handschrift – wat concordantie wordt 
genoemd. Al deze informatie werd aanvankelijk niet echt georganiseerd en werd alleen hier en daar op 
papier bewaard. Zo’n tien jaar geleden, toen Markus Lutz zijn online database met de werken van 
Silvius Leopold Weiss aan het opzetten was, nam deze contact op met Peter en bleek deze (verspreide) 
informatie van groot nut te zijn. Markus zag onmiddellijk in hoeveel waardevolle informatie in dit geheel 
van concordanties zat. Hij stelde dan ook voor om een speciale online database op te zetten van 
bronnen voor de barokluit en zo deze informatie te ontsluiten voor alle gebruikers van het instrument. 
Markus zou het technisch beheer van de website op zich nemen, terwijl Peter zich op de inhoud zou 
concentreren. Dit weerhield Markus er overigens niet van om ook zelf concordanties toe te voegen. 
 
In het begin bestond de database alleen uit simpele inhoudslijsten voor de afzonderlijke bronnen 
waaraan concordanties waren toegevoegd, voornamelijk die wij zelf reeds hadden gevonden. Dit werd 
aangevuld met informatie uit de toen bestaande online catalogus van Christian Meyer. Maar al snel 
ontwikkelde zich dit verder met extra informatie, zoals de toonsoort van elk stuk. Nog later werden ook 
bronnen met de zogenaamde overgangs-stemmingen ingevoerd, waardoor ook informatie over de 
stemming moest worden meegenomen. De overgangs-stemmingen ontstonden in de periode tussen de 
renaissance en de barok, toen componisten op zoek gingen naar een luitstemming die beter met hun 
wensen overeenkwam. Voor meer informatie hierover wordt de lezer verwezen naar bronnen als https://
accordsnouveaux.ch/en/. 
 
Tegen die tijd bestond de database al uit ruim 200 bronnen en kwamen er al vragen binnen om de 
database uit te breiden met bronnen voor de renaissanceluit. Hieraan werd uiteindelijk gehoor gegeven 
toen het werk voor de barokluit enkele jaren geleden wat minder begon te worden. Het grootste deel 
van het nieuwe materiaal bestond natuurlijk uit bronnen voor de renaissanceluit, maar af en toe werden 
ook bronnen voor andere leden van de luitfamilie meegenomen, zoals de werken van Kapsberger en 
Piccinini voor theorbe. Ook nu werden aanvankelijk talrijke bronnen voor de renaissanceluit als simpele 
inhoudslijsten ingevoerd, waaraan dan later stukje bij beetje de concordanties werden toegevoegd. Het 
was natuurlijk ondoenlijk om de zeer vele concordanties voor de renaissanceluit persoonlijk na te lopen 
– te meer voor iemand die zelf geen renaissanceluit speelt. Om dezelfde reden werd informatie over de 
toonsoort, zoals bij de barokluit, ook niet ingevoerd, een project dat voor later werd bewaard. Het 
gemakkelijkste was om te beginnen met het proefschrift van Julia Craig-McFeely, dat vrij toegankelijk is, 
met inhoudslijsten en concordanties. Ondanks de vele gebreken van dit proefschrift werd besloten om 
toch eerst maar de inhoud in te voeren, om dan later stukje bij beetje waar mogelijk de fouten te 
corrigeren. Successievelijk werden ook lijsten (en bronnen) door anderen (2) aangeleverd en ingevoerd. 
Eventuele tegenstrijdigheden tussen de diverse lijsten/concordanties gaven de mogelijkheid om al 
enkele fouten te verbeteren. 
 
Deze procedure laat ook een van de sterke kanten van de database zien: het is een volledig 
dynamische structuur. Ongetwijfeld zullen met hulp van velen de fouten in de database gecorrigeerd 
kunnen worden. De hiervoor beschreven procedure is er de oorzaak van dat meerdere concordanties 
volkomen fout blijken te zijn. Het kan voorkomen dat enkele stukken getransponeerd zijn, maar in 
andere gevallen zijn ze zonder meer fout. De fouten zijn één aspect, maar aan de andere kant hebben 
velen reeds meegewerkt door nieuwe concordanties aan te geven, hetgeen dan weer in de hand 
gewerkt werd door de database zelf. Op dit moment zijn inmiddels meer dan 650 bronnen beschikbaar, 
waarvan vele ongetwijfeld onbekend zijn bij de gemiddelde luitspeler, en duizenden concordanties, om 

EEEE    en database voor handschriften en drukken voor de luit 
Peter Steur en Markus Lutz 
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het maar niet te hebben over de meer dan 
45000 zogeheten incipits (kort begin van een 
stuk). Als het origineel van een bron op 
internet beschikbaar is, wordt deze informatie 
gegeven op de startpagina voor die bepaalde 
bron, zodat eenieder het voor zichzelf kan 
checken. 
 
De database is naar bronnen gestructureerd 
en de incipits worden onafhankelijk van de 
oorspronkelijke tabulatuur (Duits, Italiaans of 
Frans) allemaal in hetzelfde format 
(abctab2ps) ingevoerd, voornamelijk door 
Peter Steur. Dit maakt het mogelijk om alle 
incipits van de database te doorzoeken op een 
notenreeks, waardoor al een aanzienlijke 
hoeveelheid nieuwe concordanties gevonden 
is. Helaas worden transposities niet herkend, 
maar – met de goede keuze van variabelen – 
kunnen variaties toch wel worden gevonden. 

Het is dan aan de gebruiker om de resultaten door te ziften en te kijken in hoeverre het gaat om een 
concordantie, een variatie of een cognate (verwant stuk). Het is ook mogelijk om naar een bepaalde 
componist, een bepaalde toonsoort of een combinatie daarvan te zoeken. De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat deze opties meer door de gebruiker gehanteerd zijn dan door de ontwikkelaars en 
tegenwoordig zijn er zeer veel gebruikers. Als ze hun resultaten opsturen, worden deze gecontroleerd 
en dan in de database opgenomen tot voordeel van iedereen. 
 
Een vooral voor musicologen belangrijke optie is de mogelijkheid om alle concordante versies van een 
stuk bij elkaar te zetten en te zien in hoeverre het hier om werkelijke concordanties gaat – voor zover 
dat natuurlijk mogelijk is met alleen de incipits. Hiertoe kiest men ‘Sources\Concordances’ op de balk 
bovenaan de hoofdpagina en typt men het concordantienummer in de adresbalk bij ‘Conc_1’. Er moet 
daarbij wel onderscheid worden gemaakt tussen barokluit (BL) en renaissanceluit (RL), een in de 
database historisch nu eenmaal gegroeid verschil. De concordanties voor de barokluit beginnen met 
‘Conc_’ en die voor de renaissanceluit met ‘ConcR’, beide gevolgd door een nummer. Er zijn plannen 
voor een derde categorie, namelijk de melodie (ConcM). 
 
Zoals gezegd, kunnen op dit moment de bronnen doorzocht worden met behulp van hun ‘bijnaam’; in 
het geval van handschriften wordt de (verkorte) bibliotheek-aanduiding gebruikt. Om bij de bronnenlijst 
te komen kan een pop-up box gebruikt worden door te klikken op de rechterkant van de menubalk 
'Available Sources'. Een andere manier is om te klikken op 'Sources\Selection', wat naar een pagina 
leidt die een zoekbox 'Search for string in manuscript data' heeft en de mogelijkheid biedt om details 
van de bronnen te onderdrukken. Alleen de bronnen die volledig ingevoerd zijn worden weergegeven. 
Degene waar nog aan 
gewerkt wordt, zijn 
weergegeven in 
donkergrijs (nu 
voorlopig nog alleen 
onder de pop-up box 
rechts op de menubalk). 
Enkele voorbeelden: als 
men het Stobaeus 
handschrift zoekt, kan 
men ‘Stobaeus’ of 
kortweg ‘Stob’ schrijven. 
‘Capirola’ geeft meteen 
de link naar de 
gezochte bron die 
bewaard wordt in de 
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Newberry Library van Chicago. Alleen de namen die 
opgenomen zijn in de interne file MssNames.csv 
kunnen gevonden worden. Deze file bevat alle 
handschriften en drukken die al verwerkt of in de 
planning zijn. 
 
Voor de gemiddelde gebruiker zullen niet alle opties 
voor de hand liggen. Voor enkele opties moet de 
adresbalk nog worden gewijzigd. Misschien zullen die in 
de toekomst aan de user interface toegevoegd worden, 
maar aangezien dit nogal wat tijd vergt, zal men enig 
geduld moeten hebben. Eén van deze mogelijkheden is 
het wijzigen van het aantal stukken dat per pagina 
getoond wordt. Standaard staat dit op 10 om het laden 
van de pagina niet onnodig te vertragen, maar het 
aantal kan willekeurig gekozen worden door in de 
adresbalk '&nm' en het gewenste aantal te schrijven. 
Met de toevoeging '&nm=100' worden bijvoorbeeld 100 
stukken op een pagina getoond. Dit heeft natuurlijk tot 
gevolg dat het downloaden aanzienlijk vertraagd kan 
worden, maar het voordeel is dat alle stukken van een 
bron als één enkele lijst getoond worden. De vertraging 
wordt veroorzaakt door het feit dat de incipits pas op het 
moment van aanvraag aangemaakt worden; dus men 
moet enig geduld hebben. Als dit geen probleem is, kan 
zelfs het hele Thysius handschrift met zijn 996 stukken 
in één keer getoond worden met alle incipits! Als men 
het zonder de incipits kan stellen, kunnen deze 

onderdrukt worden met de toevoeging '&showinc=0'. Het is ook mogelijk om het startpunt in een bron te 
kiezen, met de toevoeging '&st=' en het nummer van het gewenste stuk. Nog een andere mogelijkheid 
betreft de incipits in tabulatuur. Normaal worden de incipits getoond in de originele tabulatuur (Frans, 
Duits, Italiaans en in één geval zelfs Spaans). Het is echter mogelijk 
om de incipits alleen in Franse tabulatuur te tonen door 
'&tabfixfrench' zonder toevoeging in de adresbalk te typen. 
 
Laten we nu kijken naar de zo belangrijke filterfunctie. Voor de 
volledigheid herhalen we hier de informatie van de webpagina. Op 
dit moment kunnen de filtervelden alleen met de hand opgeschoond 
worden gevolgd door één keer op Filter… te drukken. Het is 
belangrijk om te weten dat alle filters onderscheid maken tussen 
kleine letters en hoofdletters en dat alle velden gecombineerd 
kunnen worden. Alleen bij ‘Title’ is het onderscheid nog onderdrukt. 
 
Instruments: hier kan worden gefilterd op instrument. Er zal altijd de 
gehele bron getoond worden: barokluit = bl of BL, renaissanceluit = 
rl of RL, angelique = ang of ANG, barokgitaar = bg of BG, overgangs
-stemmingen = ACN (Accords Nouveaux), ensemble = EN, theorbe 
= TH, mandora = ma of MA, andere pluk-instrumenten = VS. 
Signature: het zoeken begint altijd met het eerste deel van de 
signatuur (van de bibliotheek) en betreft alle bronnen. Zo kan 
bijvoorbeeld gezocht worden naar alle bronnen in een bepaald land, 
zoals A voor Oostenrijk en US voor de Verenigde Staten, of in een 
bepaalde bibliotheek (A-KR = Kremsmünster). 
Searchincipits: de incipits kunnen worden doorzocht om 
concordanties of overeenkomstige stukken te vinden. Dat kan door 
noten in abctab2ps-code (zie www.lautengesellschaft.de/cdmm/) 
zonder eventuele versieringen in te voeren. Alleen de hoogste noten 
hoeven te worden ingevoerd en opeenvolgende noten moeten 
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worden gescheiden door een spatie. Als men bijvoorbeeld de beroemde Bourree van Weiss wil zoeken, 
zou men 'e | ,a e' typen. Extra spaties tussen de noten gelden als dummyplaatsen, dat wil zeggen dat 
op die plek bij het zoeken elke noot mag staan. Met toevoegingen als 'x1' of 'x2' kunnen 1 of 2 of meer 
dummyplaatsen worden toegevoegd. Een maatstreep, aangegeven met '|', verhoogt de precisie van het 
resultaat. Let wel: alle aangegeven maatstrepen worden bij het zoeken in acht genomen, maar als geen 
maatstreep meegegeven wordt, worden ze geheel genegeerd. Het is hier vaak een kwestie van 
uitproberen. 
Title: er kan naar een willekeurige (deel-)reeks karakters in de stuktitels gezocht worden. 
Composer: idem voor de componist. 
Key: majeur toonsoorten worden met hoofdletters gegeven en mineur toonsoorten met kleine letters. 
Hieraan kan dan b of # toegevoegd worden (bijvoorbeeld f# voor fis mineur of Eb voor Es groot). Helaas 
hebben enkele toonsoorten meer dan één aanduiding (bijvoorbeeld D# of Eb), waardoor de stukken 
voor die toonsoort niet in één keer gevonden zullen worden. 
 
De database gebruikt intern twee hoofd-files: MssNames.csv bevat alle bronnamen, met opmerkingen, 
korte beschrijvingen en een URL als een bron online beschikbaar is. In Concordances.csv staan alle 
concordanties. Daarnaast is er voor elke bron een file met de inhoud van de bron, de incipits in 
abctab2ps-format en verdere details. Al dit materiaal wordt dan gebundeld op de webpagina door 
middel van de scripttaal PHP. De pagina's worden aangemaakt en beheerd door Markus Lutz. 
 
Naar aanleiding van de copyright-verklaring op de website heeft men ons gevraagd of het materiaal ons 
eigendom is. Het antwoord luidt dat wij geen enkel eigendom van de data claimen. De verklaring dient 
slechts om eventuele pogingen tot misbruik van de resultaten te voorkomen gezien het harde werk dat 
er voor nodig was en is van onze medewerkers en van onszelf. Bovendien hebben we geen enkel 
financieel belang bij de website – maar als we alle kosten optellen, komen we al gauw op enkele 
honderden euro's, om maar niet te spreken van de honderden zo niet duizenden uren van belangeloze 
inzet. Iedereen kan de pagina’s vrij gebruiken en we hopen dat ze nuttig zullen zijn voor vele luitisten en 
luitliefhebbers nu en in de toekomst. We zouden het echter wel op prijs stellen als de website in 
publicaties wordt vermeld en als men het ons laat weten als iemand de inhoud voor gehele bronnen 
gebruikt. 
 
Wij maken van de gelegenheid gebruik om de vele mensen te bedanken die hebben bijgedragen met 
concordanties of zelfs met gehele bronnen. We doen ons best om iedereen te vermelden: zie op de 
home page de 'Acknowledgements' of onder 'New' de voorgeschiedenis in 'git-History', waar de 
meesten met naam zijn vermeld. 
 
Als laatste een caveat: er staan nog steeds veel fouten in de database, dus voorzichtigheid is geboden. 
Het is gewoon ondoenlijk om alle noten en elk stuk accuraat te controleren. Vooral de concordanties 
voor de renaissanceluit moeten nader gecontroleerd worden. Zo was het tot nu toe niet mogelijk om een 
zinvol onderscheid te maken tussen echte concordanties, variaties en verwanten – er worden zelfs 
delen van enkele maten lang als 
concordantie getoond. Voor de barokluit was 
het een stuk eenvoudiger om een preciezere 
definitie van concordantie te hanteren, 
waardoor de zoekresultaten aanzienlijk 
betrouwbaarder zijn. Al met al is er nog een 
hoop werk te doen en correcties en andere 
bijdragen zullen altijd in dank worden 
aanvaard. 
 
Eindnoten: 
(1) Handschriften en drukken zullen 

zonder onderscheid worden 
aangegeven met de afkorting mss. 

(2) Wij bedanken John Robinson voor zijn 
waardevolle hulp bij vele 
renaissancebronnen. 
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CCCC    d’s    

Le premier album du théorbiste Daniel 
Zapico 

Une pratique oubliée 
Dès mon premier contact avec le 
théorbe, j’ai su qu’il serait mon 
instrument. La profondeur de ses 
basses et son timbre enveloppant 
cristallise le temps d’une manière 
hypnotique. 
Le répertoire pour théorbe n’est pas 
aussi vaste que celui de ses 
contemporains comme la guitare ou le 
luth, cependant, il est intéressant 
d’observer comment il s’est développé 
au cours de sa brève existence. Si l’on s’en tient au Baroque français, nous trouvons dans le manuscrit 
de Jean-Etienne Vaudry de Saizenay (Paris, 1699) la source musicale la plus importante pour cet 
instrument. Voilà des années que je souhaitais exprimer ma vision de cette musique dans un projet très 
différent de ce que j’ai accompli jusqu’ici en solo ou en ensembles : un récital de musique française pour 
théorbe composé de nouvelles transcriptions d’œuvres vocales et instrumentales. 
De nos jours, nous avons fait d’énormes progrès dans le champ de l’interprétation historiquement 
informée, tant dans la construction de répliques d’instruments que dans l’élaboration de ses cordes, 
l’ornementation, les tempéraments ou bien d’autres aspects. Pourtant, une des pratiques les plus 
courantes de l’époque reste encore en sommeil et peu d’interprètes lui accordent l’attention qu’elle 
mérite : la transcription, capable de révéler des mélodies familières d’une manière totalement différente, 
comme par exemple la découverte d’une pièce orchestrale interprétée par un seul instrument. La 
transcription nous permet d’exposer notre propre vision de l’œuvre. 
Si nous nous penchons sur le manuscrit de Saizenay, nous prendrons conscience de l’importance de 
cette pratique. Le manuscrit lui-même compile la musique de divers compositeurs, tels François 
Couperin ou Jean-Baptiste Lully, parmi d’autres célèbres contemporains. Cet ouvrage a été réalisé par 
au moins quatre copistes sur plusieurs périodes. De Robert de Visée, nous trouvons de nombreuses 
versions de ses pièces pour différents instruments. En les comparant nous pouvons observer ce qui fait 
l’essence de sa musique et comment il l’a modelée, recherchant la singularité des caractères de chacun 
d’eux, sans se limiter à une simple traduction 
dans la tablature. 
De cette pratique est né Au monde, une 
extension du manuscrit qui renoue avec l’art de 
la transcription en ajoutant, modestement, 
quelques nouvelles pages à ce merveilleux 
recueil. Au programme, des transcriptions pour le 
théorbe de Michel Lambert, Antoine Forqueray, 
Jean-Baptiste Lully, François Couperin, Robert 
de Visée et Du Buisson, allant de pièces 
instrumentales pour clavecin, viole de gambe ou 
guitare à des œuvres vocales avec 
accompagnement ou airs d’opéra. La 
redécouverte d’une pratique oubliée. 
Daniel Zapico traduction de Zambra Parret  
Enregistré en juin 2019 Daniel Zapico, théorbe 

CD 20 €  Jaume Bosser, d’après Matteo 
Sellas. Barcelona, 2013 

https://www.facebook.com/watch/?
v=2908651439390336 
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 In Vain the Am’rous Flute 
Songs, Grounds and Instrumental Pieces by Purcell & co 
Etcetera KTC 1694 
 
Misschien hebt u hen op 28 januari wel op de radio gehoord? 
Herbeluister het anders op 
https://klara.be/music-matters-op-28-januari-met-jan-devlieger 
"In Vain the Am'rous Flute", zo heet de nieuwste cd van Les Goûts-
Authentiques. Het ensemble van Jan Devlieger brengt vocaal en 
instrumentaal werk van Purcell en tijdgenoten. 
Deze cd legt de focus op liederen, gekozen uit grotere wereldlijke 
werken, met een bezetting van een of twee solostemmen en een 
blokfluitenpaar. 
Naast deze liederen of aria’s bieden kamermuziek met een of twee blokfluiten en ook 
klavecimbelmuziek, van Purcell en tijdgenoten, ons een blik op de toenmalige componeer- en 
musiceerpraktijk, binnen een intieme setting. Het is de puurheid van de muziek en de melancholie in 
bepaalde segmenten van de literatuur van Purcell die Jan Devlieger zo aanspreekt. 
We belichten met deze cd een ander aspect van Purcell: de ingetogenheid en het diep menselijke dat 
ons zo aanspreekt.  
Aldus Jan Devlieger 

"In Vain the Am'rous Flute" werd uitgegeven bij Etcetera Records en kan je hier bestellen. 
De uitvoerders zijn Clint van der Linde, contratenor, Ann De Prest, sopraan, Nele De Soete, 
mezzosopraan, Jan Devlieger, bloklfuit & klavecimbel, Johanna Lambrechts, blokfluit, Thomas 
Langlois, teorbe, Rein Vermeulen en Linde Demuynck, klavecimbel, 
Adelheid Glatt, viola da gamba, en Marjolein Gerets, fagot. 

Caratteri e Visioni Tiziano Bagnati, tiorba 
 
Een cd met teorbemuziek uit verschillende tijdperken, waar de muziek 
Kapsberger als een rode draad doorheen loopt en soms als inspiratie 
dient. Speler van dienst is Tiziano Bagnati °1960, die klassieke 
gitaarstudies deed bij R. Chiesa op het conservatorium G Verdi in 
Milaan, waar hij ook compositielessen volgde bij Irlando Danieli. 
Vervolgens wijdde Bagnati zich aan HIP praktijk voor luit en teorbe bij 
Paolo Cherici, H. Smith en J. Lindberg. Zowel als solist als en 
continuospeler reisde hij de halve wereld rond met verschillende 
barokoperaproducties. 
Op deze cd bespeelt hij een kopie van de Thomas Edlinger teorbe 
gebouwd door H. Hasenfuss.  
Naast zeven eigen composities zijn er twee werken van Samuel 
Becket (1906-1989) en ook enkele gereciteerde teksten te horen van 
Omar Khayyam (1048-1131) en Sappho (630-570 voor Chr), 
weliswaar niet in de originele taal maar in het Italiaans. In het 
inlegboekje krijgt 
u de Engelse 
vertaling. Al bij al 
een erg originele 
mix van oud en 
nieuw, de CD is 
op het label 
NovAntiqua 
LC28904 
verschenen in juli 
2020. 
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Ratas del viejo mundo filmpje 
https://vimeo.com/501238911?

fbclid=IwAR2g85MyX3wZGNyH8BzNaEQcBSy7kGrfq6NWVoyuUm_jUVhb8pUZNeOYyhY 

 
Histoire de la guitare  
https://www.youtube.com/watch?

fbclid=IwAR1B8Fj_xfUgQ3zsud06duWuY5cfqNFOI7rceZtYqap3Aosi27sYxgubyFA&v=ZbJniGyjECA&feature=youtu.be 

 
Passamezzo in lockdown: Lord have mercy upon us - music in time of plague 
https://www.youtube.com/watch?v=JcHY7GL0SVs 
Tamsin Lewis gives an illustrated talk on music associated with the plagues that occurred in 16th and 
17th Century England. The talk and the accompanying music from Passamezzo were recorded and 
mixed remotely during lockdown, and the lyrics of the songs - ballads, hymns, a theatre song and a 
round show that social distancing and isolation are nothing new. Tamsin's book, Lord have mercy upon 
us - music in time of Plague, is now available from Rondo Publishing https://www.rondopublishing.co.uk/
pro... 

Xavier Díaz-Latorre Introduction to "One Minute of Technique with Xavier Díaz-Latorre" #0 Rasgueado/
Strumming "One Minute of Technique with Xavier Díaz-Latorre" More at https://https://www.patreon.com/

xavierdiazlat... Consider becoming a patron https://www.patreon.com/xavierdiazlat... CONTACT http://
xavierdiazlatorre.com https://www.facebook.com/xavier.diazl... https://www.instagram.com/xavierdiazl... 
Series of technique tutorials for guitar and lute  
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR27U2KR9Ia8ee-

FrHXpUhXUbr5Fzw2gwMjKhUfq1llQ96H8SJG5RZrwqAU&v=gA4ajya1ngE&feature=youtu.be 

Music for Lute and Theorbo baroque guitar and vihuela facsimiles online. 
The following list of music are unpublished works that I have edited from either manuscript or derived 
from other unpublished works from the web. https://www.dolcesfogato.com/Music/  

Tabley House Music Books – Heritage Imaging Manchester (wordpress.com) facsimile luitboek Tabley 
en songbook met links naar facsimileTabley House Music Books – Heritage Imaging Manchester (wordpress.com)  

Wist je dat het Cavalcanti luitboek in Brussel nu online te raadplegen is?  

https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/15985441  

RRRR    umeurs & Geruchten @ internet    
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https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/master-paintings-part-ii/an-extensive-landscape-with-
apollo-and-the-muses?fbclid=IwAR3BQ8Sfzh0WDHrV8IjnEtgDksEDWLhVvPWgwqT0ys0p-
k5kFKdUXoo1BYY  Hierboven een schilderij ‘Landschap met Apollo en de Muzen’ uit de kringen van 
Jan Breughel en Hendrik Van Balen. Het is onlangs  te koop aangeboden bij Sotheby’s. Voor wie hier  
80.000 USD voor over heeft. 
Hieronder een ‘Stilleven met Moor en papegaai’ van Jan Davidszn de Heem uit 1641, een schilder die 
een tijdje in Antwerpen woonde. Het doek te bewonderen in het museum voor Schone Kunsten in 
Brussel, met uiteraard weer een mooie luit naast andere instrumenten. 
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ZZZZ    oekertjes Petites annonces 
 

Te koop: 
Basluit in D gebouwd door Paul Rans in 1981, 
8 korig mensuur 77 cm darmbesnaard met bij-
horende Paxham kist 
Vraagprijs 1700€   
 
Theorbe door Günther Mark met 14 enkele 
snaren in 2000 gebouwd volgens Liuto forte 
principes, klankkast palissander krachtige toon, 
mensuur 76/120cm A 440 Hz 
Vraagprijs 4200€  
Info: contact@lute-academy.be Het Vleeshuis in Antwerpen is op deze oude 

ansichtkaart nog niet autovrij: waar nu het 
instrumentenmuseum ‘Klank van de Stad’ 
gevestigd is en waar van zodra het weer mag, 
opnieuw concerten met oude muziek zullen 
plaats vinden. Er  zal op de webstek een 
herdenking komen voor Godelieve Spiessens 
die op 27 maart 2020 -nu al bijna een jaar 
geleden-overleed. 
Het museum is op afspraak terug te bezoeken 
sinds 1 december 2020 
www.museumvleeshuis.be  
Men kan op deze webstek mooie filmpjes zien 
o.a. met Justin Glaie, luit en Emma Wills, 
vihuela en klassieke gitaar in een serie 
getiteld ‘De klank van het Vleeshuis’. 
Via het Steunfonds voor jonge musici biedt 
Amuz jonge spelers een kans, zoals Adriaan 
Lauwers op teorbe en barokgitaar en het duo 
Korneel Van Neste, tenor en Justin Glaie, luit. 
Kijk eens op www.amuz.be 
https://amuz.be/2021/02/02/interview-met-adriaan-lauwers/ 

https://amuz.be/activity/korneel-van-neste-justin-glaie-

streaming/ 

 
Tombeau for Julian Bream staat nu op 
Youtube in een vertolking van Bernhard 
Hofstötter op barokluit 
https://youtu.be/0dn59qveuSY   

De tabulatuur staat in onze vorige nieuwsbrief 
Geluit Luthinerie 82. 
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UUUU    ne base de données pour les manuscrits et éditions de musique de 
luth  par Peter Steur et Markus Lutz 

 Trad. C. Ballman 

Il existe depuis des années une base de données sur internet concernant les manuscrits (ci-dessous 
mss) et les éditions : http://mss.slweiss.de. Beaucoup d’entre vous la connaissent mais ce n’est pas le 
cas de tous les luthistes. C’est en général le bouche à oreille qui fonctionne le mieux ainsi que les 
références citées dans les articles. Nous nous proposons de vous expliquer la genèse de l’entreprise et 
son développement. Ensuite nous nous attaquerons au mode d’emploi, suivi des améliorations 
programmées. 
 
Tout a commencé il y a une dizaine d’années, lorsque l’un des nôtres, Peter Steur, commença 
l’apprentissage du luth baroque et réunit principalement en copies un bon nombre de manuscrits. 
Comme il arrive souvent, en jouant, on se rend compte qu’une pièce est déjà connue d’une autre 
source, ce que l’on appelle les concordances. Au début, tout cela restait peu organisé. Il y a donc une 
dizaine d’années, lorsque Markus Lutz entama sa base de données sur Weiss, il prit contact avec Peter 
Steur et ils se rendirent compte qu’un tel travail serait d’un grand intérêt. Markus vit directement l’intérêt 
de ce travail de concordances. Il proposa de faire une base de données plus large, sur le luth baroque 
et de la mettre à la disposition des luthistes. Markus s’occuperait de l’aspect technique et Peter du 
contenu. Ce qui n’empêchait pas Markus de travailler également aux concordances.  
 
Au début il ne s’agissait que de listes de sources avec les concordances que nous avions déjà trouvées. 
Celles-ci se sont étoffées avec le catalogue en ligne de Christian Meyer. Mais bientôt ces informations 
se complétèrent avec les tonalités puis avec les différents accords du luth, intéressant surtout la période 
de transition entre luths Renaissance et baroque, lorsque les compositeurs cherchaient l’accord qui 
conviendrait le mieux à leurs nouvelles aspirations stylistiques. Voir https://accordsnouveaux.ch/en/. 
 
À cette époque, la base comportait deux cents sources baroques, mais il y avait une demande pour 
étendre la base également au luth Renaissance. Et c’est ce qui se passa dès que le travail sur le luth 
baroque diminua. Mais d’autres instruments de la famille firent leur entrée comme le théorbe avec les 
pièces de Kapsberger ou Piccinini. Ici aussi, d’abord des listes de sources puis petit à petit les 
concordances. Mais là, le travail de concordances devenait trop important pour s’en occuper seul, 
surtout si on ne joue que du luth baroque. C’est la raison pour laquelle les informations sur les tonalités 
n’ont pas été ajoutées, un travail laissé pour plus tard. Le plus simple était de commencer avec la thèse 
de Julia Craig-McFeely accessible gratuitement sur internet, avec listes et concordances. Au vu des 
lacunes de ce travail, il fut décidé de commencer simplement par les sources avant de faire petit à petit 
un travail de correction sur le reste. Et d’autres personnes contribuèrent comme John Robinson. Les 
discordances éventuelles entre les listes et concordances permirent progressivement de corriger déjà 
quelques erreurs.  
 
Cette façon de procéder laisse voir les point forts de la base de donnée : c’est une structure dynamique. 
Avec l’aide du plus grand nombre, on arrivera à corriger pas mal d’erreurs. Cette façon de procéder 
peut parfois faire croire qu’il y a des fautes par exemple en cas de transpositions mais dans l’ensemble 
beaucoup de concordances sont correctes. Les fautes c’est un aspect, mais d’un autre côté beaucoup 
de concordances se sont ajoutées, que le programme retravaille automatiquement. Aujourd’hui, plus de 
650 sources sont à disposition, parmi lesquelles pas mal d’œuvres probablement inconnues du luthiste 
moyen, des milliers de concordances et plus de 45.000 incipits. Si la source est disponible sur internet, 
c’est signalé.  
 
La base de données est structurée par source et les incipits sont intégrés, principalement par Peter 
Steur, indépendamment de leur type de tablature, tous dans le même format (abctab2ps). Cela permet 
de rechercher des incipits au départ d’une série de notes et de trouver des concordances, 
malheureusement le système ne reconnaît pas les transpositions mais, avec les variables, on peut 
quand même retrouver des variantes. C’est alors à l’utilisateur de faire le tri et de voir dans quelle 
mesure on peut déceler des concordances, des variantes ou des pièces apparentées. On peut aussi 
chercher par compositeur, par tonalité ou avec la combinaison des deux. C’est du reste plus l’utilisateur 
que le concepteur qui utilisent ces possibilités de recherche et les utilisateurs sont nombreux. Lorsqu’ils 
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envoient leurs résultats, ceux-ci sont alors 
contrôlés avant d’être intégrés à l’avantage de 
tous.  
 
Et cela permet, principalement pour les 
musicologues, l’option tellement importante de 
réunir toutes les versions d’une pièce et de 
déceler les réelles concordances — dans la 
mesure où c’est possible avec les seuls incipits. 
Pour cela il faut choisir « sources/concordances » 
dans la barre supérieure et on tape le numéro de 
concordances dans la barre « Conc–1 ». Il faut 
bien faire la distinction entre BL pour luth baroque 
ou RL pour le Renaissance, distinction maintenant 
intégrée dans la base de données. Les 
concordances pour luth baroque commencent par 
« Conc- » et celles pour le Renaissance par 
« ConcR », toutes deux suivies par un chiffre. Il 
est question d’y ajouter une nouvelle catégorie, 
celle des mélodies (ConcM).  

 
Les sources peuvent être recherchées par leur sigle, pour les manuscrits la bibliothèque qui les possède, 
en raccourci. Pour arriver à la liste des sources, on peut employer une pop-up box en cliquant dans la 
barre de menu à droite : « Available sources ». On peut aussi cliquer sur « Sources\Selection » ce qui 
vous mène à une page sur laquelle vous pouvez entrer dans « Search for string in manuscript data » où 
vous pouvez supprimer certains détails de la source. Seules les sources totalement intégrées y sont 
mentionnées. Celles qui sont encore à l’étude sont notées en gris foncé (pour le moment seulement dans 
la pop-up box à droite dans la barre de menu). Quelques exemples : si l’on recherche le ms Stobaeus, on 
peut chercher « Stobaeus » ou simplement « Stob », « Capirola » renvoie directement à la source 
conservée à la Newberry Library de Chicago. Seuls les noms repris dans la liste interne 
« MssNames.csv » peuvent être trouvés. Cette liste comporte toutes les sources déjà travaillées ou dont 
l’étude est planifiée.  
 
Pour l’utilisateur moyen, toutes les options ne seront pas accessibles. Pour certaines options, la barre 
d’adresses doit encore être modifiée. Peut-être des options seront-elles ajoutées plus tard dans 
l’interface « user », mais étant donné que tout cela prend du temps, il faudra encore un peu de patience. 
Une de ces options est de modifier le nombre de pièces montrées par page. De manière standard, c’est 
dix pièces afin de ne pas alourdir le chargement de la page. Mais on peut choisir de changer cela dans la 
barre d’adresses « &nm» en changeant le chiffre, par exemple « &nm =100 » affichera 100 résultats. 
Bien sûr cela engendrera un ralentissement du chargement mais permettra d’afficher toutes le pièces 
d’une source en une seule liste. Le ralentissement vient du fait que les incipits sont recherchés au 
moment de la demande, donc soyez patients. Si cela ne vous pose pas de problèmes, vous pouvez 
même demander les 996 
titres du Thysius en une 
seule fois avec les incipit ! 
Si on peut se passer des 
incipit ; on peut ajouter 
« &showinc=0 ». Il est 
aussi possible de 
commencer en 
choisissant au sein d’une 
source en ajoutant 
« &st= » et le numéro de 
la pièce souhaitée.  Une 
autre possibilité encore 
concerne les incipit en 
tablature. Normalement 
les incipit sont notés dans 
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leur tablature d’origine (française, italienne, 
allemande et même espagnole pour une source), 
mais on peut aussi demander de les afficher tous 
en tablature française en tapant « &tabfixfrench » 
sans ajout dans la barre d’adresses.  
 
Observons maintenant la fonction filtre qui est si 
utile. Pour être complet, nous répétons 
l’information de la page web. À ce moment les 
champs de filtre ne peuvent être effacés que 
manuellement, en poussant une seule fois sur 
Filter. Il est important de savoir que tous les filtres 
sont sensibles aux majuscules ou minuscules, et 
qu’on peut combiner tous les champs. Ce n’est que 
dans « Title » que cette distinction n’a pas 
d’incidence.  
 
Instruments: Ici on peut filtrer par instrument. On 
montrera toujours la source complète : bl ou BL 
pour le luth baroque, rl ou RL pour le Renaissance, 
ang ou ANG pour l’angélique, bg ou BG pour la 
guitare baroque, ACN pour les instruments avec 
accords nouveaux, les ensembles = EN, le théorbe 
= TH, la mandora = ma ou MA et les autres 
instruments à cordes pincées = VS. 
Signature: la recherche commence toujours par la 
première lettre du sigle de la bibliothèque et 
concerne toutes les sources. On peut ainsi 
rechercher toutes les sources d’un pays, par 
exemple pour l’Autriche A ou les Etats-Unis US, ou encore les 
sources au sein d’une bibliothèque précise comme A-KR pour 
Autriche, Kremsmünster.  
Searchincipits: les incipits peuvent être recherchées pour 
trouver des concordances ou des pièces apparentées. C’est 
possible en entrant les notes en code abctab2ps-code (voir 
www.lautengesellschaft.de/cdmm/), en supprimant les 
ornementations éventuelles. Les notes les plus aiguës suffisent, 
il faut séparer les notes qui se suivent par un espace. Si l’on 
veut par exemple trouver la célèbre bourrée de Weiss, il faut 
taper « e | ,a e ». Des espaces supplémentaires servent de 
points factices, ce qui veut dire qu’à cet endroit chaque note 
peut rester pour la recherche. En ajoutant « x1 » ou « x2 » on 
peut ajouter d’autres points factices. Un signe de barre de 
mesure « | » augmente la précision de la recherche. Attention, 
tous ces signes de barres de mesure sont pris en compte lors 
de la recherche mais si aucun signe de barre de mesure n’est 
donné, ils sont totalement ignorés. En fait, c’est souvent une 
question de tâtonnement.  
Title: On peut chercher avec un ensemble ou sous-ensemble 
aléatoire de caractères dans les titres des pièces.  
Composer: idem pour le compositeur. 
Key: les tonalités majeures sont données en lettres capitales, 
les mineures en petits caractères. On peut y ajouter « b » ou 
« # », par exemple f# pour fa# mineur ou Eb pour Mib majeur. 
Malheureusement quelques tonalités peuvent prêter à confusion 
comme Ré# ou Mib, il faut alors chercher des deux côtés.   
 
La base de données emploie de manière interne deux fichiers 
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principaux : « MssNames.csv » comporte tous les noms des sources, avec remarques, courte 
description et un URL si la source est accessible sur internet. Dans « Concordances.csv » se trouvent 
toutes les concordances. En plus pour chaque source il y a un fichier avec le contenu de la source, les 
incipits en format « abctab2ps » et d’autres détails. Tout ce matériel est alors livré sur la page web en 
script PHP. Les pages sont créées et gérées par Markus Lutz. 
 
À propos de la déclaration de copyright inscrite sur le site, on nous a demandé si nous étions 
propriétaires de ce matériel de recherche. La réponse est que nous n’exigeons aucun droit sur cette 
base de données. Cette déclaration sert simplement à prévenir les abus ou détournements des résultats, 
vu la somme énorme de travail des collaborateurs et de nous-mêmes. De plus, nous n’avons aucun 
intérêt financier dans ce site – mais si nous comptons tous les frais on arrive vite à quelques centaines 
d’euros, sans tenir compte de nos centaines, voire milliers d’heures de travail bénévole. Tout un chacun 
peut consulter librement la base de données et nous espérons qu’elle est utile pour de nombreux 
luthistes et amateurs de luth et le restera dans le futur. Nous serions heureux que la base de données 
soit citée dans les publications, et signalez-nous si quelqu’un emploie la totalité des informations sur une 
source.   
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier les nombreuses personnes qui ont contribué aux 
concordances et même parfois aux sources. Nous faisons notre possible pour citer chacun : voyez sur la 
page d’accueil, « Acknowledgements » ou sous la rubrique « new » dans « git-History », où la plupart 
des personnes sont mentionnées.  
Et pour finir, un avertissement important : il reste encore bien des erreurs dans la base de données, 
donc restez prudents. Il est pratiquement impossible de vérifier chaque note dans chaque source. 
Surtout en ce qui concerne les concordances dans le domaine du luth Renaissance. Jusqu’à présent il 
n’a pas toujours été possible de faire une distinction assurée entre concordances, variantes et pièces 
apparentées — on donne parfois des extraits de quelques mesures comme concordances. Pour le luth 
baroque, c’est plus simple d’adopter une définition plus précise des concordances, et les résultats sont 
ainsi plus fiables. Il reste du 
travail à faire et toutes les 
bonnes volontés sont requises 
et acceptées avec gratitude.  
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Note : 
Les courtes hampes sans drapeau correspondent à des blanches (minimes) 
Les signes rythmiques les plus courts sans drapeau correspondent à des blanches, les 
plus longs à des noires  
 
 
Nota:  
de kortere ritmetekens zonder vlaggetje betekenen een halve noot, dus twee tijden, de 
langere zijn de kwartnoten. 
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  

17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

BE92 0636 1463 9323  Nieuw nummer 

mededeling: 
Hernieuwing lidgeld 2021 

- 25.00 EUR (België)  

- 30,00 EUR (Buitenland)  

- 30,00 EUR of meer (erelid) 

- 10,00 EUR (student)  

te storten op rekening: 

BE92 0636 1463 9323  

communiqué : 
Cotisation 2021 

- 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  

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 : 03 289 01 19 
E-mail : contact@lute-academy.be 
Internet site : www.lute-academy.be 
Compte bancaire / Bankrekening : BE92 0636 1463 9323  
 

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

Met dank voor uw milde steun    Merci pour votre aide 

We danken allen die reeds hun lidgeld gestort hebben. 
Mag ik echter aan alle anderen een oproep doen om 
het lidgeld voor 2021 nog  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. contact@lute-academy.be 
Wie lid is krijgt de elektronische nieuwsbrief, zoals de-
ze met nieuwsjes, concerten, nieuwe cd’s en uitgaven 
en het gedrukte jaarboek met de meer musicologische 
artikelen van blijvende waarde. 
 
Dank bij voorbaat,  
Greet Schamp 

Nous remercions ceux d'entre vous qui ont déjà payé 
leur cotisation. Pouvons-nous demander aux autres de 
bien vouloir verser leur contribution pour 2021, ou de 
faire un ordre permanent pour ne plus devoir y songer. 
Si vous n'êtes pas sûr d'avoir payé, envoyez un cour-
riel à Frank Schaffels qui pourra vous fournir l'informa-
tion.contact@lute-academy.be 
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 


