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Chers amis luthistes, 
 
Lors de notre réunion à Edegem en juin dernier, certains d'entre 
vous ont émis le souhait de pouvoir jouer plus en ensemble, mais 
en ensemble où pourraient participer aussi des chanteurs ou d'au-
tres instruments, donc des tablatures mais aussi des partitions en 
notes. 
Pascale Boquet, dont vous connaissez tous les publications de la 
SFL, nous offre le lien vers ces publications. Faites votre choix 
parmi les pièces des volumes 35 et 38. Jetez-y un œil et faites-
nous savoir quelles pièces vous aimeriez jouer lors de la Journée 
du luth en octobre prochain. 

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 

Journée du luth 10 octobre 2021 
Luitdag 10 oktober 2021 

Op de luitnamiddag in Edegem kwam de vraag om meer 
stukken voor ensemble te kiezen waarbij men kan 
meezingen en waar ook muziek in noten in sol- en 
fasleutel staat naast de luittabulatuur. Pascale Boquet 
gaf een link naar alle SFL uitgaven, wil je daar je 
favorieten uit kiezen en het ons laten weten?  
 
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op onze 
luitdag, we zullen de nodige voorzorgsmaatregelen 
voorzien wat betreft de Covidtoestand tegen dan. 
Om te bekomen van deze toch wel erg natte zomer 
hebben we een muziekbijlage getiteld ’De Winter is 
vergangen’.  
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AAAA    genda 
http://www.lute-academy.be/xlagenda327-nl     

woensdag 22 december 2021 van 14:30 tot 16:00 Vleeshuis Antwerpen 
Woensdagklanken 2021 | Simply Wannes    Imago Mundi 
Tijdens vijf concerten in de Woensdagklanken-reeks, laten musici zich inspireren door de mu-
ziek, het artistieke oeuvre en het leven van Wannes Van de Velde. 
Imago Mundi liet zich voor dit concert inspireren door de luitboeken in de werkkamer van 
Wannes Van de Velde. Van de Velde speelde immers zelf ook luit en heeft zelf ook enkele 
luiten gebouwd. Tijdens de opnames van het vorige concert voor Erfgoedweekend, was 
Lieselot door ziekte geveld. Gelukkig was zanger Kevin Van Staeyen toen bereid om voor 
haar in te springen. Dit viel zo goed mee dat Van Staeyen ook nu enkele liederen van Wan-
nes vertolkt. En natuurlijk is Lieselot ditmaal ook van de partij: zij zingt vooral de oude lie-
deren. 
Muzikanten 
Lieselot De Wilde - zang 

Kevin Van Staeyen - zang 

Sofie Vanden Eynde - luit 

Peter Verhelst - gitaar 

Praktisch: deuren 13.45 uur, start concert: 14.30 uur, einde voorzien om 16 uur  tickets: 5 eu-
ro. Individuele bezoekers  Koop je ticket of aan de balie van het museum (open van donder-
dag t.e.m. zondag van 10 tot 17 uur) 

Voor je enthousiast tickets gaat reserveren: we geven nu per concert 50 tickets vrij. Als 
blijkt dat we op een veilige manier meer mensen kunnen plaatsen, zullen er nog extra tickets 
vrij komen. Is het buiten koud? Houd er dan rekening mee dat je binnen waarschijnlijk ook je 
jas nodig zal hebben. Na aanvang van het concert blijven de zaaldeuren gesloten. Kom dus 
op tijd! 
 
 
Cultuurconnect 
Neem zeker eens een kijkje hier: https://www.cultuurconnect.be/ 
Podium Aan Huis is een tijdelijk platform met een bundeling van podiumvoorstellingen uit 
Vlaanderen en Brussel voor jong en oud. Dagelijks komen er nieuwe voorstellingen bij. Door 
de coronacrisis is de magie van de live beleving even onbereikbaar. Honderden voorstellingen 
zijn geannuleerd nu cultuurhuizen moesten sluiten. Via dit platform kan je tijdelijk toch genie-
ten van straffe podiumvoorstellingen tot 31 augustus. In september hopen we iedereen mas-
saal in de zalen terug te verwelkomen. 
Dit platform is een initiatief van Cultuurconnect, in samenwerking met gezelschappen en cul-
tuurhuizen. Cultuurconnect ondersteunt cultuurhuizen, bibliotheken, overheden, technologie-
spelers en artistieke initiatieven in hun digitale innovatie en dienstverlening. Cultuurconnect 
evalueert het project in een ruimer onderzoekstraject over artistieke digitale content.  
Lees meer over het onderzoek op de website van Cultuurconnect. 
 
 

Klinkend antidotum 
Artistiek leider Jurgen De bruyn selecteerde een playlist uit het repertoire van Zefiro Torna, als 
balsem voor de ziel of om kracht uit te putten. 
Luister je liever met het cd-boekje bij de hand? Bestel dan de Lockdown CD-box. Daarin vind 
je 3 cd’s uit de volledige collectie, van recente tot oudere producties. Heb je onze cd’s al? 
Schenk ze dan aan iemand die een opkikker kan gebruiken.  
https://open.spotify.com/playlist/3i40pWqvt4tJLgHCo7QDXe 
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LLLL    uitdag 10 oktober 2021 
Muziekacademie  

St-Lambrechts-Woluwe 
 Tweelindenstraat 2a, 1200 Brussel 

JJJJ    ournée du luth 10 octobre 2021 
Académie de musique  

Woluwe St-Lambert 
Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles 

Plan d'accès Journée du luth 

10/10/21 
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 Montgo-

mery. 

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 10/10/21 
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 rich-

ting Centrum. Volg Montgomery en blijf op de zijbaan. Ga op 

de R. Whitlocklaan rechtsaf na het park bij de verkeerslich-

ten voor de rotonde , dit is de H.Dietrichlaan (zie plan). 

Programme 
 
09:00 Accueil, café ou thé - visite expo 
09:30 Ensemble par J. De bruyn 
10:45 Atelier corporel par Ariane Renel 
11:15 lecture Diferencias sobra O  
 Gloriosa Domina de Narvaez par 
 Christine Ballman 
12:30 Apéro, repas et visite expo 
13:30 Réunion des membres 
14:00 Concert Fred Jacobs théorbe 
15:30 Jeu d’ensemble 
16:30 Podium libre 

Fin : 18:00 

Programma 

 

09:00 Ontvangst en bezoek aan de  
 instrumentententoonstelling 
09:30 Samenspel o.l.v. J. De bruyn 
10:45 Lichaamshouding verbeteren?  
 Workshop door Ariane Renel 
11:15 Lezing Diferencias sobra O  
 Gloriosa  Domina  van Narvaez door 
 Christine Ballman 
12:30 Aperitief, lunch en bezoek aan de  
 Instrumentententoonstelling13:30 Leden-
vergadering 
14:00 Concert Fred Jacobs theorbe 
15:30 Samenspel 
16:30 Vrij podium  
Einde: 18:00 
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Chers amis luthistes, 
 
Lors de notre réunion à Edegem en juin dernier, certains d'entre vous ont émis le souhait de 
pouvoir jouer plus en ensemble, mais en ensemble où pourraient participer aussi des chanteurs 
ou d'autres instruments, donc des tablatures mais aussi des partitions en notes. 
Pascale Boquet, dont vous connaissez tous les publications de la SFL, nous offre le lien vers 
ces publications. Faites votre choix parmi les pièces des volumes 35 et 38. Jetez-y un œil et 
faites-nous savoir quelles pièces vous aimeriez jouer lors de la Journée du luth en octobre 
prochain. contact@lute-academy.be 
 
 
Société Française de Luth : Le Secret des Muses : Une collection de musique pour luth 
Renaissance, Baroque, Théorbe, Vihuela, guitare Renaissance et Baroque, en solo ou en 
ensemble (près de 70 titres !).  
 

Lien : http://www.sf-luth.org/?Partitions/Le_Secret_des_Muses 
 
Volume 35 : 50 pièces du XVIe siècle (France, Italie, Espagne, Angleterre) pour ensemble et 
luth solo (3 parties vocales ou instrumentales en clés de sol et fa, accompagnement et solo en 
tablature), par Pascale Boquet. Oeuvres de Sandrin, Le Roy, Certon, Sermisy, Vecchi, Gastoldi, 
Tromboncino, Encina, Mudarra, Narvaëz, Morley, Playford, Anonymes ... Paris 2009 - 108 
pages – Prix : 20€ / 23€ (+ FR : 4€, EU : 7€) 
 
Volume 38 : Musique du XVe siècle pour luth solo et ensemble (instruments et/ou voix). Basses
-danses, Balli, Rondeaux, Chansons rustiques. Oeuvres de Dufay, Binchois, Isaac, Richafort, 
Anonymes... Arrangements pour luth à 5 et 6 choeurs (tablatures et transcriptions). Par Pascale 
Boquet. Paris 2010.  
 
 
Beste leden, 
 
Op de luitnamiddag in Edegem kwam de vraag om meer stukken voor ensemble te kiezen 
waarbij men kan meezingen en waar ook muziek in noten naast tabulatuur staat. 
We kregen van Pascale Boquet daarom bovenstaande link naar alle SFL uitgaven, wil je daar je 

favorieten uit kiezen? Daarbij denk ik aan de volumes 35 & 38. Neem daarom eens een kijkje 

en laat ons weten welk(e) stuk(ken) je graag geprogrammeerd wilt zien. 

contact@lute-academy.be 

De luitdag is weer met een concert en samenspelsessies, (de muziek kunt u vooraf mee bepa-
len), een instrumentententoonstelling en verkoop van luitboeken o.a. The Lute in Europe zal ver-
krijgbaar zijn (35 € leden 30 €) evenals Das Lautenbuch der von Erlach (42,30 € leden 40 €) al-
lebei geschreven door Andreas Schlegel.  
Naar goede gewoonte brengt ieder zijn eigen lunch mee, bij mooi weer,  kunnen we misschien 
zelfs piknikken in de mooie tuin en zoveel mogelijk in open lucht blijven. 
Toegang is gratis, 
Meer info https://lute-academy.be  of contact@lute.academy.be 

JJJJ    eu d’ensemble Journée du luth 10 octobre 2021  
Samenspel Luitdag 10 oktober 2021    
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Fred Jacobs studeerde luit en theorbe bij 
Anthony Bailes aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam.  
Hij is lid van The Gabrieli Consort and Players 
en het Barokorkest van de Nederlandse 
Bachvereniging. Sinds1997 is hij als theorbist 
verbonden aan het   Monteverdi-ensemble van 
de Bayerische Staatsoper in München, dat in 
heel Europa naam maakte met zijn Monteverdi- 
en Cavalliproducties. 
Fred Jacobs treedt op met zangers als 
Johannette Zomer, Charles Daniels en 
Maarten Koningsberger en geeft recitals met 
o.a. gambiste Mieneke van der Velden en 
barokvioliste Lidewij van der Voort. Met hen 
maakte hij een groot aantal cd’s gewijd aan 
componisten als Caccini, Marais, Lambert en 
Kapsperger.  
Hij is medeoprichter van The Locke Consort, 
dat met zijn opnamen van Jenkins, Locke en 
Purcell naam maakte op het gebied van 
Engelse kamermuziek uit de 17e eeuw. 
Voor het Britse label Metronome nam hij het 
oeuvre voor theorbe op van Robert de Visée. 
Het tweede album in deze serie ontving een 
‘outstanding nomination’ van het Britse 
International Record Review. In 2019 
verscheen Virtù e Nobiltà, een cd met werken 
van de theorbe-virtuoos Giovanni Girolamo 
Kapsperger. 
 

Jacobs is veelvuldig te gast op belangrijke festivals voor oude muziek in Europa en de 
Verenigde Staten. Hij werkte met dirigenten als Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Christopher 
Hogwood, Ton Koopman, Ivor Bolton, Andrew Parrott, Marc Minkowski en Richard Egarr. 
Hij geeft masterclasses rond het Franse Air de Cour, het Engelse luitlied (o.m. met Emma 
Kirkby) en de Italiaanse monodie. Jacobs is als docent luit en theorbe verbonden aan het 
Conservatorium van Amsterdam.  
Zijn onderzoek, publicaties en lezingen richten zich op verschillende aspecten van de luit en 
theorbe in de 17e eeuw.  

Delizie della Tiorba 
Italiaanse inspiratie voor Franse musici 
De theorbe, een Italiaanse uitvinding, werd vanaf het midden van de 17e eeuw in Frankrijk 
gebruikt als begeleidings- en soloinstrument. 
De belangrijkste componist onder Louis XIV, Jean-Baptiste Lully (1632-1687), gebruikte het 
instrument vaak in zijn opera’s en zijn ‘onnavolgbare’ stijl werd geïmiteerd door Franse 
theorbespelers als Charles Hurel en Robert de Visée. 
Zowel in hun bewerkingen van Lully’s Airs d’opéra als in hun eigen stukken is dat te horen. 
Daarnaast komen in de preludes typisch Italiaanse stijlelementen (gebonden notenreeksen, 
campanella-effecten…) voor zoals we kennen van de Romeinse virtuoos Giovanni Girolamo 
Kapsperger. Werken van Giovanni Girolamo Kapsperger, Charles Hurel en Robert de Visée 
door Fred Jacobs, theorbe. 

 

 FFFF    red Jacobs     
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Fred Jacobs a étudié le luth et le théorbe avec Anthony Bailes au Conservatoire Sweelinck 
d’Amsterdam.  
Il est membre du Gabrieli Consort and Players et de l’orchestre baroque de la Société Bach des 
Pays-Bas. Depuis 1997, il est lié au Monteverdi Ensemble du Bayerische Staatsoper à Munich 
qui s’est fait connaître à travers toute l’Europe avec ses productions Monteverdi et Cavalli.   
Fred Jacobs se produit avec des chanteurs comme Johannette Zomer, Charles Daniels et 
Maarten Koningsberger ainsi qu’en récitals avec la gambiste Mieneke van der Velden et Lidewij 
van der Voort au violon baroque. C’est avec ceux-ci qu’il enregistre divers cd dédiés à  Caccini, 
Lambert, Marais et Kapsberger. 
Il est cofondateur du Locke Consort qui s’est fait connaître dans le domaine de la musique de 
chambre anglaise du 17e siècle avec les compositeurs Jenkins, Locke et Purcell. 
Pour le label anglais Metronome, il a enregistré l’œuvre de Robert de Visée. Le deuxième 
album de la série a reçu une « outstanding nomination » de la Britse International  
 Record Review. En 2019 paraît Virtù e Nobilità, un cd qui comprend les œuvres du théorbiste 
virtuose Kapsberger. 
 
Jacobs est souvent invité dans des festivals importants de musique ancienne tant en Europe 
qu’aux Etats-Unis. Il a travaillé avec des chefs comme Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, 
Christopher Hogwood, Ton Koopman, Ivor Bolton, Andrew Parrott, Marc Minkowski et Richard 
Egarr. 
Il donne des masterclasses sur l’air de cour, le chant au luth anglais (entre autres avec Emma 
Kirby) et la monodie italienne. En tant qu’enseignant, il est attaché au Conservatoire 
d’Amsterdam.  
Ses recherches, publications et conférences analysent les divers aspects des luth et théorbe au 
17e siècle. 
 
 
 
Delizie della Tiorba 
 
Inspiration italienne pour musiciens français 
 
Le théorbe, d’origine italienne, est employé comme instrument solo et d’accompagnement en 
France dès le 17e siècle. 
Le principal compositeur sous Louis XIV, Jean-Baptiste Lully (1632-1687), employait 
fréquemment le théorbe dans ses opéras et son style « inimitable » sera copié par les 
théorbistes comme Charles Hurel et Robert de Visée. 
On peut le remarquer tant dans leurs arrangements d’airs d’opéra de Lully que dans leur 
propres compositions. 
De plus apparaissent dans ces pièces des éléments stylistiques typiquement italiens (suites de 
notes liées, effets de campanella…) comme on en trouve chez le virtuose romain Giovanni 
Girolamo Kapsberger. 
 
Œuvres de Giovanni Girolamo Kapsberger, Charles Hurel et Robert de Visée par Fred Jacobs 
au théorbe. 
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LLLL    uitdag 20 juni 2021 in Edegem  

Binnen in de muziekacademie op afstand maar vooral buiten 

dankzij het mooie weer! 

Luk, Aurel, Jan, Christine , Stefan, Els, Jordi,  Greet, Jo, 

Johan in diverse combinaties. 

 

Links twee luitisten zonder luit Bernd & Christopher en 

rechts Arjen en collega, twee luitbouwers uit de klas van 

Toon Lauwers, zij komen ook op 10 oktober naar de 

luitdag in Brussel. Charlotte De Ley kwam haar eerste 

teorbe laten zien, helaas is daar geen foto van gemaakt. 



GeluitGeluitGeluitGeluit————LuthinerieLuthinerieLuthinerieLuthinerie    n° 85 09/2021n° 85 09/2021n° 85 09/2021n° 85 09/2021    p. p. p. p. 8888    

Afsluitend een concertje in de St Antoniuskerk met  eerst 

ensemble en dan Lies op gamba en Walter gitaar en teorbe.. 
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CCCC    d’s  
https://lute-academy.be/nieuwe-cds/    

Nurenbergse Luitspelers 
 
Wie speelt er nog luit vanuit Duitse tabulatuur? Ik ken er wel enkele waaronder Bart 
Roose en Beate Dittman maar voor de meesten onder ons lijkt dit systeem veel te 
moeilijk. Het is nochtans heel logisch opgebouwd: het werd  ontwikkeld voor 5 korige 
luit met voor elke positie een eigen symbool. Daarna kwam echter een historisch 
probleem want vanaf het toevoegen van een zesde snaar ging elke componist zijn 
eigen weg om die bijkomende snaar en vakjes te benoemen. Dit systeem bleef toch zo'n 150 jaren in 
gebruik. Hierover kunt u een interessant artikel van Bart Roose lezen in onze nieuwsbrieven Geluit 
Luthinerie nr 39 van september en nr 40 van dec 2007 (www.lute-academy.be online als pdf). 
  
Magnus Andersson kwam voor het eerst naar België om deel te nemen aan de IYAP wedstrijd van 
AMUZ en hij  won samen met zijn Zweeds-Koreaanse landgenoot Dohyo Sol en is sindsdien een vaste 
waarde geworden in het luitwereldje.  
Magnus Andersson, geboren in de Zweedse stad Arboga, studeerde bij Sven Aberg in Stockholm en 
ontving beurzen van de “Kungliga Musikaliska Akademien” en van de LSA o.a. om zich bij Nigel North in 
Bloomington (USA) te vervolmaken. Magnus Andersson heeft intussen de halve wereld rondgereisd als 
solist, kamermusicus en continuospeler in diverse ensembles zoals de Akademie für Alte Musik Berlin, 
Lautten Compagney Berlin, Batzdorfer Hofkapelle en het Solistenensemble Kaleidoskop, met repertoire 
uit de 16e tot 18e eeuw. Hij won de Jörgen Rörby Competition en ook de EAR-ly Nordic Early Music 
Competition. 
Voor de cd Nürnberger Lautenschläger verdiepte hij zich in de massa veelal onbekende luitwerken in  
Duitse tabulatuur uit zeker 100 verschillende bronnen. Werken van Adolf Blindhamer, Hans Gerle, Hans 
Newsidler met zijn zonen Conrad én Melchior (de beroemdste) and Michael Eysertt. Vaak zijn die 
luitstukken sinds de 16e eeuw niet meer gespeeld en zeker nog niet geregistreerd. 
Het plaatje bevat een mooie afwisseling van liederen, dansen, chansons en intavolaties van geestelijke 
muziek die moet geklonken hebben in het 16de eeuwse Nurenberg. In deze belangrijke stad werden 
talloze luitboeken gedrukt met virtuoze bewerkingen door de beroemde luitspelers hierboven genoemd. 
Ik herkende wel enkele dansen en bekende hymnes maar wellicht zijn dit inderdaad allemaal 'World 
Premiere Recordings'. Het inlegboekje in het Duits en Engels bevat veel interessante uitleg door John 
Robinson en een verantwoording over zijn keuze door Magnus zelf geschreven. Hartelijk aanbevolen! 
EUR 16,95  total time 66:02 klanglogo BR Klassik www.rondeau.de Catalogue no.: KL1537  © 2021  
https://www.rondeau.de/Soloist/Magnus-Andersson/Nuernberger-Lautenschlaeger-Virtuoso-Lute-Music-
from-Nuremberg::501.html?language=en 
 

Op de volgende blz kunt u een inleiding lezen over hoe Duitse tabulatuur werkt, door Bart Roose 
gepubliceerd in onze nieuwsbrieven van 2007.  
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Duitse  tabulatuur op luit: een praktische inleiding. 
 
Tijdens de Renaissance gebruikte men in de Duitstalige gebieden een apart systeem om luitmuziek te noteren. De uitvinding 
ervan wordt toegeschreven aan Conrad Paumann (blinde orgelvirtuoos, Nüremberg ca. 1410- München 1473). Daarvoor 
baseerde hij zich op de al bestaande orgeltabulatuur. Daarin kreeg elke noot een letter ( la = a, si= h, do= c enz… in het 
middenoctaaf  een kleine letter, een octaaf hoger een kleine letter met een bovenstreep, twee octaven hoger wordt de kleine 
letter dubbel genoteerd, een octaaf lager kreeg ze een onderstreep en twee octaven lager werd ze een hoofdletter. De 
wijzigingen waren: fa# = fe, sol# = ge, sib= b, do# =ce en re#= de. Het ritme werd boven het teken genoteerd en per register. 
Zie voorbeeld (A. Schlick, Tabulaturen etlicher Lobgesang, 1512) 

 
De Duitse luittabulatuur was ontworpen voor de 5-korige luit. Naar analogie met de orgeltabulatuur werden geen lijnen gebruikt. 
Elke positie op iedere snaar kreeg een aparte letter en de losse snaren een cijfer. Opgelet:  de eerste snaar (chanterelle)  
noemde men 5 en de vijfde 1 (I). Men begon dus van onderen uit. Vervolgens werd het 1e vakje van de vijfde snaar a, het 1e 
vakje van de 4e snaar b enz… Eenmaal op de eerste snaar gekomen ging men verder op het volgende vakje van de 5e snaar. 
Het alfabet kende toen 23 letters. Om de eerste vijf vakjes te benoemen had men er 25 nodig. Zo voegde men de symbolen & 
en 9 aan toe. Daarna begon men opnieuw met a bovengestreept (of soms aa). Later kwam er een 6e snaar bij en bedacht men 
meerdere systemen om ze te benoemen (per componist is men verplicht om het voorwoord te lezen of het systeem te 
bestuderen, zie verder). Dit resulteerde in volgend schema met notaties voor elke mogelijke positie: 
 

 
 
 

De rest kunt u online verder lezen  in Geluit Luthinerie  nr 39 van september 2007 en nr 40 van 
december 2007 https://lute-academy.be  onder ‘Eigen publicaties’. 
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Limericks 
 
Ed Martin: 
Francesco Canova da Milano, 
Fell into a pile of Guano 
His patron said "Nay.... 
Please play far away", 
And all his fortes were piano. 
 

 

Mike Peterson: 
While playing on his Chitarrone, 

Said to Kapsberger by a fellow Crony 

Your playing's divine,  

But so many courses a Crime! 

You will drive future generations Zamboni!" 

Dag allemaal, 
 
In navolging van mijn eindwerkje heb ik vandaag een eerste video gepost met (gitaar-) effecten 
op de luit.  Veel kijkplezier. 
 
https://youtu.be/xwFPUqdjIXQ 
 
fijne zomerdagen, 
Geert De Deken 

KKKK    lank-esthetiek van de luit  
extended technieken van renaissance tot heden. 

Geert De Deken    

RRRR    umeurs &Geruchten @ internet    

Het Hulthem ms staat nu online  op 

https://uurl.kbr.be/1737555 

Dit belangrijke manuscript behoorde tot de verzameling 

van Florimond Van Duyse (1843-1910) etnomusicoloog. 

Hiernaast een fragment met een  achrosticon op de 

naam van Philips II, koning van Spanje en Carolus de 

keizer. Dit fragment gaat over de intrede van Filips II in 

Antw in 1549, het hs als geheel is later in verschillende 

stadia ontstaan. De meeste teksten en ook deze 

woordraadsels zijn genoteerd door de Mechelse 

rederijker Willem de Gortter in de eerste decennia van 

de zeventiende eeuw.  
Links onderaan: een deel met muzieknotatie: 

het viel op Sente Peters nacht  f 157 

Het fragment rechts onderaan (met het Wilhelmus)  komt uit het  
KBR hs 15.662 fol 31r staat vol met raadsels en puzzeldichten. 
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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 : https://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 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 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, G. 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. 
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 arti-
cles plus musicologiques. 
Merci d'avance! 
Christine Ballman 


