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Instrument onbekend
De reconstructie van een blokfluit-
consort uit het midden van de vijf-
tiende eeuw

Historische bronnen maken aannemelijk dat een blokfluitcon-

sort in het midden van de vijftiende eeuw in Europa een wijd-

verbreid verschijnsel was. Ook stellen muziekhandschriften uit 

die periode ons in staat een repertoire van deze spelers te recon-

strueren. Hun instrumentarium is echter niet bewaard geble-

ven. De vroegste overgeleverde blokfluiten dateren uit de eerste 

helft van de zestiende eeuw. Ze worden slechts voorafgegaan 

door een vijftal archeologisch gevonden blokfluiten van rond 

1400 of eerder in de veertiende eeuw. Ensemble Aventure, dat in 

dit project de krachten van spelen, onderzoek en blokfluitbouw 

bundelt, heeft als uitdaging gekozen om dit gapende gat te vul-

len. Op basis van een, mede dankzij een CT-scan, aangescherpt 

inzicht in de archeologische Dordrecht-blokfluit, gegevens uit 

historische bronnen en begrip van het contemporaine repertoi-

re van instrumentalisten, reconstrueerde Aventure een blok-

fluitconsort uit het midden van de vijftiende eeuw.

Loonlijsten zijn een belangrijke bron van informatie over de acti-
viteiten van instrumentalisten in de Late Middeleeuwen. Niet al-
leen laten ze de maatschappijbrede financiële ondersteuning van 
professionele instrumentalisten zien, ze geven ook een beeld van 
min of meer vaste combinaties van instrumenten. Een van de best 
gedocumenteerde ensembles is het blazersensemble. Dit trio van 
schalmeien met (vaak) een koperblazer erbij zien we zelfs als stan-
daardmotief op afbeeldingen van banketten, dans of processies. Ar-
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chivalische informatie onderbouwt de werkzaamheden van dit bla-
zersensemble. Weliswaar rijst ook voor dit ensemble de vraag waar 
het muziekrepertoire dan gebleven is; de signalen uit schriftelijke 
en iconografische bronnen zijn zo sterk dat een gevoel van realiteit 
ontstaat (afb. 1).

Afb. 1 Huwelijksfeest van de heilige Elisabeth en Lodewijk van Thürin-
gen op de Wartburg. Het blazersensemble speelt hier schalmeien en 
schuiftrompet. Meester van de Heilige Elisabeth-Panelen, ca. 1490-1495. 
Foto: Rijksmuseum Amsterdam.
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Voor veel instrumenten is dit allemaal minder duidelijk en 
– misschien verbazingwekkend genoeg – met name voor de blokfluit. 
Blokfluiten zijn weliswaar niet zeldzaam in de iconografie vanaf de 
late veertiende eeuw, en ze worden genoemd in literatuur en trakta-
ten, maar informatie over blokfluitisten en hun instrumenten is niet 
dik gezaaid in de loonlijsten van vijftiende-eeuwse steden en hoven.

Toch is er wel iets. Verspreid over Europa vinden we in de hele 
vijftiende eeuw vermeldingen van blokfluitisten, aankopen en in-
ventarisaties.1 Het gaat om notities in termen die duidelijk anders 
zijn dan de terminologie voor het schalmei-ensemble: fleuten, floy-
ten, flutes, flauti terwijl pfeiffen, pfiffen, pijpers of piffari gangbaar was 
voor het blazersensemble. Vaak betreffen de vermeldingen juist 
aankopen van fleuten, niet zelden expliciet ten behoeve van het bla-
zersensemble. Fleuten duiken op in relatie tot pfeiffer, in de loop van 
de vijftiende eeuw zelfs zo sterk dat gezegd wordt dat men met de 
floyte gepfiffen heeft. De ultieme verbintenis van beide termen vin-
den we in de Introductio geschriben uf pfifen, waarin onomstotelijk een 
blokfluit wordt afgebeeld, maar waarin men spreekt van pfiffen.2

Het heeft er alle schijn van dat leden van blazersensembles ook 
nu en dan blokfluit speelden. Deze heimelijke blokfluitisten prijk-
ten niet als zodanig op loonlijsten. Daar werden zij vermeld met 
hun eerste en prestigieuze taak als pijpers in dienst van een heer of 
stad. Maar de aankopen van blokfluiten en de terminologische mix 
tonen een nauwe verbinding tussen pfeiffen en fleuten aan, zodat we 
kunnen veronderstellen dat de blokfluit een van de instrumenten 
was die deze blazers beheersten.

In de eerste helft van de zestiende eeuw is een drietal families 
van blokfluitbouwers bekend die vanaf de laatste decennia van de 
vijftiende eeuw als blaasinstrumentbouwer actief waren. Het gaat 
om de Schnitzers in München, de Rauchs in Schrattenbach en het 
atelier van de familie Rafi in Lyon.3 Ook hier is dus sprake van een 
connectie tussen pfeiffen en floyten. Zo stonden enkele leden van de 
Stadtpfeiffer-familie Schnitzer als excellente blazers te boek. Ze 
werden vanuit Zuid-Duitsland in Noord-Italië ingehuurd. Tegelijk 
werd er gebouwd in de familie en wel zo dat in de vroege zestiende 
eeuw ook hun faam als blokfluitbouwers tot in Venetië strekte. Er 
valt niet exact aan te geven wanneer deze bouwers zich in blokflui-
ten begonnen te specialiseren, maar al in de vroege zestiende eeuw 
behoorden zij tot de top.

Traktaten
Theoretische bronnen in de vijftiende eeuw bevestigen de indruk 
dat blokfluiten wijd en zijd bekend waren. Fistula en tibia worden 
duidelijk onderscheiden en gewoonlijk begrepen als respectieve-
lijk blokfluit en blaasinstrument. Dat vinden we zo besproken door 
Paulus Paulerinus van Praag in het gedeelte over instrumentale 
muziek uit zijn tussen 1459 en 1463 geschreven encyclopedische 
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werk.4 Het staat ook ruim tien jaar later bij de beschrijving van de 
uitvinding en het gebruik van muziekinstrumenten door de in Na-
pels werkzame Johannes Tinctoris.5

Maar verwarring ligt op de loer. Hoewel Paulerinus aanvanke-
lijk een duidelijk onderscheid maakt, blijkt even later fistula ook 
als term voor schalmei te gelden. Tinctoris duidt met tibia de ca-
tegorie (rechte) blaasinstrumenten aan, maar bedoelt er ook speci-

Afb. 2 Discant-blokfluit in 'g'. Uit: Liane Ehlich en Jörg Fiedler, ‘Intro-
ductio geschriben uf pfifen. Eine Basler Quelle zum Blockflötenspiel ca. 
1510’, Glareana. Nachrichten der Freunde alter Musikinstrumente 52 (2003) 44-63.
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fiek schalmei mee. Na de beschrijving van de 
schalmei gaat hij door met andere ‘fluitach-
tigen’ als de douzaine, die – zo zegt Tinctoris 
– zeven gaten aan de voorkant en één aan de 
achterkant heeft, net als een blokfluit (fistu-
la). Hiermee voert hij de blokfluit op als een 
instrument dat bekend genoeg is om aan te 
kunnen refereren.

Tinctoris’ traktaat, dat mogelijk al uit 
1472 dateert, geeft ook informatie over en-
semblespel op blaasinstrumenten die van 
ongelijke grootte, maar van dezelfde familie 
zijn. Hij legt uit dat er zangers zijn die hoog, laag of midden zingen 
in composities. Naar voorbeeld van de standaard van de menselijke 
stem worden de blaasinstrumenten ook suprema (of discant), tenor en 
contratenor genoemd.

De uit 1509 daterende Introductio geschriben uf pfifen – zoals uit de 
afgebeelde blokfluit blijkt een ‘handleiding voor het blokfluiten’ – 
gaat een stap verder (afb. 2). Niet alleen wordt de term pfiffen expli-
ciet gebruikt in samenhang met een blokfluit, het boekje wordt ook 
aangeduid als discant, dus als stemboekje voor de bespeler van de dis-
cant, het hoogste instrument (afb. 3).

De term discant verwijst naar meerstemmige muziek die alleen 
met een set van instrumenten van ongelijke grootte te spelen is. 
De grondtoon van het besproken instrument is een ‘g’, geheel in 
lijn met de discant-blokfluit in Sebastian Virdungs instrumenten-
traktaat dat twee jaar later ook in Bazel gedrukt werd.6 Virdung be-
schrijft duidelijk een set blokfluiten (discant-tenor-tenor-bassus) met 
grondtonen op g-c-c-F. Precies die tonen zijn de begintonen van 
het durum, naturale en molle hexachord; de ankers in het middeleeuws 
toonsysteem. Daarmee voorziet Virdung de blokfluiten ook van een 
theoretische onderbouwing. 

Repertoire
Rond het midden van de vijftiende eeuw zien we een enorm aan-
tal instrumentale versies van liederen verschijnen. Drie verzame-
lingen in het bijzonder, het Schedelsches Liedboek, het Lochamer 
Liedboek en het Buxheimer Orgelbuch, laten een hechte samen-
hang zien.7 De onderlinge vergelijking van deze drie verzamelingen 
stelde Aventure in staat het proces van de transformatie van vocale 
stukken naar instrumentale versies te reconstrueren.8

De arrangeerformules die we destilleerden, bleken ook toepas-
baar op andere liederen, zolang de tenormelodieën maar aan ver-
gelijkbare basisvoorwaarden voldeden. Er is – en was – dus geen 
gebrek aan repertoire voor instrumentalisten. Ongetwijfeld is het 
overgeleverde materiaal slechts het topje van de ijsberg. Het impli-
ceert dat de hausse van instrumentale arrangementen van vocale 

Afb. 3 Detail van fol. 2. Uit: Ehlich en Fiedler 
(zie afb. 2): ‘Dit zijn tertsen; hef twee vingers op 
om die te blazen/fluiten (pfiffen)’.
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stukken de activiteit van een toenemend aantal instrumentalisten 
weerspiegelt. Instrumentalisten die – zoals we zien in de archieven – 
thuis waren op diverse blaasinstrumenten, waaronder blokfluit.

Instrument onbekend
We mogen dan voldoende aanwijzingen hebben dat instrumen-
talisten rond het midden van de vijftiende eeuw blokfluiten ge-
bruikten in meerstemmige ensemblemuziek, maar er zijn geen 
blokfluiten uit die periode over. Wat rest, is het spannende idee dat 
de fameuze bouwer-families Schnitzer en Rauch al in de vijftiende 
eeuw actief waren in exact het gebied waar de rijke productie van 
instrumentalisten zich concentreerde. De overgeleverde blokflui-
ten van Hans ‘Ruch der Pfeiffenmacher von Schrattenberg’ zijn ech-
ter niet ouder dan 1535 en die van de Schnitzers komen uit het mid-
den van de zestiende eeuw. De oudste bewaarde blokfluiten zijn nu 
te vinden in de collectie van de Accademia Filarmonica in Bologna, 
afkomstig uit het atelier van Claude Rafi; ze zijn mogelijk te date-
ren tussen 1515 en 1530.9

Afgezien van deze historisch overgeleverde instrumenten uit 
de eerste helft van de zestiende eeuw zijn er inmiddels vijf min of 
meer complete laatmiddeleeuwse blokfluiten bekend uit archeolo-
gische opgravingen in Dordrecht,10 Göttingen (Duitsland),11 Elblag 
(Polen),12 Tartu (Estland)13 en Nysa (Polen).14 

Ondanks de spreiding over heel Noordwest-Europa vertonen de 
instrumenten en hun vindplaatsen gemeenschappelijke kenmer-
ken. Zo zijn alle vondsten gedaan in een natte omgeving: een latri-
ne of een waterput. Het zijn kleine instrumenten met een tamelijk 
grote toonomvang van ruim twee octaaf, waarbij het hoogste octaaf 
sterk klinkt en de laagte van de blokfluiten zwak. Op de laagste stap 
produceren de blokfluiten bovendien niet een hele toonafstand zo-
als gebruikelijk, maar juist een halve. De instrumenten zijn alle-
maal in – of zeer nabij – een stedelijke omgeving gevonden en hun 
datering van rond 1400 of eerder in de veertiende eeuw is mede door 
hun vindplaats alleen met een (ruim) tijdsinterval aan te duiden.

Hoewel er in het verleden onderzoek is gedaan naar de eerste 
blokfluitvondst, de Dordrecht-blokfluit, lijkt het interessant op-
nieuw onze gedachten over dit instrument te toetsen. Ten eerste 
omdat er nog altijd vragen onbeantwoord zijn, maar ook omdat er 
sinds de vondst van deze blokfluit nog andere gevonden zijn, waar-
door er nu vergelijkingsmateriaal is. Willen we iets zeggen over de 
blokfluiten uit het midden van de vijftiende eeuw, dan zou het een 
gemiste kans zijn niet ook naar de laatmiddeleeuwse blokfluiten 
te kijken.

De Dordrecht-blokfluit  doorgelicht
De Dordrecht-blokfluit werd in 1940 door prof. dr. Jaap Renaud 
aangetroffen in de waterput in een binnenmuur van het tweede 
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Huis te Merwede bij Dordrecht.15 De ge-
bruiksperiode van de waterput laat zich af-
leiden uit enerzijds het begin van de bouw 
van het tweede Huis, tussen 1335 en 1355, en 
anderzijds de beide verwoestingen van het 
Huis te Merwede, door de aanvallen in 1418 
van boze Dordtenaren en de allesverzwel-
gende Sint-Elisabethvloed van 1421. Hoewel 
de datering van de overige vondsten uit de 
waterput misschien nog meer duidelijkheid 
zou kunnen geven, lijkt 1418/1421 een stevi-
ge terminus ante quem te zijn. In zijn zelf uit-
geroepen hoedanigheid als ‘opperhofputjes-
schepper’ verzuchtte Renaud in een krantenartikel uit 1943 dat de 
waterput ‘ook al zo’n schatkamer’ was.16 Hij opperde dat men, toen 
het Huis in 1418 niet meer te behouden was, de inventaris in de wa-
terput had gemikt. Hoe verleidelijk ook, deze uitspraak is niet zo-
maar te staven. Maar Renaud moet de indruk gehad hebben dat hij 
met actuele voorwerpen uit 1418 van doen had (afb. 4).

Vergeleken met de blokfluitvondsten uit Göttingen, Elblag en 
Tartu is het tijdsinterval waarbinnen de vindplaats van de Dord-
recht-blokfluit te dateren is, namelijk de waterput, beperkt.17 Dat 
geeft natuurlijk geen uitsluitsel over het bouwjaar van het instru-
ment zelf, maar met enige voorzichtigheid kunnen we wel zeggen 
dat het type Dordrecht-blokfluit kennelijk de eerste decennia van 
de vijftiende eeuw nog in zwang was. 

Vergelijking met de andere blokfluitvondsten leert dat er wel-
iswaar verschillen zijn, maar toch vooral overeenkomsten. Precise-
ring in 2011 van de tot dan toe globaal bekende meetresultaten van 
de Dordrecht-blokfluit bevestigde dat. In mei 2015 bleek door een 
aanvullende CT-scan dat het vermoeden bevestigd kon worden dat 
de binnen-boring van de Dordrecht-blokfluit cilindrisch was.18 Bij 
datzelfde onderzoek viel ook het vakmanschap op waarmee de blok-
fluit gebouwd was (afb. 5 en 6).

Afb. 5 Dordrecht-blokfluit. Foto: Fumitaka 
Saito.

Afb. 4 Materiaal o.a. uit de waterput. Uit: Dor-
drechtsche Courant, 5-8-1943. Foto: C.N.F. Stuvel.

Afb. 6 CT-scan Dordrecht-blokfluit, afdeling ra-
diologie Albert Schweitzerziekenhuis, Dordrecht.
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Vooruitlopend op een nauwkeuriger vergelijking met de andere 
laatmiddeleeuwse blokfluitvondsten kunnen we veronderstellen 
dat de Dordrecht-blokfluit een houten versie is van wat voorheen 
instrumenten uit riet geweest kunnen zijn. Riet is een van de ma-
teriaalsoorten waaruit tamelijk makkelijk fluiten gemaakt konden 
worden. Ook Tinctoris vermeldt in 1472 dat ‘vroeger’ riet gebruikt 
werd, al heeft hij dat, zo zegt hij ‘nooit meer gezien’. De Dordrecht-
blokfluit is in elk geval gebouwd uit hout, met meer precisie dan 
mogelijk zou zijn in riet, aan de vooravond van een periode waarin 
instrumentalisten een steeds belangrijker rol in de maatschappij 
gingen spelen.

Polyfonie  of  niet-geschreven traditie
Om de specifieke eigenschappen van de Dordrecht-blokfluit te 
kunnen interpreteren, is het van belang om het instrument aan een 
mogelijk repertoire te relateren.

Ook rond 1400 geven de vermeldingen op loonlijsten – hoe-
wel minder talrijk – de indruk dat de blokfluit een van de optio-
nele blaasinstrumenten was voor instrumentalisten. Maar anders 
dan in het midden van de vijftiende eeuw is de verbinding met het 
meerstemmig spelende blazersensemble niet duidelijk. De struc-
tuur van het polyfone repertoire dat contemporain is aan de Dor-
drecht-blokfluit vraagt om zangstemmen en om instrumenten met 
een omvang die gelijk is aan de menselijke stem. Aan die voorwaar-
de kan een klein instrument als de Dordrecht-blokfluit met juist 
een sterke hoogte niet voldoen. Natuurlijk valt niet uit te sluiten 
dat instrumentalisten hun eigen instrumentale versies van deze 
vocale polyfonie maakten, maar voorbeelden daarvan rond 1400 
zijn schaars en van een duidelijke arrangeerpraktijk zoals rond 1460 
lijkt geen sprake te zijn.

De eenstemmige liedtraditie floreert nog altijd rond 1400 met 
het Gruuthuse-, Mönch- en Wolkensteinrepertoire.19 Dit repertoire 
is eerst en vooral een liedrepertoire, bedoeld om al dan niet gezon-
gen een tekst ten gehore te brengen. Het zou echter heel goed kun-
nen dat we met de melodieën uit deze laatste grote eenstemmige 
liedverzamelingen een glimp opvangen van de niet-geschreven tra-
ditie. Dat is de traditie waarvan het repertoire voor de Dordrecht-
blokfluit vermoedelijk deel uitmaakte.

Het voetstuk
Het ontwerp van de laatmiddeleeuwse blokfluitvondsten laat ka-
rakteristieken zien die we niet bij de zestiende-eeuwse blokfluiten 
aantreffen. Het meest opvallende verschil met de latere blokfluiten 
is wellicht de halve toonafstand tussen de onderste en op een na on-
derste stap van de blokfluit. Diverse malen is gesuggereerd dat de 
halve toon een natuurlijke leidtoon naar een slot van een frase in 
een verondersteld muziekrepertoire vormde. Noch het contempo-
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raine polyfone repertoire noch het neergeschreven eenstemmige 
repertoire ondersteunt deze leidtoonhypothese.

Hoe we de halve toonafstand moeten interpreteren is op dit mo-
ment nog onduidelijk. Sporen op een aantal van de gevonden blok-
fluiten lijken te wijzen op een missend voetstuk, waardoor – mits 
juist toegepast – ook bij de laatmiddeleeuwse blokfluiten de halve 
toonafstand tot een hele toon zou worden. Inderdaad vinden we bij 
de Dordrecht-blokfluit taps toelopende einden die suggereren dat 
een voetstuk, en bij de kop een afdekkend kapje mist. Maar nieuwe 
vragen komen ogenblikkelijk op. Niet alle blokfluitvondsten dragen 
dergelijke sporen en bovendien hoeft het oplossen van de halve toon-
afstand niet het doel van het voetstuk geweest te zijn. Het zou bij-
voorbeeld ook een louter ornamentele functie gehad kunnen hebben.

De reconstructie  van een blokfluitconsort  uit 
c irca  1450

De archeologisch gevonden instrumenten vertonen wel zoveel fa-
miliegelijkenissen dat ze beschouwd kunnen worden als een vroeg 
type blokfluit.20 Wat kunnen we leren van dit vroege type blokfluit 
en wat zal rond het midden van de vijftiende eeuw veranderd zijn 
als blokfluiten door de blazersensembles bespeeld worden?

Om tot een reconstructie van een blokfluitconsort uit het mid-
den van de vijftiende eeuw te komen, is het belangrijk vast te stel-
len dat het type blokfluit als de Dordrecht-blokfluit geen consort-
instrument is geweest. Rond 1450 zal een set van instrumenten van 
ongelijke grootte zoals Tinctoris dat beschreef bestaan hebben uit 
een suprema (of discant), een tenor en een contratenor, stabiel geba-
seerd op grondtonen die overeenkomen met de hexachorden op F, C 
en G. Dat betekent dat een consort uit het midden van de vijftiende 
eeuw geen halve toonafstand op de onderste stap meer had, maar 
net als de latere zestiende-eeuwse instrumenten een hele.

De Dordrecht-blokfluit was een cilindrisch instrument, klein, 
met een kleine diameter, een relatief grote toonomvang met een 
juist sterke hoogte en zwakke laagte. Als we dit concept transplan-
teren naar een set blokfluiten van ongelijke grootte in het midden 
van de vijftiende eeuw, krijgen we relatief kleine cilindrische in-
strumenten met mogelijk een additioneel voetstuk. Zo’n voetstuk 
is de meest eenvoudige manier om de halve toonafstand op de on-
derste stap te veranderen in een hele en kan zeker een oplossing zijn 
die men omstreeks 1450 toepaste. We moeten ons echter realiseren 
dat al in de eerste helft van de zestiende eeuw bouwers als Rafi, 
Schnitzer en Rauch andere oplossingen vonden die geïntegreerd 
waren in de binnen-boring van de blokfluit. 

De reconstructie van een blokfluitconsort uit het midden van 
de vijftiende eeuw is inmiddels aan de gang. Het eerste experimen-
tele consort is bijna klaar en mochten we een CT-scan maken van 
de nieuwgebouwde fluiten, dan zouden we sporen van schrapers 
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en ruimers zien om al experimenterend een optimale klank te be-
reiken, net zoals we die zien in de overgeleverde zestiende-eeuwse 
instrumenten (afb. 7).

Archivalische informatie over blazers, bouwers en referenties 
aan polyfoon ensemblespel uit traktaten wekken de indruk dat bla-
zersensembles ook blokfluiten gebruikten. Deze gegevens kunnen 
we relateren aan de grote hoeveelheid meerstemmige instrumen-
tale versies van liederen tussen 1450 en 1470, die gezien de repro-
duceerbaarheid van het arrangeerproces slechts een gering deel 
van het instrumentale ensemblerepertoire weerspiegelen. Hier-
mee mogen we aannemen dat een set van drie verschillende groot-
tes blokfluiten rond het midden van de vijftiende eeuw gemeen-
goed was.

Maar het type blokfluit hoeft niet noodzakelijk gelijk aan de 
blokfluiten uit het tweede kwart van de zestiende eeuw geweest te 
zijn. Een blokfluitconsort dat gebaseerd is op het type van de Dord-
recht blokfluit, aangepast aan de ensemble structuur halverwege de 
vijftiende eeuw, zal nog steeds een sterk tweede octaaf en een zwak-
kere laagte hebben. Dit past bij het repertoire van instrumentalis-
ten tussen 1450 en 1470, dat een flexibele contratenor toont zonder 
verlangen naar een sterke laagte. 

Op het gereconstrueerde blokfluitconsort uit het midden van 
de vijftiende eeuw speelt Aventure het repertoire van instrumen-
talisten omstreeks 1460, met dank aan Fumitaka Saito en Marco  
Magalhães, die de blokfluiten bouwden. Zo klinkt een reconstruc-
tie van een vijftiende-eeuws blokfluitconsort in voorjaar 2016 in 
concert.

Noten

Afb. 7 Door Aventure gereconstrueerd middenvijftiende-eeuws blok-
fluitconsort, d.d. 27 november 2015. Om praktische redenen zijn de in-
strumenten uit twee delen gebouwd. Bouwers: Fumitaka Saito en Marco 
Magalhães; onderzoek: Ita Hijmans.
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