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Muziekgeheimen
Speuren naar sporen van een instrumentaal 

ensemblerepertoire in het vijftiende-eeuwse 

Europa benoorden de Alpen

Afbeeldingen en archivalische bronnen uit de late Middeleeuwen doen ver-

moeden dat instrumentalisten en instrumentale ensembles een belangrijke rol 

speelden in de maatschappij. Tegelijkertijd is schriftelijk overgeleverd muziek-

repertoire uit die periode, dat eenduidig bedoeld was voor instrumentaal en-

semble, zeer schaars. Instrumentalisten lijken niet primair afhankelijk te zijn 

geweest van schriftelijk materiaal. Zij maakten hun eigen instrumentale versies 

van vocale modellen. Het ontrafelen van het proces dat ten grondslag zou kun-

nen liggen aan de uitvoeringspraktijk van instrumentale ensembles in het vijf-

tiende-eeuwse Europa ten noorden van de Alpen kan ons wellicht de weg wijzen.

De schaarste aan overgeleverde bronnen met instrumentale polyfonie lijkt in tegen-
spraak met de talrijke vermeldingen van instrumentalisten en hun activiteiten in 
hof- en stadsarchieven van de late veertiende tot de vroege zestiende eeuw.1 Veruit 
de meeste muziekhandschriften uit de late Middeleeuwen bevatten vocale muziek. 
Hoewel hierin enkele instrumentale stukken overgeleverd zijn, is het toch niet mo-
gelijk een schriftelijk overgeleverd instrumentaal ensemblerepertoire aan te wijzen. 

Iets anders ligt dat voor de solistische klaviermuziek, waarvan verzamelingen als 
het Buxheimer Orgelbuch en het Fundamentum organisandi van Conrad Paumann be-
waard zijn.2

Klaviermuziek werd overgeleverd in tabulatuur, een alternatieve vorm van mu-
zieknotatie waarbij letters (of cijfers) gebruikt werden. De meerstemmige ensemble 
muziek uit de late Middeleeuwen kende echter geen aparte notatie voor vocale of in-
strumentale polyfonie. De polyfone muzieknotatie an sich verklapt dus niets over de 
vocale of instrumentale bedoeling van een stuk. Ook het melodisch idioom dat ‘ty-
pisch instrumentalistisch’ lijkt, komt net zo goed voor in vocale composities als in 
vermeend instrumentale en omgekeerd. Zelfs de aanwezigheid – of afwezigheid – van 
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tekst blijkt uiteindelijk geen criterium te zijn. Het is de vraag of instrumentale poly-
fonie zich – in de muziekhandschriften – wel als zodanig laat onderscheiden. 

Als er dan geen duidelijk instrumentaal ensemblerepertoire aan te wijzen is, 
dringt zich al snel het idee van improvisatie op. Maar het begrip improvisatie is com-
plex en bovendien is de improvisatiepraktijk spaarzaam gedocumenteerd. De theo-
reticus Johannes Tinctoris (1435-1511) noemt wel twee manieren voor het maken van 
contrapunt (letterlijk punctus contra punctum, noot tegen noot; meerstemmige com-
positietechniek), namelijk res facta (compositie) en super librum (improvisatie). Hij be-
nadrukt ook dat beide vormen aan dezelfde regels voldoen.3 Er bestaat in zijn optiek 
slechts een gradueel verschil in de verfijning van de polyfonie. Wanneer men super 
librum-contrapunt maakt, kan dat volgens hem verbeterd worden door onderlinge 
afspraken, maar een kant-en-klaar recept daarvoor geeft Tinctoris niet. Het laatmid-
deleeuwse repertoire laat zien dat composities in zeer flexibele vormen voorkomen. 
Daarbij komt het gegeven dat improvisatie in een cultuur waar mondelinge overle-
vering een prominente rol speelt ook een vorm van ‘herinnerde compositie’ kan zijn 
en uit formules kan bestaan. Hierdoor wordt het onderscheid tussen improvisatie en 
compositie in de late Middeleeuwen zeer gering.

Musici en wetenschappers die willen speuren naar een mogelijk instrumentaal 
ensemblerepertoire zullen moeten zoeken naar dit repertoire als activiteit, als pro-
ces. De sporen van het proces van het creëren van instrumentale ensemblepolyfonie 
zullen door nauwgezette analyse uit het wel overgeleverde repertoire zelf moeten 
blijken. Wanneer het mogelijk is dit proces te herkennen en te benoemen, wordt de 
werkwijze van vijftiende-eeuwse musici reproduceerbaar voor hun eenentwintigste-
eeuwse collega’s en kan een mogelijk instrumentaal ensemblerepertoire worden ge-
demonstreerd.4

Wat er  wel  is
De schriftelijke neerslag van muziek voor instrumentaal ensemble is zoals we zagen 
schaars, maar niet afwezig. Zo zijn er vanaf het midden van de vijftiende eeuw stuk-
ken overgeleverd die gebaseerd zijn op zogenaamde bassadanza tenores, de in lange no-
ten voortschrijdende melodieën waarover instrumentalisten contrapunt maakten. 
Dit soort improvisatie wordt door Tinctoris in 1477 beschreven in zijn Liber de arte 
contrapuncti.5 Dat is goed gedocumenteerd, zou je denken, maar de aanwijzingen van 
Tinctoris zijn summier en vooral functioneel bij de uitvoering van bassadanze zoals 
die beschreven zijn bij de Noord-Italiaanse vorstenhoven in het midden van de vijf-
tiende eeuw. Werden dergelijke tenores buiten het dansrepertoire gespeeld, dan wer-
den zij behandeld als de tenores uit het liedrepertoire waarover hieronder meer volgt.6

Repertoire voor een groep instrumentalisten verschijnt in het Glogauer Manus-
cript (ca. 1480) met de zogenaamde Schwancz-stukken, de Alfabet-stukken en de Num-
mer-stukken.7 Staan de eerste nog ongeorganiseerd tussen al dan niet geestelijke poly-
fonie, de Alfabet- en Nummer-stukken verschijnen als een duidelijk afgebakende serie 
instrumentale stukken. Een decennium later duiken in handschriften als de Codex 
Apel, Berlijn 40021, de Leopold Codex, en de Breslauer Codex Mf 2016 diverse stukken 
op die de opmaat naar instrumentale ensemblefantasieën vormen.8 Het gaat hier om 
tekstloze composities waarin vooral een abstract spel met intervallen gespeeld wordt.

Interessant genoeg komen van al deze instrumentale verschijnselen ook versies 
voor waarbij er een tekst op het oorspronkelijk instrumentale stuk is geplakt, en ver-
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schijnt het intervallenspel net zo goed in vocale polyfonie. Hierdoor kunnen we niet 
spreken van een ‘typisch instrumentaal’ idioom.9

De afwezigheid van tekst blijkt evenmin een criterium voor instrumentaal reper-
toire te zijn. Zo zijn er vele Bourgondische chansons overgeleverd in centraal-Europe-
se handschriften die zijn ontdaan van hun oorspronkelijke tekst. Vaak werden deze 
stukken voorzien van een nieuwe, meestal geestelijke Latijnse tekst, maar soms ook 
niet. Het heeft er alle schijn van dat die tekstloze chansons slechts wachtten op een 
nieuwe tekst en tot het vocale repertoire behoorden.

Natuurlijk blijft er altijd de mogelijkheid dat instrumentalisten ‘gewoon’ vocale 
polyfonie speelden. Dat is ongetwijfeld in de laatste decennia van de vijftiende eeuw 
een gebruikelijke praktijk geworden, getuige verzamelingen als die van Fridolin Si-
cher uit de vroege zestiende eeuw.10 Die oplossing draagt echter niet bij aan de for-
mulering van een duidelijk criterium voor instrumentale ensemble muziek en daar-
door ook niet aan een afbakening van dat repertoire als zodanig.

Een omvangrijk corpus aan muziek dat onomstotelijk bedoeld was voor instru-
mentale maar vooral solistische uitvoering vormen klavierbronnen als het Buxhei-
mer Orgelbuch (ca. 1460), het Fundamentum organisandi, de arrangementen van Conrad 
Paumann uit het Lochamer Liederbuch (1452-1460) en diverse kleinere verzamelingen 
uit het centraal Europese gebied. De muziek uit deze collecties, opgetekend in krin-
gen van organisten in tabulatuurschrift, lijkt niet bedoeld als instrumentale ensem-
ble polyfonie.11 Maar het zou heel goed kunnen dat juist deze verzamelingen ons 
kunnen vertellen wat we zouden willen weten over het proces van het creëren van 
instrumentaal ensemble-repertoire.

Bijzondere  samenloop
Conrad Paumann en zijn Fundamentum leiden naar het Neurenberg van de jaren 
1450-1460 en het vrijwel gelijktijdig ontstaan van een drietal muziekverzamelingen: 
het Lochamer Liederbuch (Loch), het Schedelsches Liederbuch (1459-63) (Sche) en het Bux-
heimer Orgelbuch (Bux).

Neurenberg was in die tijd een welvarende handelsstad met tussen de dertigdui-
zend en veertigduizend inwoners, gelegen op een knooppunt van wegen, en bood re-
gelmatig gastvrijheid aan de keizer.12 Zowel de Lochamer collectie als de verzameling 
van Hartmann Schedel zijn hoogst vermoedelijk in en rond Neurenberg ontstaan en 
ook het Buxheimer Orgelbuch is alleen al door de figuur van Paumann nauw met de 
stad verbonden.

Het zogenaamde Lochamer Liederbuch bestaat uit twee oorspronkelijk apart opge-
bouwde verzamelingen die echter al in 1455, slechts enkele jaren na hun ontstaan, 
zijn samengevoegd. Het eerste deel bevat eenstemmige liedtenores en polyfone zet-
tingen van liederen; het andere deel – geschreven in tabulatuur – bevat het Funda-
mentum organisandi van de blinde organist Conrad Paumann en diverse instrumen-
tale versies van bekende liederen, onder andere afkomstig uit het liedboekdeel van 
de collectie.

Paumann (ca. 1410-1473) was afkomstig uit een Neurenbergse ambachtsfamilie en 
drong als fantastisch organist-musicus door tot diverse vorstenhoven. Geroemd en 
gewild was hij sinds 1446 stadsorganist aan de Sankt Sebald. De Neurenbergers lie-
ten hem zelfs beloven de stad nooit te verlaten.13 Het mocht hun niet baten, want al 
in 1450 accepteerde Paumann de uitnodiging van Albrecht III om naar het hertoge-
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lijk hof in München te komen. De Neurenbergers waren woest om het verlies van 
hun topmusicus en Albrechts eega moest eraan te pas komen om hen in 1451 met de 
transfer te laten instemmen. Op dat moment waren de pagina’s met zijn Fundamen-
tum al een Neurenbergs plan dat in 1452 zijn voltooiing vond. Paumann zette zijn 
werkzaamheden voort in München waar hij, verrijkt met vele internationale reizen 
en met een grote schare leerlingen, alom bejubeld bleef tot aan zijn dood op 24 janu-
ari 1473. Zijn grafzerk in de Frauenkirche in München toont de legendarisch blinde 
organist omringd door luit, harp, vedel en blokfluit (afb. 1).

Paumanns jongere stadgenoot Hartmann Schedel werd in 1440 geboren in een 
welgestelde burgerfamilie van internationale groothandelaren in Neurenberg.14 Hij 
studeerde in Leipzig tussen 1456 en 1460 en vanaf 1463 in Padua, maakte in 1468 een 
grote reis naar onder andere Aken en Brugge, en werkte later op diverse plaatsen rond 

Afb. 1 Grafsteen van Magis-

ter Conrad Paumann in de 

Frauenkirche in München, 

1473. Uit: Strohm (zie noot 

14) 490.
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Neurenberg als stadsarts. Hij is vooral beroemd geworden vanwege zijn Weltchro-
nik, waar hij tussen 1487 en 1493 aan werkte. In de loop van zijn leven bouwde hij een 
imposante bibliotheek op en vertoefde hij in de hoogste sociale burgerkringen van 
Neurenberg. Het was een man met tijd voor nodeloze immateriële humanistische 
geleerdheid, hier getoond als jonge man in kledij van een geleerde (afb. 2).

Zijn Liber musicalis cum cantilenis, de liedcollectie, heeft hij weliswaar aangelegd in 
de periode 1459-63, dus tijdens zijn Leipziger studie, maar vermoedelijk niet in Leip-
zig. Hij verblijft in deze tijd vele malen in Neurenberg en niets wijst erop dat hij 
daadwerkelijk contact had met andere muziekverzamelaars in Leipzig. Integendeel: 
een fiks aantal concordanties met het Buxheimer Orgelbuch en de opname van liederen 

Afb. 2 Hartmann Schedel, 

Weltchronik, Neurenberg 

1493 (München, Bayerische 

Staatsbibliothek, Clm 30, 

fol. IIv).  Uit: S. Füssel, Hart-

mann Schedel. Chronicle of the 

world 1493 (Keulen/Londen 

2001) schutblad.
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van Neurenbergers als Wencz Nodler en zelfs Conrad Paumann wijst niet richting 
Leipzig maar juist naar Neurenberg. Bovendien zou een liedboek met vooral meer-
stemmige wereldlijke liederen in een universitair milieu als in Leipzig hoogst uit-
zonderlijk zijn.15

Internationale polyfonie was in het kosmopolitische Neurenberg ongetwijfeld be-
kend en het interessante aan de collectie van Schedel is dat hij als geen ander wereld-
lijke polyfonie verzameld heeft. Daardoor vormt de collectie nu een getuigenis van 
wat er zoal gecentreerd rond Neurenberg, maar uitwaaierend tot in Tirol en Silezië, 
omstreeks 1460 als populair gezien werd. Zo vinden we concordanties van liederen uit 
het liedboek van Schedel in de quodlibets uit het Silezische Glogauer Manuscript en lij-
ken de liedmodellen uit de liedmissen in de Trente Codices 89 en 91 ook uit het Sche-
delsches liedboek afkomstig.16

Terug naar Conrad Paumann die zijn Neurenbergse wereld meenam naar Mün-
chen. Het is in die omgeving dat het zogenaamde Buxheimer Orgelbuch rond 1460 werd 
samengesteld maar de Neurenbergse roots van Paumann en zijn kring zijn duidelijk 
aanwijsbaar. Bux vormt als het ware de gemene deler van de drie collecties. Een sub-
stantieel aantal liederen uit het Schedelsches liedboek, 24 van de 154, verschijnt als in-
strumentale versie in Bux. Datzelfde geldt voor maar liefst 23 van de 48 stukken uit 
het liedboek deel van het Lochamer Liederbuch. Uit datzelfde liedboekgedeelte keren 
negen liederen als instrumentale versie in het tabulatuurboek deel van Loch terug en 
van vrijwel alle zestien instrumentale arrangementen uit dat gedeelte zijn concor-
danties te vinden in Bux.

Naast het ‘Neurenbergse’ repertoire bevat het Buxheimer Orgelbuch veel arrange-
menten van onder andere Bourgondische chansons, Bassadanza-tenores en geestelijke 
muziek. De collectie is met recht een weergave van wat er rond 1460 in Midden-Eu-
ropa speelde te noemen.

Inmiddels wordt de situatie in Neurenberg rond 1460 duidelijk. Conrad Paumann 
en Hartmann Schedel kenden elkaar niet persoonlijk, dat is althans niet bewijsbaar 
en het valt ook niet te concluderen uit de relatief geringe overlap tussen de oorspron-
kelijk Neurenbergse bronnen, Sche en Loch. Zij verkeerden in verschillende netwer-
ken die echter wel raakvlakken hadden. Schedel was een universitair geschoolde ver-
zamelaar en enigszins een outsider in het muzikale leven van Neurenberg. Paumann 
daarentegen, was een muzikale vakman. Hij en zijn musicerende volgelingen wa-
ren constant op zoek naar nieuw repertoire om instrumentale versies van te maken. 
Zij vonden dat in hetzelfde reservoir aan repertoire als waaruit Schedel verzamelde: 
het liedrepertoire dat populair was in en om het Neurenberg rond 1450. In deze stad 
bloeide internationale handel, vonden keizerlijke banketten plaats en woonden zelf-
verzekerde burgers. Door deze naast elkaar overgeleverde contemporaine verzame-
lingen wordt duidelijk gedemonstreerd wat het basisrepertoire voor instrumentalis-
ten was en hoe men te werk ging.

Het proces
Instrumentalisten speelden dus geen ‘vrij’ gecomponeerde stukken maar gebruik-
ten reeds bekende vocale composities als model voor hun instrumentale versies. 
Waarschijnlijk geven Loch, Sche en Bux samen een heel aardige indruk van wat rond 
1450-60 aan liederen bekend was in Midden-Europese steden. Tegelijkertijd laten de 
bronnen verschillende wijzen zien waarop een en dezelfde compositie als vocaal of 



18 I t a  H i j m a n s

instrumentaal stuk is overgeleverd. Daardoor wordt het mogelijk vast te stellen wat 
essentieel aan een bepaalde compositie was en wat afhankelijk van de uitvoering kon 
veranderen.

Uit deze nauwe inhoudelijke verbintenis tussen de drie collecties laat zich een 
proces distilleren waarin de metamorfose van een vocaal stuk in een instrumentale 
versie wordt beschreven. De arrangementen uit het Buxheimer Orgelbuch zijn welis-
waar opgeschreven in tabulatuur, in het bijzonder de neerslag van een levendige ar-
rangeer-praktijk voor orgel, maar het bouwprincipe van het creëren van een instru-
mentale versie van een vocaal model blijft hetzelfde.

Rond het midden van de vijftiende eeuw was de combinatie van discantus-tenor-
contratenor de standaard. In zo’n meerstemmige compositie functioneerde de tenor 
als basismelodie. De discantus en contratenor vormden elk een tegenmelodie bij de te-
nor. Deze discant-, tenor- en contratenor-melodieën kenden vaste cadens- of slotformules 
waaraan zij ook herkend kon worden. Het was een bouwwerk met de tenor als funda-
ment en de cadensplaatsen in de tenor als de pijlers van het gebouw. Voor Paumann 
en zijn studenten bestond zo het wezenlijke aan een compositie uit de indeling in ca-
densplaatsen, de frasering van de tenor.

Een Paumann-student zou een gegeven model als eerste herleiden tot zijn cadens-
plaatsen. Hij heeft dan als het ware een ‘naakte’ tenor. Vervolgens zou hij de tenor op-
nieuw aankleden door te beslissen hoe de cadensplaatsen bereikt worden. Hij kan de 
tenormelodie letterlijk volgen, maar zou de cadensplaatsen ook door andere, vervan-
gende tenorformules kunnen bereiken.

  Openingsfrase Almechtiger got van de Mönch von Salzburg met alternatieve tenor-

formules tot de eerste cadens.

De cadensen kunnen echter niet van plaats veranderen; als dat zou gebeuren zou de com-
positie veranderen. De vernieuwde tenor kan nu weer worden vergezeld door een nieuwe 
discantus en een nieuwe contratenor, wat resulteert in een totale remake van het model.

Al deze discant-, tenor- en contratenorformules heeft de Paumann-student geleerd 
in de Fundamenta organisandi uit de Lochamer en Buxheimer bron, waar uiteengezet 
staat hoe je bij de verschillende soorten tenorformules een discantus maakt, hoe je ca-
densen maakt in de diverse modi, en wat je boven pausae, de lange rustnoten doet.17 
Wat de contratenorformules zijn wordt tussen de regels door duidelijk. De contratenor is 
de laatst toegevoegde stem en deze is lang niet altijd genoteerd. Hij kan altus of bas-
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sus (hoger of lager dan de tenor) zijn en volgt de tenor in een afwisseling van tertsen 
en kwinten.

Hoe uitgebreid Paumann en zijn studenten ook de vaak virtuoze discantformules 
die klinken tegen de diverse tenorfomules uiteenzetten in de Fundamenta, de essentie 
van het gevolgde proces blijft impliciet. Precies daarin ligt de waarde van de naast el-
kaar overgeleverde bronnen uit Neurenberg rond 1450. Zij bieden een blik op juist de 
tenores in hun verschillende gedaanten, waardoor het fundament van de werkwijze 
van Paumann en zijn volgelingen inzichtelijk wordt.

Een centrale plaats in die geschiedenis nemen de twee gedeelten van het Lochamer 
Liederbuch in. Het blijken speciaal de tenores met roots in de eenstemmige liedtraditie 
te zijn, uit het liedboekdeel van Loch, die de Paumannianen extra inspireerden en zo 
de wordingsgeschiedenis van een tenor laten zien. Een prachtig voorbeeld is Wach auf 
mein hort van Oswald von Wolkenstein. Het is overgeleverd in een simpel polyfone 
versie in Wolkenstein Handschrift B, als liedtenor in het liedboekdeel van Loch en zo-
wel het tabulatuurboekdeel van Loch als Bux geven instrumentale versies.18

Tenor Wach auf uit Hs B, Oswald von Wolkenstein. 

Loch nr. 2 mensurale, eenstemmige tenor Wach auf uit het liedboekdeel van Loch.

Loch nr. 64 tenor Wach auf uit een meerstemmige versie.

Bux nr.100 tenor Wach auf uit een meerstemmige versie.

Het proces van veranderingen dat een stuk op de reisroute van vocaal model naar in-
strumentale versie ondergaat, ontvouwt zich zo en we kunnen een recept samenstel-
len dat geschikt is om te reproduceren.
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 Arrangement Wach auf met formules uit Bux en Loch.

Het hemd nader  dan de rok?
Het gehele repertoire uit de verzamelingen van Loch en Bux overziend, vinden we 
gradaties in complexiteit. Het lijkt erop dat arrangementen van de bovengenoem-
de tenores uit de eenstemmige liedtraditie – dus van de vorige generatie Duitstalige 
musici – en die uit het internationale repertoire als de bassadanza tenores en de Bour-
gondische chansons een grotere complexiteit vertonen dan de instrumentale versies 
van de driestemmig Duitse liederen. Een extreem voorbeeld daarvan is Wiplich figur 
uit Sche van Paumann zelf dat met maar één alternatieve cadensformule is overgele-
verd in Bux als Bekenne myn klag. Kennelijk lag het niet zo voor de hand om contem-
poraine Duitstalige liederen die wellicht door de eigen kring gecomponeerd waren 
meteen te arrangeren.

Ten slotte :  improvisatie ,  compositie  en proces 
De scheidslijn tussen vocale en instrumentale muziek in de vijftiende eeuw is flinter-
dun. Er is geen sprake van een kant-en-klaar instrumentaal ensemble repertoire, en 
zelfs niet van een specifiek idioom dat uitsluitend benut wordt voor instrumentale 
polyfonie, waardoor het genre eigenlijk niet als zodanig te onderscheiden is.

Een repertoire dat wel duidelijk voor een bepaalde groep instrumentalisten is 
opgeschreven, bestaat uit tabulaturen en laat daarmee zien dat het bedoeld is voor 
klavierspelers. Althans, zo is het genoteerd. In de situatie van het Neurenberg tus-
sen 1450-1460 blijkt precies dit repertoire in samenhang met liedbronnen de weg te 
wijzen naar een uitvoeringspraktijk voor instrumentaal ensemble. Het blijkt dat 
composities hun eigenheid tonen door de plaatsen van cadensen in het stuk. Deze 
cadensen kunnen vervangen worden door andere formules in zowel discant en con-
tratenor als tenor. Daarmee vloeien compositie en improvisatie in elkaar over, zeker in 
aanmerking genomen dat ook contrapuntisch voor beide technieken dezelfde regels 
gelden.

De praktijk van een instrumentale ensemble muziek is zo wellicht te recon-
strueren. Toegerust met formules zullen een discantor, een tenorist en een contra-
tenorist steeds een model opnieuw vertellen. Zij respecteren het bouwwerk, maar 
interpreteren het als een flexibele constructie. Zij beschouwen composities als een 
voorgegeven combinatie van gefixeerde cadensplaatsen in een melodie. Dit proces 
van model naar nieuwe versie is de basis voor het vijftiende-eeuws instrumentaal en-
semble repertoire.

Dat proces is reproduceerbaar. Met deze historische kennis is het is voor ons, een-
entwintigste-eeuwse collega’s van vijftiende-eeuwse instrumentalisten, een uitda-
ging om te experimenteren met deze vijftiende-eeuwse muziekpraktijk.
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‘Liederbuch’ (Bern 2001) 71-93.

13 Strohm (zie noot 14) 489-494.

14 Kirnbauer (zie noot 15) 72-81.

15 Kirnbauer (zie noot 15) 81-86.

16 Trento, Castello del Buonconsiglio, Monu-

menti e Collezioni Provinciali ms 89 en 91. 
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