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De andere 15e eeuw 

 

Janus zingt in 1470 
en een dubbelportret van het blokfluitconsort 

          
Urbs beata Jerusalem   Urbanus Kungsperger, Codex St. Emmeram  
      (1439-61) 
Kem mir ein trost zu diser zeit  Schedel songbook (1459-63) 
Alle dei filius     Johannes Waring, Codex St. Emmeram  
Kem mir ein trost    Lochamer Liederbuch (1452-60)/ 
      Buxheimer Orgelbuch (ca.1460) /arr.   
 
Ein vrouleen edel von nature  Lochamer Liederbuch /Buxheimer O./arr.  
O, lib wie süss dein anfanck ist  Schedel songbook 
 
Der walt hat sich entlaubet   Lochamer Liederbuch/ arr. 
Frow myn willen nym vergüt  Buxheimer Orgelbuch/arr. 
Gedenck daran    Buxheimer Orgelbuch 
 
Gedenck daran du werdes ein  Schedel songbook 
Was ich begynne    Lochamer Liederbuch/ Buxheimer Orgelbuch/arr. 
  
Adieu mes tres belle   Buxheimer Orgelbuch/arr., Binchois 
Dueil augwisseux    Buxheimer Orgelbuch/arr., Binchois 
Supremum est mortalibus bonum  Guillaume Dufay, Codex St. Emmeram 

 
------------- 

 
Ave regina celorum    Walter Frye, Schedel songbook/ Żagań 
partbooks/      Buxheimer Orgelbuch/arr.  
B /Amours amours    Żagań partbooks (1477-80), Busnoys 
Regina regnancium    Żagań partbooks, Busnoys 
I /La Martinella    Żagań partbooks, Martini 
 
Dy katczenpfote     Żagań partbooks  
Der fochs schwancz     Żagań partbooks  
Ave dei  genitrix/Der mey ist hin  Żagań partbooks/ Schedel songbook  
Der notter schwancz    Żagań partbooks  
 
L’home banni    Songbook Fridolyn Sicher (1515), Agricola  
Alle dei filius     Żagań partbooks 
Fors solament      Songbook Fridolyn Sicher, Ockeghem 
Urbs beata Jerusalem   Żagań partbooks  
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Toelichting 
Zouden we een profiel opstellen van de doorsnee muziekverzameling uit het 15e-eeuws 
Europa ten noorden van de Alpen dan prijken er de volgende items op. De verzamelaar is een 
welgestelde burger, niet perse zelf musicus en ook niet altijd zelf de schrijver. De verzamelaar 
heeft dankzij zijn universitaire opleiding een uitgebreid netwerk, vaak tot over de Alpen. De 
verzamelaar en de schrijver zijn nauw verbonden met stedelijke instituten. Het zijn deze 
nieuwe instellingen als Kantoreien en universiteiten, die uitgroeien tot cultuurcentra in de 
centraal Europese steden in de 15e eeuw. Bovendien worden rond het midden van de 15e eeuw 
instrumentale ensembles door vrijwel elk belangrijk stadsbestuur gesponsord opdat zij bij 
representatieve gelegenheden de stad en haar bestuur luister bij zetten. De muziek ontstaan in 
deze bruisende stedelijke omgeving beschouwen we als muziek uit ‘de andere 15e eeuw’. 
De inhoud van de verzamelingen is meestal een mix van lokale polyfonie, geestelijke 
highlights van de Europese elite en wereldlijke liederen, ontdaan van hun oorspronkelijke 
tekst. Een mooi voorbeeld is de Codex Sankt Emmeram. Samengesteld onder supervisie van 
academicus Herman Pötzlinger en cantor Hermann Edlerawer van de Sankt Stephan Kantorei 
in Wenen, laat de verzameling een keur aan stukken van lokale musici zien zoals Urbs beata 
Jerusalem van Kungsperger en Alle dei filius van de arts Waring. De Kantorei had in Wenen 
een spilfunctie tussen kerk, universiteit, stad en hof. Het is daardoor dat we ook Dufay’s 
beroemde motet Supremum est mortalibus bonum (pax) tegenkomen – aangepast aan de 
Weense situatie. Door een kleine teksttoevoeging blijkt de vredeslofzang opeens te slaan op 
de overwinning in de voor Wenen slopende strijd met de Hussiten. Pötzlinger en Edlerawer 
namen ettelijke wereldlijke chansons zonder hun oorspronkelijke tekst op.  
Vaak hebben dergelijke stukken een nieuwe Latijnse tekst, zodat zo’n stuk bruikbaar is voor 
de Kantorei, maar ook instrumentalisten eigenden zich dit repertoire toe zoals we inAdieu 
mes tres belle en Dueil augwisseux horen. 
Mogelijk is Hartmann Schedel toen hij in 1456-57 in Leipzig studeerde Pötzlinger als docent 
of studentenbegeleider tegen gekomen. Misschien heeft Pötzlinger Schedel geïnspireerd een 
muziekverzameling aan te leggen, feit is dat ‘verzamelen’ populair was onder geletterde 
burgers. De Neurenberger Schedel was arts, humanist en verzamelde vooral Duitse, Franse, 
Italiaanse en Engelse wereldlijke liederen en een enkele highlight als Ave regina celorum. 
Alleen de Duitse liederen dragen – en niet eens altijd – hun oorspronkelijke tekst. Daarmee 
geeft Schedel een unieke inkijk in de samenleving van Neurenberg tussen 1450-70, dat een 
knooppunt in een web van muziekverzamelingen moet zijn geweest, want ook het Lochamer 
Liederbuch en Buxheimer Orgelbuch waren nauw met die stad verbonden. De Neurenberger 
achter deze muziekhandschriften was Conrad Paumann, organist van de Sankt Sebald die 
weliswaar zijn stadskerk verruilde voor het hof in München, maar zijn repertoire meenam. 
Het web van deze drie bronnen is fascinerend en werpt licht op het repertoire van 
instrumentalisten uit die tijd. Een repertoire dat vraagt om een zeer flexibele contratenor die 
om de tenor, de basis van het stuk, heen speelt. De klank van de telkens hoge contratenor in 
de slotformules is het karakteristieke geluid van de 15e eeuw*.  
Ook Martinus Rinkenberg, de vermoedelijke schrijver van de Żagań partbooks (vroeger 
Glogauer Liederbuch) studeerde in Leipzig. Zijn collectie laat een andere lokale en een iets 
latere Europese stijl horen, al kent hij ook Ave regina celorum, de schakel in dit program. De 
chansons van Busnoys en Martini zijn volgens de methode van ‘de andere 15e eeuw’ gebruikt 
als Latijnse hymne of instrumentaal stuk in een zogenaamde Alfabet-reeks. Met Dy 
katczenpfote, de Fochs- en de Notterschwancz horen we vroege instrumentale fantasia’s. 
Ave dei genitrix laat een nieuwe zetting van Der mey ist hin horen, passend in de ‘moderne’ 
stemboekjes van Rinkenberg. Gaande het concert heeft het fundament van het ensemble zich 
verlegd van de tenor naar de contratenor (bassus). Dit veranderde idioom vraagt om 
instrumenten die juist de laagte in de ensembleklank uitdragen, zoals we dat in de 16e-eeuwse 



blokfluitconsorts horen. De nieuwe tijd voor instrumentale ensembles gloort met stukken als 
Lhome banni  en Fors solament uit Sichers verzameling. Ook in de lokale polyfonie uit de 
Żagań partbooks klinkt het nieuwe geluid: de hymnemelodie  in Alle dei filius en Urbs beata 
is in de discantus terechtgekomen en de contratenor gedraagt zich als bassus. De zingende 
Janus heeft ons langs een keten van muziekverzamelingen uit de andere 15e eeuw gevoerd. De 
andere klank van de 15e eeuw hebben we achter ons gelaten. 
 
Ita Hijmans  
 
*Aventure speelt voor de pauze op het vorig jaar gereconstrueerde blokfluitconsort uit het 
midden van de 15e eeuw. Zie www.fillingthegapreconstructionproject.wordpress.com. Na de 
pauze hoort u een consort van vroeg 16e-eeuwse Schnitzer instrumenten. 
 


