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Sint Maartensmuziek uit de 15e eeuw 
 
 

       
Martine Christi famule    Mönch von Salzburg (eind 14e eeuw) 
 
Tuba Gallicalis    anoniem, Straatsburg manuscript ca.1420/arr. IH 
Gloria jubilatio    Hymbert de Salinis (ca.1403-09)/ arr.  
Bobik blazen     anon.  ‘Weense Codex’ (1380-1415)  
 
Wolauf lieben gesellen/ 
Seit willikomen her Martein  Mönch von Salzburg  
 
Deo gratias (Adieu ma tres belle)  anon. Codex St. Emmeram (1439-61)/arr.  
Te dignitas presularis   Johannes Brassart (ca.1400/05-1455) 
Portugaler     Guillaume Dufay/ Buxheimer Orgelbuch  
      (ca.1460) /arr. 
 
Ich hab gehört durch mangen granns Oswald von Wolkenstein (1377-1445)  
Vierhundert jare uff dieser erd  Fontaine?/ Buxheimer Orgelbuch/arr. 
 
Martino divo presuli    Petrus Wilhelmi? Codex St. Emmeram 
Martinus nam pussillus   anoniem, Trente Codex 93 (1450-56)/ arr.  
Ain jeder vogel (Ich hab gehört)  Oswald von Wolkenstein  
Virginem mire pulchritudinis  anoniem, Buxheimer Orgelbuch/arr.  

 
Presulis eminenciam   Petrus Wilhelmi de Grudencz (1392-?) 
Martein lieber herre    Mönch von Salzburg/arr. 
Presulem Ephebeatum   Petrus Wilhelmi de Grudencz 
 
O, edle frucht/Martinus Abrahe  anon. Trente Codex 88 (1456-60)/arr. 
Martinus Abrahe sinu letus   anon. Żagań partbooks (1477-80) 
         
Martein lieber herre    Mönch von Salzburg/arr. 
met publiek 
 
 
 
Meer weten over Martinusmuziek of wil je het repertoire spelen? Kijk dan op de Digitale 
Boekenplank op www.fillingthegapreconstructionproject.wordpress.com.  
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Toelichting 
Op 11 november 1417 werd Oddone Colonna door het Concilie van Konstanz gekozen tot paus. Hij 
nam de naam van de heilige Martinus aan en was zo als paus Martinus V onlosmakelijk verbonden 
met het Sint Maartensfeest. De verkiezing van Martinus V, 600 jaar geleden, maakte een einde aan  
het Westers Schisma waar de kerk al sinds 1378 mee te maken had.  Men hoopte dat de eenheid in de 
kerk en in Europa hiermee hersteld was. IJdele hoop, zo bleek en dat zien we terug in de muziek. In de 
eigen stijl van verschillende ‘naties’, maar zeker ook in de muziek van verschillende groeperingen. Al 
in het begin van het concilie jaren (1414-1418) hadden de kerkelijke leiders en de wereldlijke 
beschermheer koning Sigismund korte metten gemaakt met de Boheemse kerkhervormer Jan Hus. Hij 
belandde in 1415 op de brandstapel. Zijn vele volgelingen hielden zich echter niet koest en hielden 
hun ‘eigen’ uit Bohemen afkomstige koning Sigismund verantwoordelijk voor Hus’ ondergang. Het 
einde van het concilie betekende dan ook het startsein voor bloedige oorlogen tussen het gezag en de 
Hussieten. De naam ‘Hus’ die letterlijk ‘gans’ betekent, figureerde in de wederzijdse propaganda: als 
scheldnaam en als geuzennaam.  
 
Ganzen waren een van de lekkernijen bij het Sint Maartensfeest zoals we al bij een 13e-eeuwse 
minnezanger lezen. Een vrolijk feest, waarbij men genoot van oogst en wijn, een gezelschapsfeest, dat 
het begin van het winterseizoen markeerde met Sint Maarten als patroon. Martein lieber herre en de 
Latijnse versie Martinus Christi famule nodigt uit tot het feest en benadrukt het spelelement doordat 
het – gedeeltelijk – een canon is. Ook het drinklied Wolauf lieben gesellen/Seit willikomen her 
Martein vertelt over het feest: met veel wijn, ganzen en peren is men de gast van Sint Maarten.  
Het kleine stadje Konstanz dat 600 jaar geleden bijna vier jaar lang onderdak aan onderhandelende 
bisschoppen, kardinalen en de wereldlijke heersers bood was overspoeld geweest met musici en 
telkens terugkerende ‘persconferenties’ die gepaard gingen met klokgelui en getrompetter. Imitatie 
van trompetten in vocale muziek is in de eerste helft van de 15e eeuw dan ook heel gewoon. Zeldzaam 
zijn de Tuba Gallicalis en Bobik blazen als instrumentaal voorbeeld van trompetimitatie. Het Gloria 
jubilatio, hier in verkorte versie, bezingt het einde van het Schisma in een alternatim-zetting waarbij 
telkens drie-en tweestemmige gedeelten elkaar afwisselen. Te pas en te onpas barstte men uit in een 
Deo gratias tijdens het concilie. In de Codex Sankt Emmeram, een van de muziekhandschriften 
waarin het concilie weerklinkt, vinden we Deo gratias als de nieuwe geplande tekst (een contrafact) 
op een oorspronkelijk Frans rondeau. Zo werden Franse rondeaux, virelais en ballades, die wellicht 
nieuw waren voor de centraal Europese musici tijdens het concilie, opgenomen in het centraal 
Europese repertoire. Juist deze stukken werden ook door instrumentalisten benut om er instrumentale 
arrangementen van te maken. In dit program vormen de gearrangeerde contrafacten als Deo gratias, 
Portugaler, Vierhundert jare, Virginem mire de context van de Martinusmuziek. 
 
Door op Sint Maarten 1417 de naam Martinus te kiezen, had Oddone Colonna een dubbelzinnigheid 
ingebouwd. Vanaf dat moment was ‘Martinus bisschop’ op te vatten als de heilige Martinus, maar ook 
als de nieuwe paus Martinus V. Slim van hem, want de heiligheid van Sint Maarten straalde zo af op 
hem als paus, zoals we horen in het motet Te dignitas presularis. Wellicht de eerste die het spel met 
de betekenis ‘gans’ van Jan Hus’ achternaam speelde was Wolkenstein.  Ich hab gehört durch 
mangen granns verhaalt over diverse vogels die door de gans onder de voet gelopen werden, maar na 
een tijdje de gans wel anders lieten gakken. Die ganzen gakken ook daadwerkelijk ‘gigas, gigas’ in 
Presulis eminenciam. Het dubbelzinnige spel met ‘gans’ is begonnen want vanaf de verkiezing van 
Martinus V wordt tot diep in de 16e eeuw de Latijnse lettergreep ‘gans’ of ‘gens’ ook als het Duitse 
woord ‘Gans, Gänse’ begrepen. En daar blijft het niet bij. In het canon-motet Presulem ephebeatum 
wordt de heilige Martinus lof gezongen in het Latijn, maar halverwege blijkt dat, wanneer je Latijnse 
lettergrepen net anders opsplitst, je Duitse woorden krijgt. Die Duitse woorden doen het hele gans-
eten, rauw, gebraden, met brood, jij één, ik één uit de doeken. Het is een woordenspel waar Petrus 
Wilhelmi toch al goed in was: hij verstopte zijn naam steeds in de eerste woorden van zijn 
composities. De dubbele lading die een ‘gebraden gans’ kreeg mag duidelijk zijn… 
Het responsorium Martinus Abrahe uit het Martinus-officie completeert de feestdag van Martinus. 
Wij sluiten het Sint Maartensfeest af door Martein lieber herre met u in canon te zingen. 
 
Ita Hijmans 


