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Totdat de wachter heeft gezongen 
 
 
Wach auff mein hort der lewcht dort her  Lochamer Liederbuch (1452-1460) /arr. 
Wach auff, mein hort /     Oswald von Wolkenstein (1377-1445) 
Wach auff /      Lochamer Liederbuch, arrangement I.H. 
Wach uff myn hort     Buxheimer Orgelbuch (ca.1460) /arr.  
        
 
Möcht ich dein geweren    Lochamer Liederbuch, Buxheimer Orgelb.  
Dijn troost allein     Gruuthusehandschrift (ca1395-1408) 
Dijn troost allein     Gruuthusehandschrift / arrangement 
Min hertz in hohen fröuden    Lochamer Liederbuch, Buxheimer Orgelb. 
 
Ich pin bei ir, sy wais nit darumb   Lochamer Liederbuch, Buxheimer Orgelb.  
So wie bi lieve in rusten leit   Gruuthusehandschrift  
Des klaffers neiden     Lochamer Liederbuch, Buxheimer Orgelb.  
So wie bi lieve  in rusten leit    Gruuthusehandschrift / arrangement  
 
 
Allmächtig got herr Jhesu Christ   Mönch von Salzburg (eind 14e eeuw) 
Aliud benedicite     Buxheimer Orgelbuch / arrangement 
 
Scinc her den wijn     Gruuthusehandschrift / arrangement 
Scinc her den wijn     Gruuthusehandschrift 
 
Bekenne myn klag     Conrad Paumann, 1410-1473 
Ellend und jamer     Buxheimer Orgelbuch / arrangement  
Der winter will hin weichen    Lochamer Liederbuch, Buxheimer Orgelb.  
  
Wel up elc sin /     Gruuthusehandschrift 
Wel up elc sin      Gruuthusehandschrift / arrangement 
 
 
 
 
 
Meer weten? www.fillingthegapreconstructionproject.wordpress.com 
 
Met dank aan het VSBfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Albert Schweitzer 
ziekenhuis, Dordrechts Museum en onze donateurs. 



Totdat de wachter heeft gezongen laat zes exemplarische liederen horen. Ze stammen uit de 
laatste grote eenstemmige liederverzamelingen die het einde van de lange middeleeuwse 
verhalende liedtraditie vormen. Twee verzamelingen komen uit centraal Europa, het 
repertoire van de Mönch von Salzburg (eind 14e eeuw) en dat van Oswald von Wolkenstein 
(1377-1445) en de derde verzameling, het Gruuthusehandschrift (1395-1408) ontstond in het 
West-Vlaamse Brugge. Samen geven de verzamelingen een fantastisch beeld van tekstuele 
thema’s, taal, poëzie en melodieën die vanaf de Noordzee kust tot diep in centraal Europa ten 
noorden van de Alpen en vogue waren rond 1400.  
De liederen en hun melodieën in dit program staan symbool voor de sfeer van de tijd rond de 
Dordrechtblokfluit, die op zijn beurt de inmiddels ‘stille getuige’ van dat liedrepertoire is.  
Rond 1460 werden liederen van de Mönch en Wolkenstein nog steeds uitgevoerd, maar dan 
als meerstemmige instrumentale versie, opgenomen in de levendige arrangeerpraktijk van 
instrumentalisten tussen 1450 en 1470. Inzicht in die praktijk krijgen we door de vergelijking 
van een aantal muziekverzamelingen die in die periode in Zuid-Duitsland ontstonden, het 
zogenaamde Lochamer Liederbuch (1452-60) het Schedelsches Liederbuch (1459-63) en het  
Buxheimer Orgelbuch (ca 1460). Een centrale figuur die met deze verzamelingen in verband 
gebracht kan worden, was de blinde organist en luitist Conrad Paumann. Het is echter een 
brede kring van collega en leerling instrumentalisten rondom Paumann geweest die de 
neergeschreven arrangementen van vocale stukken hebben achtergelaten.  
Wat opgeschreven is, is slechts een fractie van wat er geweest is. Men had, zo blijkt, een 
‘recept’ om te arrangeren, een vast stramien waarlangs men werkte. De instrumentalisten van 
toen konden zowel oude eenstemmige liederen uit de verhalende liedtraditie gebruiken voor 
hun instrumentale versies als meerstemmige liederen uit hun eigen tijd. Een voorbeeld van de 
eerste soort is een lied als Wach auff mein hort of Allmächtig got, waarvan veel 
verschillende versies zijn overgeleverd. Stukken als Möcht ich dein geweren, Des klaffers 
neiden, Der winter wil hinweichen bestonden al als meerstemmig stuk en zijn als het ware 
opnieuw gearrangeerd door instrumentalisten.  
Anders dan bij latere muziek omspeelde men niet een melodiestem maar werkte men vanuit 
het fundament van een compositie, de tenor. De andere stemmen zijn gebouwd op en rondom 
die tenor. Bijvoorbeeld Min hertz in hohen fröuden of Ich pin pei ir kennen we als ‘losse’ 
tenor, maar ook in gearrangeerde vorm.  
Vanuit het idee dat instrumentalisten in die tijd pakweg elk stuk dat zij tegen kwamen – en 
bepaalde formele kenmerken had – tot hun eigen instrumentale versie maakten, hebben we dit 
recept ook toegepast op liederen uit het Gruuthusehandschrift. Zo weerklinkt een 
blokfluitconsort uit het midden van de 15e eeuw met zowel de uitvoeringspraktijk van 
instrumentalisten tussen 1450 en 1470 als de gereconstrueerde instrumenten. 
 
In het program switchen we steeds tussen de laatmiddeleeuwse eenstemmige liederen en de 
ontluikende renaissance van het blokfluitconsort. De dag gloort in het oosten en de zoete 
nacht is voorbij. Tijd om afscheid te nemen, wat niet altijd eenvoudig is als je verliefd bent als 
in de ballade Dijn troost allein. Als je bij je (geheime) minnares te ruste ligt is alles top 
totdat de wachter heeft gezongen: dan moet je oppassen dat de jaloersen, de roddelaars die 
over je zullen ‘klappen’ je niet zien! Het Benedicite, de tafelzegen van de almachtige God is 
niet verwonderlijk een van de meest overgeleverde liederen van de Mönch von Salzburg en 
brengt ons bij de onlosmakelijke verbondenheid van het profane en het hemelse. Scinc her, 
de wijn, maar laten we vooral niet vergeten dat ooit de Dag des Oordeels aanbreekt. Een 
beetje voorspraak door Maria, verbeeld als een roos zonder doorns in Wel up elc sin, kan dan 
geen kwaad: al zijn we nu vrolijk, kort is de tijd, moge onze zonden dan vergeven worden. 
 
Ita Hijmans


