
Toelichting	  Kyrie	  fons	  bonitatis	  
	  
Het	  Kyrie	  fons	  bonitatis	  dat	  we	  op	  folio	  11v	  en	  12r	  in	  de	  Codex	  Sankt	  Emmeram	  (1439-‐
50)	  vinden,	  is	  net	  als	  ‘Presulem	  ephebeatum’	  van	  Petrus	  Wilhelmi	  de	  Grudencz	  (1392-‐?).	  
Dat	  weten	  we	  in	  dit	  geval	  niet	  doordat	  Petrus	  zijn	  naam	  als	  acrostichon	  in	  de	  tekst	  
verwerkt	  heeft,	  maar	  doordat	  er	  boven	  het	  stuk	  Magister	  Petrus	  Wilhelmi	  staat	  
geschreven.	  	  
Petrus,	  die	  geboren	  werd	  in	  het	  nu	  Poolse	  maar	  toen	  Pruisische	  Grudziądz	  (of	  Graudenz)	  
kwam	  mogelijk	  uit	  een	  Duitstalige	  familie	  –	  zijn	  vaders	  naam	  was	  immers	  Wilhelm.	  Zijn	  
oudste	  werk	  vinden	  we	  in	  een	  studenten	  aantekeningen	  boekje	  uit	  Krakau	  (Pl-‐Kj	  2464)	  
waar	  hij	  en	  nog	  diverse	  andere	  vermoedelijke	  studenten	  tussen	  1418	  en	  1430	  o.a.	  
muziekstukken	  in	  noteerden.	  Pas	  in	  1430	  verkreeg	  Petrus	  zijn	  ‘magister’	  titel,	  waardoor	  
we	  ook	  zeker	  weten	  dat	  het	  Kyrie	  niet	  een	  van	  zijn	  vroege	  werken	  is.	  Zeker	  niet	  alleen	  
daardoor,	  want	  ook	  de	  stijl	  verschilt	  behoorlijk	  van	  zijn	  vroegere	  werk	  en	  verraadt	  de	  
invloed	  van	  Bourgondische	  componisten.	  Vermoedelijk	  via	  de	  rector	  van	  de	  universiteit	  
in	  Krakau,	  ene	  Alexander	  van	  Mazovia,	  is	  Petrus	  in	  contact	  gekomen	  met	  de	  Duitse	  
koning	  (later	  keizer)	  Frederik	  III.	  Het	  is	  in	  de	  kringen	  van	  deze	  hoogstaande	  Europese	  
elite	  dat	  Petrus	  kennis	  gemaakt	  zal	  hebben	  met	  het	  werk	  van	  bijvoorbeeld	  Dufay	  en	  
Brassart.	  De	  resultaten	  daarvan	  horen	  we	  duidelijk	  in	  dit	  Kyrie	  fons	  bonitatis	  met	  zijn	  
gepolijste	  en	  affectieve	  ‘eleyson’.	  	  
	  
Behalve	  in	  de	  codex	  St	  Emmeram	  vinden	  we	  het	  stuk	  eveneens	  toegeschreven	  aan	  
Magister	  Petrus	  Wilhelmi,	  in	  de	  Trente	  codices	  nr	  90	  en	  93,	  handschriften	  die	  de	  band	  
met	  Frederik	  III	  ook	  onderstrepen.	  Maar	  Petrus	  is	  eerst	  en	  vooral	  een	  stedeling	  die	  
muziek	  beoefende	  geweest	  en	  voor	  zijn	  universitaire,	  stedelijke	  kringen	  muziekstukken	  
schreef.	  Zijn	  werk	  geeft	  ons	  een	  bijzonder	  kijkje	  in	  het	  leven	  van	  stedelingen	  na	  1418.	  
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