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3 x Ars
Van Ars antiqua via Ars Nova naar Ars subtilior

INLEIDING

Spreken of  schrijven  over  middeleeuwse  kunst  in  het  algemeen  is  een  moeilijke  aangelegenheid. 
Spreken  of  schrijven  over  middeleeuwse  muziek echter  is  ronduit  een  hachelijke  zaak.  Wil  men 
namelijk  zicht  krijgen op de middeleeuwse  muziekcultuur,  dan wordt  men  direct  met  een  enorm 
probleem geconfronteerd: want wat de klinkende muziek betreft tast men, zeker tot aan de 11e eeuw, 
in het duister. Houd je bij bijv. de beeldende kunst uit een lang vervlogen periode nog altijd wel iets 
tastbaars over  in de  vorm van een sieraad, een beeld,  een fresco,  een gobelin of een gebouw; bij 
muziek ligt dat geheel anders. Muziek is een vluchtige kunst. Een „gasvormige” kunst. Zodra ze is 
uitgeklonken is ze weg. Alleen de herinnering eraan blijft nog enige tijd.

Daar komt bij dat het muziekschrift eerst vrij laat is uitgevonden. De oudste handschriften met een 
vorm van  notenschrift  dateren  uit  de  8e  en  9e  eeuw.  De  gebruikte  tekens  geven  geen  precieze 
toonhoogte aan, maar slechts de richting van de melodie (geheugensteuntjes). Ritme en duur werden 
pas  veel  later  vastgelegd.  Als  men  daarbij  nog  bedenkt  dat  de  gebruikte  tekens  per  landstreek 
verschillen,  dan  zal  duidelijk  zijn  dat  musicologen  die  zich  met  de  ontcijfering  van  die  oude 
handschriften  bezig  houden,  voor  een  bijna  onmogelijke  opgave  staan.  Zo zou  je  je  ook  kunnen 
afvragen of de gregoriaanse gezangen vanaf hun ontstaan tot aan het tijdstip van eerste optekening wel 
onveranderd zijn gebleven.

De cultuur van de vroege Middeleeuwen is heel lang een orale gebleven.  Veel  vond men niet  de 
moeite waard om op te schrijven. Vrijwel niemand kon, afgezien van een enkele geestelijke, schrijven. 
En waarom zou je liederen opschrijven als je die toch al mondeling doorgeeft, want al kon dan niet 
iedereen lezen en schrijven; iedereen leerde wel zingen, bijv. binnen het gezin. We mogen dus gerust 
aannemen dat van de liederen uit die vroegste periode er niet één bewaard is gebleven. 

Met de optekening van de muziek uit de periode voor het jaar 1000 is het dus droevig gesteld. Het 
aantal  verhandelingen  over muziek  daarentegen  is  vrij  groot.  Belangrijke  schrijvers  zijn  o.a. 
Boethius(±467-524)1,  Hucbald  (840-930),  naast  de  anoniemen.  Veelal  zijn  hun  geschriften 
geïnspireerd  op  klassieke  schrijvers  als  Plato,  Aristoteles,  Aristoxenos.  Als  we  dan  die 
verhandelingen over muziek bezien, dan blijkt dat men in de Middeleeuwen een fundamenteel 
andere houding t.a.v. muziek innam dan wij.

In zijn filosofische boeken, getiteld  De institutione musica (over het onderricht in de muziek),  
introduceert Boethius de term quadrivium voor de vier exacte vakken waarin al in de oudheid werd 
onderwezen.  Dat  „exacte  vakkenpakket” bestond  uit:  arithmetica,  geometria,  astronomia en 
musica. Muziek werd dus beschouwd als een wiskundig vak.
Boethius onderscheidde drie soorten musica2:

1 Zijn volledige naam is Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius. Hij was een 
Romeins staatsman, filosoof en mathematicus. Hij schreef ook mathematische, 
theologische en filosofische verhandelingen.

2 L.P. Grijp & P. Scheepers (red.): Van Aristoxenos tot Stockhausen 1990: p 121
   O. Strunk: Source Readings in Music History: The Antiquity and Middle Ages 

1965: p 79vv



1e de musica mundana, de muziek van het universum. Deze muziek kan men waarnemen in de 
hemel, in de vier elementen en in de afwisseling der jaargetijden. (Hoe vreemd het ook in onze 
oren moge klinken, men bedoelde hiermee de onhoorbare muziek. De kosmische trillingen die 
sterren en planeten als het ware zoemend met elkaar in evenwicht houden, ook wel de harmonie 
der sferen genoemd. Het was de grondwet van het universum).

2e de musica humana, de muziek van de mens die wordt weerspiegeld in de harmonie in de 
delen van de ziel en van de lichaamsdelen onderling.

3e de  musica  instrumentalis,  de  muziek  die  tot  klinken  wordt  gebracht  door  middel  van 
instrumenten en de menselijke stem. (Dit was de laagste vorm van muziek. Het instrument en de 
stem werden  beschouwd als  middel,  waarvan  de  mens  gebruik  maakt  om een  op  zich  zelf 
volmaakt klankideaal te benaderen). 

De werken van Boethius hebben gedurende de Middeleeuwen, maar ook nog in de Renaissance een 
heel  grote  invloed  uitgeoefend.  Waar  Boethius  stelt  dat  echte  musici  mensen  zijn  die  muziek 
verstandelijk benaderen en in al haar facetten doorgronden 3,  dan mogen we concluderen dat musica 
uitsluitend wetenschap en filosofie was en met de dagelijkse muziekpraktijk niet veel uitstaande had.
Zelfs tot in de 17e eeuw is de theorie primair t.o.v. de uitvoeringspraktijk.

De muziek van het Westen onderscheidt zich van de meeste andere culturen in het zich steeds verder 
ontwikkelen en vernieuwen. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat al vrij vroeg sprake is 
van  een  zekere  meerstemmigheid.  Het  anonieme  geschrift  Musica  enchiriadis  (handboek  van  de 
muziek)      ( ± 900) spreekt over een vox organalis (begeleidende stem) die afhankelijk is van de vox 
principalis  (hoofdstem).  Het  vrij  korte  tijd  later  ontstane  eveneens  anonieme  Scolica  enchiriadis 
(commentaar op het handboek) spreekt zelfs al over drie- en vierstemmigheid4. 
Hoe  deze  zal  hebben  geklonken  is  voor  een  groot  deel  slechts  gissen.  Deze  eerste  vormen  van 
meerstemmigheid worden aangeduid als  organum. Wel blijkt een grote voorkeur te bestaan voor de 
intervallen octaaf, kwint en kwart, respectievelijk de getalsverhoudingen 1 : 2, 2 : 3 en 3 : 4. Het zal 
nog tot het eind van de 12e eeuw duren alvorens meer zicht komt op de meerstemmige muziek. 
De  algemene  betekenis  van  het  woord  organum is  polyfonie  in  de  ruime  betekenis  van 
meerstemmigheid. Daarbij deden zich een aantal mogelijkheden voor: 

a. een parallelle beweging in de beide stemmen (parallel organum);
b. een zijdelings beweging: een statische onderstem met daartegen een beweeglijke bovenstem;
c. een tegenbeweging als vrij organum. 

Vanaf de 11e eeuw wordt de parallelle beweging vermeden. Johannes van Affligem (= Joannes Cotto) 
( ± 1100) brengt in zijn boek  De musica in zijn uiteenzetting over het organum de tegenbeweging 
onder de aandacht. Grijp en Scheepers zeggen dat hiermee in feite de ontwikkeling van het contrapunt 
begint.5 
Een eerste hoogtepunt in de ontwikkeling van de meerstemmigheid wordt bereikt in Frankrijk in het 
klooster  St.  Martial  in  Limoges.  Een  ander  zeer  belangrijk  centrum voor  de  uitbreiding  van  de 
meerstemmige  compositietechnieken  wordt  de  Nôtre  Dame  in  Parijs.  Daar  treffen  we  de  eerste 
„herkenbare” componisten. De eersten die uit de eeuwenlange anonimiteit als individuen te voorschijn 
komen. Het zijn Leoninus (2e helft 12e eeuw) en zijn leerling Perotinus ( ± 1183 - 1236). Over hen is 
weinig bekend. Een Engelse student uit die tijd noemt Leoninus een „optimus organista” wat zoveel 
betekent  als  voorbeeldig  contrapuntist  (niet  organist  !).  Deze  componisten  en  hun  anonieme 
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vakbroeders die in deze Parijse kring werkten noemt men de Nôtre Dame-school. Later, in de 14e 
eeuw, aangeduid als Ars antiqua, en staat dan synoniem voor de 13e eeuwse polyfonie.

ARS ANTIQUA. 
Het woord „ars” heeft niet zozeer te maken met „kunst”, maar is een vertaling van het Griekse woord 
„techn‘ ”, dat techniek of ambacht betekent. Een belangrijk werk van deze groep componisten is het 
„Magnus  liber  organum”,waarin  veel  composities  van  Leoninus  voorkomen.  Het  werk  omvat 
gradualen,  alleluia’s  en  responsoria  voor  het  gehele  kerkelijk  jaar.  Naast  Perotinus  is  een  andere 
belangrijke componist-theoreticus van de Ars antiqua Petrus de Cruce, die waarschijnlijk de leraar was 
van de nog te noemen Jacob van Luik, en de theoreticus Franco van Keulen.

Over het werk van de Ars antiqua-componisten worden we indirect ingelicht door Jacob van Luik 
(Jacques de Liège, ook wel Jacob van Oudenaerde genoemd) ( ± 1260 - ± 1330). Over hem is verder 
niets bekend. Hij werpt zich op als verdediger van de Ars antiqua in zijn encyclopedie „Speculum 
musicae” uit ± 13246. Hij bekritiseert de modernen en beschrijft de verdiensten van de Ars antiqua.
Hij schrijft dan:
1. De  modernen  schrijven  slechts  motetten  en  cantilena’s  en  verwaarlozen  andere  belangrijke 

vormen als organum, conductus en hoquetus;
2. De modernen gebruiken een veelheid van imperfecte mensuratie (metrum) in hun werken, terwijl 

de Ars antiqua zich strikt houdt aan het zuivere gebruik van de perfecte modus;
3. De  modernen  verdelen  de  semibrevis  in  perfecte  en  imperfecte  groepen  van  minima  en 

semiminima met betrekking tot de melodieën; [zie later onder Ars Nova B.N.]
4. De modernen geven zich te veel over aan gebroken ritmes en grillige beweging, terwijl de ouden 

zich gematigder opstelden.
De belangrijkste vormen van de Ars antiqua zijn: organum, motet , conductus en hoquetus.

Organum.
Vóór de periode van de Notre Dame-school verstond men onder een organum eerst een vorm van 
meerstemmigheid  die  bestond  uit  een  tweede  stem  in  parallelle  kwarten  of  kwinten  tegen  een 
bestaande  melodie.  Later  kwamen  daarbij  de  zijdelingse  beweging  en  de  tegenbeweging  (zie 
hiervóór). In de 12e eeuw gaat men er echter toe over om tegen één noot van de gegeven melodie 
meerdere noten in de tegenstem te zingen. De tweede stem,  duplum genoemd, krijgt daardoor een 
grotere levendigheid, terwijl de gegeven stem, de tenor (=houder),[spreek uit ténor, met accent op 1e 

lettergreep], statischer wordt doordat de afzonderlijke noten „opgerekt” worden. In principe verschilde 
deze organa niet met eerdere in de zijdelingse beweging, maar de afmetingen namen toe. Het duplum 
werd steeds vrijer en de tenor kreeg steeds langere noten. Er treedt dus een polarisatie op tussen de 
tenor en de bovenstem. Dit is vooral de verdienste van Leoninus.  

Perotinus gaat nog een stap verder door een derde stem, triplum en zelfs een vierde stem, quadruplum, 
aan het geheel toe te voegen. Melismatische gedeelten in het organum worden soms vervangen door 
gemetriseerde ritmes in alle stemmen, ook de tenor. [Onder een melisme verstaat men een soms vrij 
groot aantal noten op één woord of lettergreep. (Bijv. in een Alleluia)] .De discantusstijl noemt men 
dit.  Het betreffende gedeelte zelf heet een  clausula.  De ritmes zijn dan gebaseerd op de klassieke 
versvoeten. Zij ligt aan de basis van de conductus (Zie hieronder)

Werden aanvankelijk  de  organa geïmproviseerd,  vanaf  Leoninus  en  Perotinus  wordt  het  organum 
uitgeschreven.  Het  spreekt  vanzelf,  dat  waar  de  organa  ritmisch  gecompliceerder  worden,  er  een 
grotebehoefte  gaat  bestaan  aan  een  notenschrift,  waarbij  niet  alleen  de  hoogte  van  de  tonen  is 
vastgelegd, maar ook de lengte ervan. Dit nu is de verdienste van Franco van Keulen.
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Hij probeert in zijn geschrift  Ars cantus mensurabilis uit ± 1260 te komen tot een standaardisatie in 
„gemeten” notatie. Dit leidde tot de  mensurale notatie. Aan de vorm van de nu losse noten is de 
lengte af te lezen. De duur van een toon is in een driedelige getalsverhouding betrokken op zijn naast 
grotere of kleinere. De lengte van de toon is nu meetbaar. De mensurale notatie is tot ongeveer 1600 in 
gebruik gebleven.

Motet.

Het motet is min of meer een zijtak van het organum. Het 
zal  een  van  de belangrijkste  vormen  worden 
voor de vocale muziek, tot in  onze tijd  toe,  zij  het  dan in 
steeds andere gedaanten. . 
De  oorsprong  van  het motet  ligt  in  de  clausula.  , 
namelijk  daar  waar  de bovenstemmen  in  die  clausula 
niet langer de tekst van de tenor  (mot  =  woord  Fr.)  ) 
zingen,  maar  een  korte tekst  (motet)  die  op  zichzelf 
staat.  7  Ongeveer  op  de wijze  van  troperen.  De  naam 
van  de  contrapunterende stem  ging  over  op  de  gehele 
vorm. De werkwijze was als volgt. Men nam een bestaande gregoriaanse tenor en plaatste daar nieuwe 
melodieën boven met nieuwe teksten. Die tenor werd vaak instrumentaal uitgevoerd en had dan geen 
tekst;  alleen een titel.  Het  was de basis,  waaromheen  de andere  stemmen  hun melodieën  konden 
weven. In de beginperiode hadden de vocale bovenstemmen (meestal twee) dezelfde tekst en hetzelfde 
metrum. Wat later zien we dat de teksten verschillend zijn, hoewel ze dan nog vaak eenzelfde idee 
uitdrukken.  Nog weer later  treft  men een samengaan van alle mogelijke teksten aan,  zelfs  wel  in 
verschillende talen. Het motet was spoedig geen kerkelijk genre meer.

Conductus.
Een conductus is  een meerstemmig werk, waarvan de basismelodie een vrij  gevonden melodie is. 
Niet-liturgisch dus. De tekst die voor alle stemmen gelijk is, is echter in de meeste gevallen Latijn. 
Maar  ook wereldlijke  teksten worden  aangetroffen.  De  bovenstemmen  bewegen zich  in  hetzelfde 
syllabische  ritme   (elk woord of elke lettergreep een eigen toon) als de basismelodie. De conductus is 
een  homoritmische vorm.  Aan het  begin  en  einde  van  de  conductus  komt  wel  een  melismatisch 
gedeelte voor, men noemt dat een cauda. 
De verstaanbaarheid staat voorop. De conductus is daarom zo belangrijk, omdat het één van de eerste 
meerstemmige composities is, waarvan alle stemmen vrij gevonden zijn.

Samenvatting. 
Als we de drie hierboven genoemde hoofdvormen bezien kunnen we het volgende concluderen:
1. conductus:één tekst en één ritme;
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2. organum: één tekst, verschillende ritmes;
3. motet: verschillende teksten en verschillende ritmes.
Een bijzondere techniek moet nog wel worden vermeld nl. de hoquetus. (= hik (Lat.)). Daarin voeren 
twee stemmen de melodie dusdanig uit  dat wanneer de ene stem een toon zingt,  de ander op dat 
moment een rust heeft en omgekeerd. Die afwisseling gebeurt meestal in een snel tempo en wekt de 
indruk van een hik. Vandaar de naam.

ARS NOVA
De 14e eeuw is een tijdvak van grote veranderingen. Het middeleeuwse gedachtegoed dat alles zijn 
vaste plaats heeft, gaat wankelen. Volgens de Middeleeuwen was de wereld naar de ideologie van het 
christendom, zoals die werd gehanteerd vanaf de 11e eeuw, opgebouwd uit drie standen, t.w. de adel, 
de  geestelijkheid en de  boeren.  Deze drie groepen waren volkomen afhankelijk van elkaar.  Elke 
groep had zijn  vastomlijnde taak.  De adel  zorgde voor bestuur en bescherming,  de  geestelijkheid 
zorgde voor het zielenheil en de boeren zorgden voor het voedsel. Uit zo'n stand treden of je plicht 
hierin verzaken werd beschouwd als een zonde tegen de schepping. Wie zich hieraan schuldig maakte 
tastte dit bouwwerk aan. Vandaar de hoge arbeidsmoraal in de Middeleeuwen.

Met de opkomst van de steden kondigt zich echter een vierde stand aan, nl. de burger. Aanvankelijk 
werd hij zeer gehaat en bestreden door de kerk. Deze vierde stand was niet volgens de christelijke leer, 
en dus door de duivel gesticht. Nu was die burgerij niet bang voor de kerk, want zij had een geducht 
wapen, nl. geld. En daarnaast een gezond verstand, dat niet werd geremd door de conventies van de 
adel, de rituelen van de geestelijkheid of de botheid van de boeren. Men durfde rond te kijken en 
kritiek te uiten op de decadentie en corruptie van vooral de geestelijkheid en de adel. 

De macht van de Franse koningen kende een ongebreidelde groei. Het gezag van de paus in Rome 
werd betwist. Het kwam zelfs tot een schisma met een paus en een tegenpaus. Een paus in Rome en 
één in Avignon. Ja zelfs nog een korte tijd een derde paus in Pisa. De economie had danig te lijden 
onder vele en langdurige oorlogen. Er verscheen literatuur in de landstaal. Enz., enz. Kortom het was 
een  bijzonder  roerige  eeuw.  Dat  ook  de  muziek  grote  veranderingen  onderging  is  dan  ook  niet 
verwonderlijk. Zeker in relatie tot de kerkelijke leer. Zo bespreekt de Franse theoreticus Johannes de 
Grocheo in zijn tractaat Ars musice (± 1300) voor het eerst, naast de kerkmuziek, ook gedetailleerd de 
wereldlijke muziek van zang en dans, de musica vulgairs (muziek van het volk). Een eerste begin om 
de muur tussen de wereldlijke en de „hogere” muziek te  slechten.

Andere nieuwe ontwikkelingen blijken uit Ars nove musice van Johannes de Muris ( ± 1300 - ± 1350) 
en vooral uit het geschrift getiteld Ars nova uit 1323 van Philippe de Vitry (1291 - 1361). 
Deze laatste titel werd karakteristiek als aanduiding voor de grote muzikale ontwikkelingen in de 14e 
eeuw. Overigens zijn het deze schrijvers die de voorafgaande periode Ars antiqua (oude stijl) noemde.  
De term Ars nova werd voor het eerst als historische aanduiding gebruikt door de Duitse musicoloog 
Johannes Wolf in zijn boek Geschichte der Mensural-Notation uit 1904.

De Ars nova wordt gezien als een van de keerpunten in de geschiedenis van de notatie. En dan vooral 
de precisering daarin.  De Vitry komt  tot  de volgende belangrijke uitbreiding.  Naast  de  bestaande 
driedelige  metriek  volgens  de  versvoeten  (Driedelig  Goddelijke  drie-eenheid)  komt  er  een  twee-
deligheid. M.a.w. naast de al bestaande 3-delige maat komt er nu ook een 2-delige, maar daarnaast ook 
tussenvormen Dit mensurale systeem van de Ars nova ziet er als volgt uit:8
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Door  dit  systeem,  waarin  in  feite  de  2-deligheid  gelijkgesteld  werd  met  de  3-deligheid,  werd  de 
wereldlijke  muziek  muzikaal  gezien  evenwaardig.  Immers  in  de  volksmuziek  bestond  al  sinds 
onheuglijke tijden de 2-deligheid. Handelingen als lopen, dorsen, roeien, weven, spinnen, enz. zijn 2-
ledige handelingen waarbij vaak gezongen werd.
Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat deze nieuwe stijl al spoedig een conflict veroorzaakte 
met de kerkelijke autoriteiten. Paus Johannes XXII liet deze nieuwe vorm van musiceren dan ook in 
1324 per  decreet  verbieden.  Vanaf  dat  moment  bestond er  een slepend conflict  over  de  vraag of 
muziek in de godsdienst alleen het gebed moest dienen of dat zij ook op zichzelf staande esthetische 
behoeften mocht opwekken en bevredigen.9 

Veel  van  de  vernieuwingen  treffen  we  aan  de  het  muzikale  hekeldicht  Le  Roman  de  Fauvel, 
samengesteld door Gervais de Bus en Chaillou de Pesstain in de eerste helft van de 14e eeuw.  Het is 
een  grimmige  satire  op  de  wantoestanden  in  kerk  en  maatschappij,  met  tal  van  muzikale 
tussenvoegingen in de nieuwe stijl. 
Het  zijn  vooral  de  motetten erin  die  opvallen door hun gekunstelde vorm.  Zij  zijn geschreven in 
isoritmiek. Een stijl die kenmerkend wordt voor de 14e eeuw.
De  techniek  van  de  isoritmiek  (isos  =  gelijk)  is  een  herhaling  van  identieke  ritmische  patronen 
„taleae” geheten (enkelv. talea) in de onderste stem(men). In de bovenste stem(men) vonden we een 
melodisch patroon „color” (meerv. colores) dat de ritmische patronen ondersteunt. De componist kan 
op allerlei  manier  deze verschillende patronen met  elkaar in verband brengen en variëren. Ook al 
worden  de  taleae  in  waarden  verdubbeld  of  gehalveerd,  de  onderlinge  verhoudingen  van  de 
notenwaarden blijven gelijk. Een motet dat op deze manier is samengesteld heet een isoritmisch motet.  
De  invoering  van  de  nieuwe  ritmische  indelingen  en  mogelijkheden  hebben  geleid  tot  enorm 
gecompliceerde composities, die hun weerga in de muziekgeschiedenis niet kennen. Ik doel hier op de 
Ars subtilior.

ARS SUBTILIOR
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Het  is  opvallend  dat  het  einde  van  een  stijlperiode  zich  vaak  openbaart  met  een  „explosie”  van 
verworven vaardigheden.  Zo zien we aan het  eind van de Renaissance bij  componisten als  Carlo 
Gesualdo da Venosa een harmonische complexiteit als nooit tevoren. Aan het eind van de Barok bij 
mannen als Wilhelm Friedemann Bach en zijn broer Carl Philipp Emanuel een ongekende veelheid 
aan affecten binnen één deel van een compositie (Sturm und Drang). Aan het eind van de Romantiek 
bij  Wagner een tonale overspannenheid, enz. En in al deze gevallen treedt er  na die stormen een 
periode van evenwicht en rust in als uitgangspunt van nieuwe artistieke verkenningen. Na Gesualdo de 
monodie (Monteverdi), na de Bach’s het classicisme (Haydn, Mozart), na Wagner de atonaliteit (2e 
Weense School). Eenzelfde verschijnsel zien we aan de vooravond van de Renaissance. 

Aan  het  eind  van  de  14e  eeuw staan  wetenschappen  en  kunsten  in  het  teken  van  een  algehele 
heroriëntatie. De literatuur richt zich op thema’s uit de klassieke oudheid. Ook de beeldende kunst 
volgt  deze  tendens.  Het  is  het  humanisme  dat  aan  de  Renaissance  voorafgaat:  een  intellectuele 
beweging met sterk maniëristische trekken. De muziek echter kan niet terugvallen op modellen uit de 
oudheid. Zij  gaat  zich uitleven in een enorme toename van vooral ritmische verfijningen.  In feite 
wordt de algehele ontwikkeling naar verruiming van ritmische figuren en notatiepatronen zoals eerder 
al  begonnen,  nu  nader  gepreciseerd.10 De  verworvenheden  van  de  Ars  nova  worden  uitgebuit. 
Ondermeer  door  het  mensurale notensysteem met  zijn mogelijkheden tot  verdere ontwikkeling en 
verfijning van het ritme en door de kansen die de nieuwverworven intervallen als terts en sext bieden 
tot het uiterste te beproeven.

Deze compositiestijl was niet zozeer een afkeer van de oude stijl,  maar eerder het trekken van de 
uiterste consequenties van de door  Guillaume de Machaut ( ± 1300 - 1377) gedomineerde stijl.
De vormen waarin men het ritme dan gestalte geeft overschrijden bijna de grenzen van het mogelijke. 
Vanwege de overdaad aan „subtiliteiten” is men deze periode als een eigenheid gaan bezien. Ursula 
Günther  introduceerde  in  1963  de  naam  Ars  subtilior. Omdat  het  tot  de  20ste  eeuw zou duren 
vooraleer de muziek weer verrijkt zal worden met zulke subtiele verfijningen en complexe ritmiek, 
stelt Richard H. Hoppin zelfs de benaming Ars subtilissima voor. 11

Het accent  van deze beweging is nu komen te liggen in de streken direct bezuiden en benoorden 
Avignon waar van 1309 tot  1377 zich een tweede pauselijke hof had gevestigd,  en verder in het 
Spaanse Aragon en op Cyprus. Maar ook in Italië wordt deze stijl intensief beoefend. 
De opbouw van deze composities is dermate complex dat het lijkt alsof er geen enkel verband bestaat 
tussen  de  verschillende  stemmen.  De  stemmen  bewegen  zich  in  verschillende  metra.  Er  is  een 
veelvuldig gebruik van onderlinge verschuivingen in het metrum. Ook in het gebruik van syncopen is 
men niet bepaald zuinig. Toch is bij nadere beschouwing de onderlinge samenhang van de stemmen 
helemaal niet zo los als het schijnt.  
Wel rijst de vraag of de componisten van deze stroming hebben getracht een al bestaande virtuoze 
improvisatiepraktijk in noten te vangen. Of dat de notatie slechts een min of meer visuele opsiering 
van het werk is en dus de uitvoering aan de smaak van de executant overlieten. Guillaume de Machaut 
vertelt namelijk dat de interpreten van zijn tijd een compositie niet als onaantastbare vorm zagen, maar 
meer als een katalysator.12 Wel mogen we gevoeglijk stellen dat het muziek was voor „professionelen” 
en „kenners”, mede gelet op de inhoud van de teksten, die vaak toch wel een zekere kennis van de 
Griekse mythologie veronderstelden.

Belangrijke bronnen voor het wereldlijke repertoire van de Ars Subtilior zijn de Codex Chantilly, de 
codex Modena en de Codex Reina. De afbeelding op de titelpagina van dit artikel is afkomstig uit de 
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codex  Chantilly.  Het  is  een  compositie  van  Baude  Cordier:  „Belle,  bonne,  sage”,  en  toont  een 
voorbeeld van die Ars Subtilior.
Opvallend is dat in deze codices weliswaar nog veel anonieme componisten verzameld zijn, maar toch 
ook een aantal met  name genoemde. Componisten uit het Zuiden van Frankrijk, uit de kring rond 
Avignon en uit het Italiaanse. Des te meer verbaast het dat in deze codices, zoals bijv in de Codex 
Reina, die tussen 1382 en 1440 in Venetië of Padua moet zijn aangelegd, de naam van Guillaume de 
Machaut een aantal malen voorkomt. Misschien is het niet overdreven te zeggen dat De Machaut als 
vader van deze stijl mag worden beschouwd. 

GUILLAUME DE MACHAUT.

Tot slot nog een enkel woord over De Machaut. Deze veelzijdige kunstenaar was de eerste die oude en 
nieuwe gewoonten in de literatuur en muziek boven de mode van zijn tijd verheft. 
Machauts  œuvre  getuigt  in  al  zijn  omvang  en  veelzijdigheid  van  de  scheppende  kracht  van  het 
individu dat zich heeft bevrijd uit de nivellering van de gemeenschappelijkheid.13

De  Machaut  werd  rond  1300  geboren  in  Champagne.  Was  clerc  et  aumonier (geestelijk  en 
administratief begeleider van verschillende vorsten). Hij maakte grote reizen door Europa. Was naast 
componist  ook  dichter  en  chroniqueur.  De  laatste  jaren  van  zijn  leven  was  hij  kanunnik  van  de 
kathedraal van Reims. 
Zijn  composities  omvatten  zowel  geestelijke  als  wereldlijke  muziek  en  getuigen  van  een  grote 
veelzijdigheid. Zo wordt hij beschouwd als de afsluiter van de Trouvère-periode, mede vanwege het 
gebruik van de  „formes fixes”. Hieronder verstaan we gestandaardiseerde vormen van gedichten en 
liederen, waarvan de oorsprong ligt in de trouvère-cultuur. Meestal was daar de dichter ook de zanger, 
en de zanger de dichter. Machaults verhalende gedicht  „Remède de Fortune” bevat alle in zijn tijd 
gangbare liedvormen als rondeau, ballade en virelai. Ook vindt men bij De Machaut soms versluiering 
door verbale instructies. Bij voorbeeld in zijn canon „Ma fin est mon commencement” (mijn eind is 
mijn begin). De Machaut verlangt een gelijktijdige zowel rechte uitvoering van de melodie als een 
retrograde (terugwaartse) beweging. 
 
Voor de kennis over meerstemmige muziek is voorts van belang zijn „Messe de Nostre Dame”. Het 
betreft een vierstemmige zetting van het ordinarium missae (de vaste misdelen), en is het eerste in de 
geschiedenis  waarvan  een  componist  bekend  is.  In  dit  werk  gebruikt  De  Machaut  verschillende 
technieken. Het Kyrie, Sanctus, Agnus Dei en Ite missa est zijn geschreven in cantus firmustechniek, 
d.w.z. de tenor wordt in lange notenwaarden gezongen terwijl de overige stemmen deze omspelen of 
in  kleinere  notenwaarden daarboven zingen.  In  deze delen vinden we  isoritmische  structuren (zie 
hiervoor).
Het Gloria en het Credo zijn daarentegen geschreven in een noot-tegen-noot zetting, de lettergrepen 
klinken in alle stemmen dan gelijktijdig. Alleen op het einde komen daarbij melismen voor. Deze 
syllabische  zetting  is  waarschijnlijk  te  danken aan de  lengte  van  de tekst.  De  vier  stemmen  zijn 
overigens niet in gelijkmatige verdeling gezet als in latere eeuwen, maar in een symmetrische zetting 
van twee boven- en twee onderstemmen.
De Machault is zowel afsluiter van een periode als voorloper van een nieuwe periode: de Renaissance. 
Eén van de vele kenmerken van de Renaissance is het ontstaan van het zelfportret in de schilderkunst. 
Ook De Machaut presenteert ons in zijn „Remède de Fortune” en in zijn „Livre du Voir Dit” zoveel 
autobiografische gegevens, dat we gerust van een zelfportret mogen spreken.

SAMENVATTING 

Eerst  vanaf  de  11e  eeuw krijgen  we  enig  zicht  op  de  klinkende  muziek  van  de  Middeleeuwen. 
Daarvóór  wordt  het  beeld  beheerst  door  de  wiskundig-filosofische  geschriften,  die  „musica” 
uitsluitend zien als wetenschap. Nog heel lang zullen zulke geschriften blijven verschijnen en hun 
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invloed uitoefenen. Pas vanaf de 12e eeuw komt er meer  aandacht voor de muziek als handwerk, 
zowel scheppend als  uitvoerend.   Let wel,  muziek is  ook dan nog een ambacht,  geen op zichzelf 
staande kunst. De waardering van muziek als esthetische grootheid komt pas in de Renaissance. 
De  kerk  verliest  in  de  13e  eeuw ook het  „alleenrecht”  op  geschreven  meerstemmige  muziek  De 
verstarring wordt doorbroken en de westerse muziek gaat allengs haar dynamische karakter krijgen dat 
haar onderscheidt van de muziek van veel andere culturen. Naast denkers over muziek treden nu ook 
de eerste „scheppers” ervan in het daglicht. De klinkende muziek krijgt allengs een „gezicht”.
Met het humanisme, waarin men het klassieke erfgoed ontdekt, is men beland in de opmaat van de 
Renaissance.  Veel  liederen uit  de  Ars  subtilior  gaan er  dan ook van uit  dat  men met  de  Griekse 
mythologie vertrouwd is. De muziek wordt draagster van een emotie.  

Bernard Nelleke, 
Dordrecht, 18 april 2001.
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