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Stadsspeellieden in Utrecht in de vijftiende eeuw 

M. P. Beukers 

Al sinds de vroege Middeleeuwen waren steden dé plaats waar rondreizende 
kunstenaars hun kunnen vertoonden. Huwelijksfeesten en vorstelijke ont
vangsten boden de speellieden mogelijkheden om binnen beschermende muren 
hun kostje te verdienen. Vooral archiefbronnen en literatuur uit steden die 
langs handels- en pelgrimsroutes lagen maken al vroeg - sinds de zesde eeuw -
melding van muzikanten, goochelaars, vertellers en acteurs binnen de muren. 
In dergelijke ontmoetingspunten was er altijd wel iemand die de diensten van 
een speelman kon gebruiken. 
Reeds in de Romeinse oudheid trokken zogenaamde mimen door de bewoonde 
wereld. Ze waren acteur, goochelaar, zanger of verteller. Ook de Germaanse 
wereld kende haar entertainers, de 'scôps' of heldenzangers. Volgens moderne 
wetenschappers zouden de middeleeuwse jongleurs of speellieden elementen 
van beide tradities, romeins en germaans, in zich verenigen. Rond 800 zou dat 
versmeltingsproces afgerond zijn, hetgeen aan te tonen is door het verschijnen 
van nieuwe benamingen voor rondreizende kunstenaars in de literatuur zoals 
ioculator - hij die speelt om te amuseren. Door de christelijke kerk werden 
deze kunstenaars gewantrouwd. Ze zouden met hun onzedelijk gedrag en onze
delijke verhalen een bedreiging vormen voor de christelijke mensheid. Het feit 
dat er in concilie- en synodeverslagen ontelbare verboden voorkomen die 
geestelijken moeten aansporen geen zangers en speellieden te onthalen aan hun 
tafel, duidt erop dat dit juist veelvuldig voorkwam. Ondanks deze veroordelin
gen door de Kerk zien we dat steeds vaker speellieden in verbinding kwamen 
te staan met vorsten en bisschoppen. De aanwijzingen hiervoor in de archieven 
zijn zeer talrijk. Zo staan de rekeningen van de graven van Holland en van 
Blois uit de veertiende en vijftiende eeuw bol van de vermeldingen van enerzijds 
betalingen aan rondtrekkende speellieden, anderzijds van de beloningen voor 
speellieden van een bevriende vorst of bisschop die hun opwachting kwamen 
maken aan het Hollandse Hof1. In de Utrechtse stadsrekeningen werd jaar in 
jaar uit gesproken van 'ons heren pijperen ende trompers des postulaits', die 
beloond werden voor bepaalde diensten. Hiermee werden de speellieden, pij
pers en trompers van de bisschop van Utrecht bedoeld. 
Ook stadsbesturen begonnen in de veertiende eeuw meer en meer speellieden 

Dit artikel is voortgekomen uit mijn publicatie Stadsspeellieden in vijftiende-eeuws Utrecht 
(Utrecht, 1987), verschenen als deel VII van de Scripta Musicologica Ultrajectina. Mijn dank 
gaat uit naar dr. C. Vellekoop en drs. L. van Tongerloo voor het totstandkomen hiervan. 
Zie C. Lingbeek-Schalekamp, Overheid en muziek in Holland tot 1672 (z.pl., 1984); W. J. A. 
Jonckbloet, Geschiedenis der middelnederlandsche dichtkunst, III (Amsterdam, 1855); A. Jan-
se, 'Het muziekleven aan het hof van Albrecht van Beieren (1358-1404) in Den Haag', Tijd
schrift voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, XXXVI (1986) 136-157. 
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aan te nemen. Er zijn wel berichten uit de twaalfde eeuw over stadstrompetters 
in dienst van bijvoorbeeld Italiaanse steden, maar deze lieden hadden een voor
namelijk ceremoniële functie: ze vertegenwoordigden de stedelijke zelfstandig
heid en het stedelijk aanzien. Zij gaven meestentijds acte de présence bij een 
publiek optreden van het stadsbestuur2. Vanaf 1400 echter namen stadsbestu
ren vooral in West-Europa ensembles aan, groepjes van pijpers en trompers, 
die maaltijden van het stadsbestuur moesten opluisteren, processies moesten 
begeleiden en dergelijke. De precieze redenen waarom een stadsbestuur op een 
gegeven moment stadsspeellieden besloot aan te nemen zijn niet bekend, maar 
waarschijnlijk speelden imitatie van de adel en nadruk op stedelijk aanzien en 
stedelijke rijkdom een grote rol. Ook Utrecht deed aan deze 'mode' mee. Alvo
rens ik het verhaal van de Utrechtse speellieden zal vertellen, wil ik eerst het 
bronnenmateriaal presenteren waaruit ik voor dit interessante onderwerp ge
put heb. 

Bronnenmateriaal 

In het gemeente-archief van Utrecht bevinden zich onder andere de rekeningen 
van de stad Utrecht, de zogenaamde kameraarsrekeningen. De oudste rekening 
die we bezitten is uit 1380. De jongste rekening die ik verwerkt heb is die van 
1525, maar natuurlijk lopen de stadsrekeningen nog verder door. Er is niet van 
elk jaar een rekening overgeleverd en bovendien zijn er drie soorten rekenin
gen. Voor dit onderzoek bleken de gecombineerde rekeningen van de eerste en 
tweede kameraar over de jaren 1380-1442 en de rekeningen van de tweede ka
meraar, bewaard vanaf 1461, het belangrijkst. In die rekeningen vinden we het 
loon van de stadsspeellieden, we kunnen er terugvinden of ze kleding op kosten 
van de stad ontvingen, voor wat voor bezigheden ze nog apart betaald werden 
en soms ook de boetes die hen opgelegd werden na een bepaald misdrijf. Naast 
deze kameraarsrekeningen is nog een grote hoeveelheid andere archiefstukken 
doorgenomen, onder andere het raadsdagelijksboek, het buurspraakboek, de 
rekeningen van de Utrechtse broederschappen uit de vijftiende eeuw en de 
schutmeestersrekeningen3. Ik heb mij voor dit onderzoek geconcentreerd op de 
stad Utrecht, hoewel ik ook graag meer over muzikanten aan het bisschoppelij
ke hof had willen opnemen. Gebrek aan bronnenmateriaal - de bisschoppelij
ke rekeningen zijn in de loop der eeuwen grotendeels verloren gegaan - was 
de belangrijkste factor die dit verhinderd heeft. 

De eerste speellieden in Utrecht 

Jan Obis 'die stad horenblaser' is één der eerste instrumentalisten in dienst van 
de stad die we in de kameraarsrekeningen van Utrecht tegenkomen. Jan ont
ving in 1380 onder andere een 'pels' van het stadsbestuuur, een warm kle-

2 S. Zak, Musik als 'Ehr und Zier' im mittelalterlichen Reich (Neuss, 1979) 146. 
3 De belangrijkste bronnen waren: Gemeentearchief Utrecht (GAU), Stad, I, 13: raadsdagelijks

boek (1402-1524); 16: buurspraakboek (1390-1528); 587: gecombineerde rekeningen van de eer
ste en tweede kameraar (1380-1442); 626: rekeningen van de tweede kameraar (1461-1528) en 
630: schutmeestersrekeningen (1428-1528). Bij de stad bewaarde archieven, I, 156, 171, 202, 
220, 251, 275, 286, 317, 321, 359 en 365: rekeningen van diverse broederschappen. 
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dingstuk. In datzelfde jaar komen we ook Roelkiin de hoornblazer, een trom
per en diverse speellieden in de rekening tegen. Van die speellieden weten we 
alleen dat ze optraden bij het papegaaischieten, de jaarlijkse schiet wedstrijd 
van de schutten, het Utrechtse legercorpsje. Jan Obis, Roelkiin en de tromper 
hadden waarschijnlijk een meer officiële relatie met het stadsbestuur dan deze 
speellieden. Van Jan werd gezegd dat hij zijn burgerschap kreeg 'om nyet'. De 
tromper had de stad 'voertiids trouweliken ghedient', waarvoor hij 10 se. ont
ving. Roelkiin stierf in 1380 en er werd iemand naar De Haar gestuurd om een 
vervanger te zoeken. De eerste echte speellieden worden vermeld in de rekening 
van 1402/03. Twee pijpers en twee trompers, waarvan de ene tromper ook nog 
hoornblazer was, werden door de stad betaald, gekleed en regelmatig op wijn 
onthaald. Er wordt in diezelfde rekening gesproken van 'der stat vier spoellu-
de' en een vergelijking van namen wijst uit dat hiermee de eerdergenoemde 
twee pijpers en twee trompers bedoeld werden. De conclusie lijkt gerechtvaar
digd dat de stad Utrecht zeker vanaf 1402 de beschikking had over vier speellie
den die een min of meer officiële relatie met het stadsbestuur hadden. Naast 
deze vier Utrechtse speellieden vinden we nog een groot aantal speellieden die 
hun medewerking verleenden aan verschillende processies. Een voorbeeld van 
een vermelding die in een willekeurig jaar zou hebben kunnen voorkomen is: 
'item ghegheven op onser vrouwendach 26 spoeluden die voer onzer vrouwen 
spoelden eiken 5 wit maect 8 p. 17 se. 1 d.' 

Het aantal van vier speellieden in stadsdienst is een aantal dat niet alleen in 
Utrecht gedurende de hele vijftiende eeuw een gegeven was, maar ook in plaat
sen als Bazel, Mechelen, Leiden, Haarlem en Deventer. Soms treft men vijf 
speellieden aan in een stad gedurende een bepaalde periode, soms drie, maar 
het gemiddelde schommelt rond de vier. Ook de samenstelling van de groep was 
overal gelijk. Het aantal pijpers was nooit minder dan het aantal trompers. 
Aan het begin van de vijftiende eeuw kwam de verhouding twee pijpers en twee 
trompers vaak voor, later werd dit drie pijpers en één tromper. Voor Nederland 
gaat dit bijvoorbeeld op voor Haarlem, Deventer en Leiden4. De muzikant die 
het langst in Utrechtse stadsdienst is geweest is Hannijn de tromper. Vanaf 
1427 tot 1453 diende hij de stad zo goed, dat het stadsbestuur hem in 1453 voor 
de rest van zijn leven een jaarlijkse vergoeding toekende gelijk aan zijn loon. 
Hannijn stierf in 1457. 
In de jaren zeventig van de vijftiende eeuw waren er problemen met het aan
trekken van betrouwbare lieden. Tromper na tromper verdween, al dan niet 
met medeneming van stadsbezittingen zoals het zilveren speelliedeninsigne. 
Ook de jaren tachtig waren roerige jaren. Als gevolg van de Stichtse burgeroor
log, 1481-1483, werden vele stadsdienaren ontslagen, waaronder ook de 
stadsspeellieden. Sommigen van hen hadden nog jaren later een vordering bij 
de kameraar lopen wegens achterstallig loon. Van één van hen, Adriaen die Ha
ze de oude, weten we dat hij naar Kampen is getrokken en al snel weer een baan 

Haarlem: zie Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden, M. A. Vente 
en C. Vlam, eds., III (Amsterdam, 1980) 135-139. Deventer: zie B. Dubbe, 'Bijdrage tot de ge
schiedenis van het muziekleven te Deventer tot het eind van de 18de eeuw', Verslagen en Mede
delingen van de vereeniging tot beoefening van Overijsselsen regt en geschiedenis, LXXVI 
(1961) 111-155. Leiden: zie A. Annegarn, Floris en Corneas Schuyt. Muziek in Leiden voor de 
vijftiende tot het begin van de zeventiende eeuw (Utrecht, 1973). 
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als stadsspeelman veroverd had. Zelfs zijn twee zonen werden in Kampen als 
stadsspeellieden aangenomen5. Pas inl489 werden er in Utrecht nieuwe speel
lieden, afkomstig uit Brabant, aangenomen. Eerder had een groep muzikanten 
uit Middelburg al gesolliciteerd, maar zij werden blijkbaar te licht bevonden 
en met vergoeding van gemaakte kosten weer op pad gestuurd6. 

Taken van de stadsspeellieden 

De belangrijkste taak die de stadsspeellieden in Utrecht hadden was het begelei
den van de vele processies die jaarlijks door de straten van de stad trokken. Niet 
alleen bij de grote processies die door het stadsbestuur werden georganiseerd 
werd hun medewerking verlangd, ook de talrijke Utrechtse broederschappen 
maakten veelvuldig gebruik van de stedelijke pijpers en trompers. De Onze-
Lieve-Vrouwe-broederschap ter Nood Gods in de Jacobikerk bijvoorbeeld gaf 
vanaf 1414, het jaar waarvan ons de eerste rekening van deze broederschap is 
overgeleverd, tot 1481 jaarlijks een bedrag uit voor de tromper en de pijpers. 
Dat hiermee inderdaad de stadsspeellieden bedoeld werden, blijkt onder andere 
uit een specifieke vermelding van Hannijn de tromper 'die opte orghelen ghe-
trompt' heeft. Regelmatig werd de groep ook aangeduid met 'die stadttrom-
pers'. Uit enkele andere broederschapsrekeningen blijkt duidelijker wat de 
taak van de stadsspeellieden was op de feestdagen van de broederschappen. De 
procurator van de Onze-Lieve-Vrouwe-broederschap in de Predikherenkerk 
meiddein 1414: 'Item gegeven den 3 pipers die mit ons van der plaetsen ghingen 
ter kercken tesamen 7 wit'. Begeleid door drie pijpers vertrokken de broeder-
schapsleden vanaf de Plaats, de huidige Stadhuisbrug, naar de Predikheren-
kerk. Ook in de rekeningen van de St. Anthonisbroederschap in de Buurkerk 
vinden we dergelijke vermeldingen. De stadsspeellieden waren tevens te vinden 
in de grote stadsprocessies te Utrecht: 

- op 2 februari, ter gelegenheid van Maria Lichtmis; 
- bij de processies die ter ere van Pontianus en Agnes gehouden werden, op 

respectievelijk 14 en 21 januari; 
- op Sacramentsdag; 
- op 23 juli, de dag na de feestdag van Maria Magdalena. 
De Utrechtse kameraars vermelden niet of nauwelijks wat de taak van de pij
pers en trompers in de processies was. Het is mogelijk dat ze slechts signalen 
gaven om de processie aan te kondigen en de weg vrij te maken, maar ander
zijds zijn er ook aanwijzingen dat men wel degelijk muziek uitvoerde tussen de 
diverse groepen waaruit de processie was opgebouwd7. Op 2 februari 1430 

' Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden, M. A. Vente en C. Vlam, 
eds., I (z.pl., 1965) 141. 

6 Het volledige raadsbesluit uit 1489 luidde: 'scepenen, rade ende oudermannen hebben aengeno-
men vier spoellude uut Brabant die drie geboeren op gewoenliken dienst te doen ende zeilen des 
avonts eer zij opten toern gaen, alle Heylige dagen 's avonts op Hazeberch een motet spelen 
ende alle saterdaghes avonts ende alle Onse Lieve Vroue dage des avonts zeilen zij Onser Vrou 
Lof spoelen in die Buerkerck. Ende zeilen elx hebben 'sjaers voer hoer pensy vijftich Rijns g/d. 
current, sulx gell als in den budel gaet', GAU, Stad, I, 13, f'ol. 51v (13 oktober). Eerder, op 
17 augustus, was besloten: 'Item men zei wederzien om spoelluden als wij hadden voer den oir-
loge na ouder gewoenten om die stat dairmede te eren. '. 
Zie onder meer E. A. Bowles, 'Musical instruments in the medieval Corpus Christi proces
sions', Journal of the American Musicological Society, XVII (1964) 251-260. 
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speelden de Utrechtse trompers en pijpers voor het beeld van Onze-Lieve-
Vrouw in de processie van Maria Lichtmis en in 1474, toen er problemen waren 
met de eigen tromper, huurde de stad de tromper van Amersfoort in om te spe
len voor het beeld van S. Agnes en dat van Onze-Lieve-Vrouw in de gelij knami-
ge processies8. Met al deze processies, voor de stad en voor de broederschap
pen, waren de speellieden een groot deel van hun tijd bezig. Maar er waren nog 
andere bezigheden. Ieder jaar hielden de Utrechtse schutten hun schietwedstrij-
den. Er werd papegaai geschoten. Ook daarbij waren de pijpers en trompers 
aanwezig. Loon ontving men van de schutters, wijn na afloop van het evene
ment op kosten van de stad. Weer is niet duidelijk wat hun precieze taak was, 
maar men kan zich voorstellen dat het triomfantelijk begeleiden van de over
winnaars tot hun taken behoorde. 
Naast deze vaste elementen moesten de speellieden ook beschikbaar zijn voor 
eenmalige gebeurtenissen zoals, bijvoorbeeld, een loterij in 1464. Voor Hasen-
berch, op een verhoging waarover een zeil was gespannen, werd het schepenbo-
deambt verloot. Andere prijzen bestonden uit zilveren kruisen en zilveren le
pels. Van der Monde, in een artikel over deze loterij, suggereerde dat de pijpers 
de spanning verhoogden door bij elke trekking luid te blazen en daarnaast voor 
de ontspanning zorgden door vrolijke deuntjes te spelen. Dit is een mogelijke 
interpretatie, maar meer concrete gegevens hierover ontbreken9. 
In veel moderne literatuur10 is de opvatting te vinden, dat de stadsspeellieden 
voortgekomen zijn uit de torenwachters, die op een gegeven moment door het 
stadsbestuur van hun torens gehaald zijn om de burgers te vermaken met een 
vrolijk muziekje of om een hoge gast in te halen. Voor veel Westeuropese ste
den is deze veronderstelling met archiefmateriaal te onderbouwen. In Mechelen 
is een Jacquemyn Boveyne wachter en pijper tegelijk en in Brugge moet wach
ter Joris de Brienne 'pipen up dhalle'1 '. Op basis van het Utrechtse materiaal 
ben ik echter geneigd het eens te zijn met Sabine Zak, die in haar uitmuntende 
studie over de middeleeuwse wereldse muziek en haar beoefenaars de mening 
verdedigt dat torenwachters tot het einde van de vijftiende eeuw niet tot de 
stadsmusici gerekend moesten worden, omdat zij slechts kunstloze signalen 
produceren op hoorn of trompet '2. De vroegste vermelding van een instrumen
talist in de Utrechtse stadsrekeningen betreft een hoornblazer. Deze functie 
blijft tot 1441 bestaan, waarna de vermeldingen over een speciale hoornblazer 
uit de rekeningen verdwijnen. Wel treffen we sinds het begin van de vijftiende 
eeuw torenwachters aan, die vanaf 1461 ook als hoornblazers aangeduid wor
den.'Als we de situatie over de hele linie bekijken zien wein 1380 een hoornbla
zer naast diverse torenwachters, vanaf 1402 tot 1441 hoornblazer, torenwach
ters en pijpers, en vanaf 1461 stadpijpers naast torenwachters die tevens als 

8 GAU, Stad, I, 587, fol. 22v en 626, fol. 36r. 
9 N. van der Monde, 'Zeden en gewoonten der Utrechtenaren in de vijftiende eeuw; dl. 11, Lote

rijen', Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, V (1893) 308-315. 
10 Zie bijvoorbeeld R. Strohm, Music in medieval Bruges (Oxford, 1985); H. Schwab, Die Anfän

ge des weltlichen Berufsmusikertums in der mittelalterlichen Stadt (Kassel, 1982); K. Polk, 
'Wind bands of medieval Flemish cities', Brass and Woodwind Quarterly, 1 (1968) 93-113; en 
E. A. Bowles, 'Tower musicians in the middle ages', Brass Quarterly, V, no. 3 (1962) 93-101. 

1 ' Mechelen: R. van Aerde, Ménestrels communeaux Malinois et instrumentalisles divers, établis 
ou de passage à Malines, de 1311 à 1790 (Malines, 1911) 66; Brugge: L. Gilliodts-van Severen, 
Les ménestrels de Bruges (Bruges, 1912) 41. 

12 Zak, Musik als 'Ehr und Zier', 121. 

39 



De latrine in de Buurkerktoren anno 1988. Foto: Foto Dienst Utrecht, nr. B 8.281-G 

hoornblazers aangeduid werden. Deze torenwachters hadden hun uitkijkpost 
bovenop de Buurkerktoren, waar zij kaarsen en verwarming tot hun beschik
king hadden. Zij waren er dus zeker 's nachts. Aangezien er altijd torenwach
ters aan te wijzen zijn in Utrecht in de vijftiende eeuw, waarom zouden de 
stadsspeellieden dan nog een waakfunctie gehad hebben? Daar hadden ze trou
wens nauwelijks tijd voor. Overdag moesten ze de vele processies begeleiden, 
's nachts hadden zij hun nachtrust hard nodig om de volgende dag weer de vol
gende processie te kunnen begeleiden. 
De Utrechtse stadsspeellieden hadden overigens wel een taak op de Buurkerk
toren. Sinds 1441 bezaten ze sleutels van de toren, die in 1483 bij hun ontslag 
weer ingenomen werden. Ook na 1489, toen er weer nieuwe speellieden waren 
aangenomen, werden er sleutels verstrekt. Er werd in 1489 zelfs een latrine op 
de toren aangelegd of verbeterd voor pijpers. De schutmeesters meldden in 
1489: 'Item gegeven van tween rasters doer te sagen tot den pijpers Iatrynen op 
den toern 7 se 6 d'. Het raads dagelijks boek vermeldde in 1489 het volgende: 
de pijpers moeten 's avonds voor zij de toren opgaan alle heiligendagen, alle 
Mariadagen en alle zaterdagen het Onze-Lieve-Vrouwe-lof spelen in de Buur-
kerk. Ook uit andere steden, zoals Kampen, Antwerpen, Oudenaarde en Lille, 
zijn dergelijke bepalingen over een regelmatig terugkerend 'concert' bekend13. 
De Raad vond het zo vanzelfsprekend dat de pijpers 's avonds de toren opgin
gen dat men niet eens vermeldde waarom ze dat deden. Om te waken zeker niet, 
want daar had men torenwachters voor. Voor het geven van signalen als 
'opstaan', 'poortsluiten' en de aanduiding van de kanonieke uren had men spe-

13 Voor Kampen, zie: Bouwstenen, 1, 141. Voor Antwerpen, Oudenaarde en Lille: K. Polk, 'Mu
nicipal wind music in Flanders in the late middle ages', Brass and Woodwind Quarterly, II 
(1969) 3. 
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ciale klokken in de Buurkerk hangen. Ook hiervoor waren de pijpers dus niet 
echt noodzakelijk. Het blijft een onopgelost probleem, dat alleen met giswerk 
op te lossen is. Mogelijke suggesties zijn een verband met het 'poortsluiten' en 
het signaal om de vuren te doven en dergelijke. Een andere mogelijke inhoud 
zou kunnen liggen in het in- en uitblazen van jaarmarkten. In Brugge bliezen 
de torenwachters de 'brugghemarct' in, in Aken was een hoornblazer hiervoor 
verantwoordelijk en in Kampen stond dit in de taakomschrijving van de pijpers 
en trompers. In Dordrecht vervulden hoornblazer en tromper deze taak. Hier
bij moeten de hoorn, trompet en andere instrumenten niet als muziekinstru
ment gezien worden, maar als rechtsteken. Het instrument kondigde het begin 
van een rechtstoestand aan, binnen welke een buitenlander niet opgepakt 
mocht worden wegens misdaden die hij of één van zijn stadsgenoten begaan 
had jegens een inwoner van de stad waar de jaarmarkt werd gehouden. Het uit
blazen van de jaarmarkt gaf het einde van die rechtstoestand aan. Tot 1441 be
zat Utrecht een speciale hoornblazer die met die taak belast geweest zou kunnen 
zijn. Na 1441 komt deze hoornblazer niet meer voor in de rekeningen en boven
dien kregen de pijpers op dat moment sleutels van de Buurkerk. Mogelijk hangt 
een en ander nauw samen. Natuurlijk is dit geen volledige verklaring van de 
taak van de pijpers op de Buurkerktoren, maar het kan een aanwijzing zijn in 
welke richting gedacht moet worden. 

Een van de redenen om speellieden in dienst te nemen was het vertegenwoordi
gen van de stad bij andere stadsbesturen en vorsten. Vaak wordt in de literatuur 
verondersteld dat trompers en pijpers het stadsbestuur vergezelden op missies 
naar andere steden of naar landsheren. Bij de uitgaven voor de wijn aan ma-' 
gistraten die Utrecht bezochten vindt men echter lang niet altijd die magistraten 
die men zou verwachten op grond van de vermeldingen van bezoekende speel
lieden in dat jaar. Waarschijnlijk gingen de stadsspeellieden er ook zelf op uit 
om in andere steden wat bij te verdienen, of werden ze door het stadsbestuur 
gestuurd om Utrecht onder de welwillende aandacht te brengen van een ander 
stadsbestuur. Er bestaat een brief uit 1477, waarin het Utrechtse stadsbestuur 
zijn verontschuldigingen aanbiedt aan het stadsbestuur van Gouda voor het 
feit dat de Utrechtse trompers en pijpers niet aan hun uit eigen beweging aange
gane verplichtingen jegens de stad Gouda zullen kunnen voldoen, omdat 
Utrecht zijn muzikanten op diezelfde dag nodig heeft14. De speellieden zullen 
ervoor zorg dragen dat anderen in hun plaats naar Gouda gaan. In 1432 vinden 
we de Utrechtse stadsspeellieden in Haarlem, met de duidelijke vermelding dat 
ze zich hier kwamen verhuren. Dit is trouwens een reden te meer om te veron
derstellen dat de Utrechtse pijpers en trompers geen waak functie hadden. An
ders had men ze niet zo vrij laten reizen. In 1443 vinden we de volgende bepalin
gen in het raadsdagelijksboek: 'Item en sell nyemant van hemluden uutter stat 
reysen yement te dienen of te verzuecken noch oec binnen der stat ofte vriheit 
yement alleen dienen mer alle vier te samen reysen of dienen ende anders niet 
ten gesciede bi consent will ende weten der ander die thuus bleven ofte niet me
de en dienden als voescreven is behoudelic des so wat sij samentlic ofte elc win
nen off verwerven van dienst van huescheden truwelic onderlinge ter deyll 

14 J. J. Dodt van Flensburg en F. C. Kist, 'De geschiedenis der muzyk te Utrecht van het jaar 1400 
tot op onzen tijd', Caecilia. Algemeen Muzikaal Tijdschrift voor Nederland, II (1845) 234. 
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brengen seilen ende gelijc deilen sonder arch'. De speellieden mochten dus ze
ker op reis, maar wel als groep of met medeweten van de rest van de groep. 
In 1450 vinden we de Utrechtse speellieden dan ook terug in de rekeningen van 
de stad Hildesheim en in 1447 in die van Munster15. Er zijn geen aanwijzingen 
te vinden dat ze het stadsbestuur hebben vergezeld op een reis. Wel begeleidden 
ze in 1462 tweemaal het stadslegertje naar respectievelijk De Birk bij Soest en 
Wijk bij Duurstede, de residentie van de bisschop. Voor deze diensten kregen 
ze extra betaald. Expliciet wordt elders nog eens Gijsbert de tromper vermeld. 
Hij was 'mitten gesellen' - zijn collega's? de schutters? - naar Amersfoort 
gereisd. Het feit dat de speellieden hier extra voor betaald werden en dat het 
expliciet vermeld wordt in de rekeningen van de schutmeester en van de tweede 
kameraar duidt er naar mijn idee op dat dit niet tot hun normale taken behoor
de. Oorlogsmuzikant waren de Utrechtse stadspijpers dan ook zeker niet. 
Meestal werden daar aparte pijpers voor aangetrokken en bovendien kwam 
dan de combinatie pijper en trommelslager vaker voor. Ook bode waren de 
Utrechtse speellieden niet. De stad had een aantal mensen in dienst die bode
diensten verrichtten, maar de pijpers vielen daar niet onder. Wel werd soms een 
pijper op een speciale missie gestuurd, maar dat betrof altijd zaken die henzelf 
aangingen, zoals het vinden van een nieuwe collega. In 1434 werd Roelof Gijs-
bertss., 'onser stadtpiper', naar Dordrecht gestuurd om een nieuwe pijper te 
gaan halen, omdat zijn gezel Arntgen weggelopen was. Het is niet geheel duide
lijk of Roelof de nieuwe collega moest gaan werven of slechts op moest halen. 
In 1470 werd er door Geryt de pijper zelfs een bode naar Deventer gestuurd om 
Jan, de nieuwe tromper, op te halen. Een laatste taak die de speellieden mis
schien in het begin van de eeuw hebben gehad was het optreden bij openbare 
veroordelingen en terechtstellingen. In 1427 werden ze hiervoor nog speciaal 
betaald, daarna verdwenen dergelijke vermeldingen uit de rekeningen. Mis
schien behoorde het toen tot hun vanzelfsprekende taken, maar ik ben eerder 
geneigd te veronderstellen dat het onderhoudende karakter van hun functie zo 
belangrijk werd dat ze voor dit soort aangelegenheden geen tijd meer hadden. 

Honorering 

Na al deze taken willen we natuurlijk ook weten wat en hoe de speellieden be
taald kregen voor hun diensten. Het loon bestond uit twee hoofdbestanddelen, 
geld en natura. In natura kunnen we wijn en kleding als belangrijkste elemen
ten aanwijzen. Al vanaf 1402 ontvingen de trompers en pijpers een vast maand
geld. Dat bedroeg voor de pijper 80 wit en voor de tromper 1 pond en 4 denie-
ren. Vanaf 1429/30 bestond er geen verschil in salariëring meer tussen de trom
pers en de pijpers. Het is niet bekend waarom dat verschil in het begin van de 
vijftiende eeuw aanwezig was. In 1434/35 was het loon ten opzichte van het be
drag van 1431/32 verdubbeld. De stadsspeellieden ontvingen nu per persoon 
8 gulden per maand, hetgeen omgerekend in ponden jaarlijks 99 pond, 1 schel
ling en 1 denier betekende. In 1436/37 werd dit jaarlijkse bedrag verhoogd tot 
104 pond, in 1461 nog eens tot 117 en in 1489 tot 250 pond. Hoewel we met 

5 Hildesheim: W. Salmen, Der fahrende Musiker im europäischen Mittelalter (Kassel, 1960) 156; 
Munster: H. Rothert, 'Mittelalterliche Spielleute in Westfalen', Westfalen, XXIII (1938) 93.' 
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inflatiecorrectie moeten rekenen, laten de rekeningen toch zien dat de pijpers 
en trompers er tweemaal in deze eeuw fors op vooruit gingen. Tweemaal werd 
hun loon verdubbeld, in 1434/35 en in 1489. Op de betekenis van deze loons
verhoging kom ik later terug. Door middel van extra's werd het loon jaarlijks 
nog met een paar ponden aangevuld, vanaf 1460 was er zelfs een vaste kerstgra
tificatie van een halve pond per persoon. Bij de diverse broederschappen kon 
ook aardig wat bijverdiend worden, meestal een aantal witten of cromstaarten. 
Naast geldelijke beloningen viel hun ook wel eens een ontbijt of een maaltijd 
bestaande uit ham, brood en bier ten deel. 
Zoals eerder al is opgemerkt, konden ook kleding en wijn als aanvullingen op 
het loon gelden. De bedragen en de hoeveelheden van deze aanvullingen op het 
vaste loon vertonen grote continuïteit. In 1380 voorzag de stad de hoornblazer 
Jan Obis van een pels, een warm kledingstuk. Ook Copiin en Jan, de toren
wachters, ontvingen een dergelijk kledingstuk. Daarbovenop ontving ieder nog 
eens vier en een half el stof. In 1402 ontvingen ook de pijpers en trompers deze 
pels en zes el stof en daarnaast ontvingen ze tevens 'boten', zware laarzen. Tot 
1441 droegen pijpers en trompers waarschijnlijk een kovel, een korte schouder
mantel. De hoeveelheid stof die ze ontvingen was niet voldoende om er een vol
ledig kledingstuk van te maken. Wel ontvingen ze in 1439 elk drie bourgondi-
sche schilden om hieraan tegemoet te komen. In 1441 werd er voor de pijpers 
en trompers tesamen 71 pond uitgegeven. Waarschijnlijk droegen de 
stadsspeellieden vanaf dit jaar een tabbert in de kleur die voor dat jaar was 
vastgesteld. In 1483 was dat bijvoorbeeld zwart, in 1494 groen, in 1495 paars 
en in 1497 Frans rood. Dat het inderdaad een groot bedrag was wat uitgegeven 
werd voor de kleding van de speellieden blijkt uit de som die uitgegeven werd 
voor de kovels van de twee torenwachters op de Buurkerktoren. Alles tesamen 
werd voor hen zo'n 7 pond uitgetrokken, tegen de 71 pond voor de stadsspeel
lieden! Op de mouw werd in rood en wit het Utrechtse wapen tot uitdrukking 
gebracht, zoals te concluderen valt uit de volgende vermelding: 'Item gegeven 
Hannijn de tromper ende den drien pijpperen tot hoeren clederen tesamen 20 
ellen ende en vierendeel zwarts die elle 24 cromstaert noch totter leveryen [het 
wapen] 5 vierdeell raets dell 27 cromstaert ende 5 vierdell wits dell 20 
cromstaert maect tesamen 72 pond 14 se. 4d.'. 

Behalve het Utrechtse wapen was op de mouw van de pijpers en trompers ook 
een zilveren insigne bevestigd. Het woog anderhalve loot. Van dit speellieden
zilver was voor het eerst sprake in het raadsbesluit uit 1443. Het is zelfs de eerste 
bepaling in dit besluit die handelt over dit kostbare uitrustingsstuk: de 
stadsspeellieden moesten hun 'bruetse' [het insigne] inleveren zodra zij de 
stadsdienst verlieten en wanneer iemand het insigne verloor of kapot maakte, 
moest hij het uit eigen zak betalen of herstellen 'soe goet als si hem gelevert 
werdt'. Er waren wel eens problemen met het terugkrijgen van dit zilver. In 
1469 was tromper Ghijsbert gestorven met achterlating van vele schulden. 
Waarschijnlijk had hij het stadszilver verpand. Noodgedwongen moest de stad 
voor de nieuwe tromper 6.25 loot zilver aankopen. Dit was een uitgave van 18 
pond. Ook in 1477 had de stad hoge kosten aan het tromperszilver. Hoewel het 
waarschijnlijk is dat alle stadsspeellieden een insigne bezaten is het opvallend 
dat we alleen specifieke gegevens hebben over insignes van trompers. Er werd 
in het raadsbesluit niet exclusief over tromperszilver gesproken. Ook in andere 
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'Brodsie' of 'bruetse', zilver-verguld speelliedeninsigne (13,8 x 13,5 cm) uit het begin van de 16e 
eeuw. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch. 

Foto: Fotostudio Van der Vorst, 's-Hertogenbosch 

steden ontvingen zowel pijpers als trompers dit onderscheidingsteken. Zo liet 
Mechelen in 1434 vier kettingen vervaardigen met een zilveren engel met gou
den vleugels als hanger, bedoeld voor zowel pijpers als trompers16. Als het ech
ter inderdaad zo is dat slechts de trompers een insigne bezaten, kan dit samen
hangen met het feit dat zij het gezag van de stad representeerden op bepaalde 
missies of bij plechtige gebeurtenissen, zoals trompetters dit al eeuwen eerder 
in Florence deden. Helemaal overtuigend is dit echter niet. Wel staat vast dat 
de zilveren insignes waardigheidstekenen waren, die aan een ketting om de 
hals, als een broche opgespeld of als een plaatje of schildje op de kleding vast
genaaid konden worden gedragen. Er wordt verondersteld dat de speelmansin
signes, meestal ouder dan aanstellingsoorkonden, de dienstverhouding symbo
liseerden en tevens een teken waren dat de bezitter van dat insigne geen rond
zwervend speelman was, maar onder bescherming stond van de stad of heer 
waarvan hij het insigne droeg17. Aangezien de insignes zeer kostbaar waren en 

16 Van Aerde, Ménestrels communeaux Malinois, 21. 
17 Schwab, Die Anfänge des weltlichen Berufsmusikertums. 
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behalve een financiële waarde dus ook een sociale waarde vertegenwoordigden, 
werden er later overal in aanstellingsoorkonden en pijperseden bepalingen op
genomen over het inleveren van de insignes bij het verlaten van de dienst. Speel
lieden droegen deze tekens als een soort paspoort, niet alleen tot eigen voor
deel, maar ook tot eer van hun stad. Naast zilveren onderscheidingstekenen 
kenden vele steden wimpels en vaantjes aan de instrumenten, die op stads-
kosten werden geleverd. Voor Utrecht is de eerste vermelding daarvan in 1470 
in de speelmanseed van Jan Mattheuss18. Meestal werden de vaantjes beschil
derd door schilders en kunstenaars van de stad. 
Tot de extra's die de speellieden ontvingen behoorde ook de wijn na afloop van 
processies. Het ging hierbij niet om 'glaasjes' maar om 'flessen'. Pijpers, roe
dedragers en boden ontvingen meestal een mengel (0,85 liter) terwijl de har
nasmaker, de kuiper, de schrijver, diverse meesters en vele anderen een halve 
take (ongeveer 2,10 liter) ontvingen. De raadskapelaan, de stadsklerk, de sche-
penklerk en de prelaten ontvingen zelfs een hele take. Onderscheid moest er 
toch zijn. Gezien hun drukke bezigheden is het niet waarschijnlijk dat de 
stadsspeellieden een tweede beroep konden uitoefenen. Een situatie zoals in 
Prato, waar stadstrompetter Betto di Giovanni, in de veertiende eeuw, tevens 
het beroep van mangelaar (linnenperser) uitoefende, kon naar mijn idee in 
Utrecht nauwelijks voorkomen19. 
Tot slot van deze paragraaf moet nog iets gezegd worden over de bekostiging 
van het instrumentarium. Hierover hebben we slechts gegevens sinds 1474. In 
dit jaar ontving tromper Jacob Peterssoen geld om een nieuwe trompe te ko
pen, die 6 rijnse guldens of 30 stadsponden kostte. Dit geld zou in maandelijkse 
termijnen van 2 pond op zijn loon worden ingehouden. Jacob was echter het 
stadsbestuur te slim af en verdween toen hij pas 5 pond had afgelost. De stad 
schoot er dus 25 pond bij in. In 1478 wordt er voor de inmiddels nieuw aange
schafte trompe een leren koker ter waarde van 6 pond aangeschaft. Al met al 
zijn dit te weinig gegevens om een duidelijke uitspraak te doen over de manier 
van bekostiging van het instrumentarium in Utrecht. Uit andere steden, zoals 
Kampen, weten we wel met zekerheid dat het stadsbestuur instrumenten be
kostigde. In Utrecht zouden we alleen iets kunnen afleiden uit de benamingen. 
In 1476 werd gesproken van de stadstrompe, terwijl er in 1470 over een trom-
perstrompe gesproken werd. Misschien dat er dus wel instrumenten waren die 
op kosten van de stad aangeschaft waren, maar dit zou dan meer incidenteel 
zijn gebeurd. Opvallend is ook dat het raadsbesluit uit 1443 en het aanstellings
besluit uit 1489 hier niets over vermelden. 

Status en waardering 

De inkomsten van de stadsspeellieden hingen natuurlijk nauw samen met de so
ciale status en het aanzien dat zij genoten. Het blijft echter een hachelijke on
derneming aan loon en kledinguitgaven al te veel conclusies te verbinden aan-

GAU, Stad, I, 13, fol. 39r-v: 'Jan Matheuss. die tromper heeft zijnen eedt gedaen der stat tru-
welich te dienen ende dat hij der slat wapene ende banner totter trompe dienende, die Stadt we
der leveren zal, als hij van zijnen dyenste verlaten zal werden '. 
I. Origo, De Koopman van Prato (Amsterdam, 1985) 111. 
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gaande hun plaats in de stedelijke maatschappij. De boden bijvoorbeeld ont
vingen maandelijks maar 2 pond loon, maar kregen ook nog eens betaald per 
verrichting. Op zo'n manier is een goed beeld van werkelijke inkomsten nauwe
lijks te reconstrueren. Ook op basis van vermeldingen in middeleeuwse romans 
zijn slechts zeer algemene uitspraken te doen over de waardering van speellie
den. Zo concludeert Antonie Schreier-Hornung dat speellieden als persoon in 
de twaalfde en dertiende eeuw niet in hoge achting stonden, maar dat hun kunst 
in het algemeen minder negatief werd beoordeeld20. Nog hachelijker wordt het 
als we die twaalfde- en dertiende-eeuwse opvattingen over rondtrekkende 
speellieden gaan toepassen op speellieden in de veertiende en vijftiende eeuw 
die zich in een stad gevestigd hadden. Het zou echter te ver voeren hier uitge
breid op deze problematiek in te gaan. 

Relevante gegevens over de positie van stadsspeellieden in de vijftiende eeuw 
zijn enerzijds te vinden in rechtsbepalingen als de Saksenspiegel en de Schwa
benspiegel en hun stedelijke afgeleiden, anderzijds, maar met veel terughou
dendheid, in de opsommingen van kleding, wijn en maandlonen die te vinden 
zijn in de diverse stadsrekeningen. Het stadsboek van Bolsward stelt bijvoor
beeld in 1455 - in analogie aan de Saksenspiegel - dat 'in alle saeken mogen 
orkenschip doen [gerechtelijk getuigen] alle die burgers syn ende de rechte nyet 
verhoeden en syn als — rovers, meeneders, — pypers ende ander speelluden'21. 
Hoewel stadsspeellieden te Utrecht bij indiensttreding het burgerschap verwier
ven voor de duur dat zij in dienst van de stad waren, is het toch voor te stellen 
dat dergelijke bepalingen, waarin gezegd werd dat speellieden niet mogen ge
tuigen voor de rechtbank, invloed hebben gehad op de houding van de andere 
burgers tegenover deze lieden. Behalve dat een speelman, volgens deze bepaling 
uit Bolsward, geen getuigenis mocht afleggen kon hij volgens de Saksenspiegel 
ook niet de functie van rechter of oordeelvinder bekleden. Hij kon zich voor 
de rechter verder niet van blaam of schuld zuiveren door een eedaflegging en 
hij had geen reële mogelijkheid een boete te vorderen voor een hem aangedane 
belediging. Alleen zogenaamde schaduwboetes, voor hem die slechts menselij
ke schijn bezat, werden hem toegestaan. Daarbij mocht een speelman zich wre
ken op de schaduw van zijn tegenstander. De speellieden waren echter niet 
rechteloos. Men mocht hen bijvoorbeeld niet ongstraft doden22. De bovenge
noemde bepalingen verschilden natuurlijk van stad tot stad. Helaas zijn er in 
de Utrechtse rechtsbronnen geen soortgelijke bepalingen te vinden23. Het is 
aan de rechtshistorici te bepalen in hoeverre de bepalingen van de Saksenspie
gel en Schwabenspiegel invloed in Utrecht gehad hebben. Het raadsbesluit uit 
1443 is het enige stukje tekst dat licht op de rechtspositie van de Utrechtse 
stadsspeellieden werpt. Allereerst waren zij verplicht de stad van S. Maarten 
tot S. Maarten te dienen. Zonder toestemming van het stadsbestuur mochten 
zij de stad niet verlaten. Wanneer ze dan toestemming kregen om elders, buiten 
de stad, hun diensten te gaan aanbieden, was streng geregeld hoe ze dat onder-

20 A. Schreier-Hornung, Spielleute, Fahrende, Aussenseiter: Künstler der mittelalterlichen Welt 
(Göppingen, 1981) 122-123. 

21 J. E. Spruit, Van vedelaars, trommers en pijpers (Utrecht, 1969) 58. 
22 B. J. L. de Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel in Nederland, II ('s-Gravenhage, 1888) 44. 
23 Zie bijvoorbeeld De middeleeuw sehe rechtbronnen der stad Utrecht, S. Muller Fz. ed. (2 dln. ; 

's-Gravenhage, 1883). 
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ling moesten organiseren. Ze moesten alle vier tegelijk gaan, of tenminste met 
medeweten en toestemming van degenen die achterbleven. Hun inkomsten 
moesten eerlijk gedeeld worden. De één was niet meer dan de ander. De raad 
vond het ook nodig vast te leggen dat ze onderling niet mochten vechten en hun 
ruzies niet zelf mochten bijleggen. Waarschijnlijk was de raad bij deze laatste 
bepaling - het niet zelf 'vrede' mogen maken - meer beducht voor eigen in
komsten dan dat hij de speellieden wantrouwde. Een boete van 25 oude schil
den moest betaald worden als men een van deze bepalingen overtrad. Als we 
de lijsten van boetes bekijken die in de diverse rekeningen voorkomen, zien we 
dat de hele Utrechtse bevolking onder dit soort bepalingen viel. De speellieden 
werden in dit opzicht niet anders behandeld dan hun medeburgers. Met de 
rechtspositie van de stadsspeellieden zat het in Utrecht dus waarschijnlijk wel 
goed, maar hoe zat het met de sociale status? 
De hoogte van het loon en de veranderingen daarin, evenals de stijgende uitga
ven ten behoeve van kleding voor de pijpers en trompers duidden op een zich 
langzaam verbeterende positie van de stadsspeellieden in de vijftiende eeuw. 
Tot 1430 hebben we geen duidelijk beeld wat er aan de hand is. Het loon was 
niet buitensporig hoog, het lag op hetzelfde niveau als dat van de bodes. Wel 
liepen ze er in die jaren goed gekleed bij. Zowel de hoornblazer als de pijpers 
ontvingen in 1427 zes en een half el gesneden laken, waarbij één el 2 pond kost
te. De kleding was bovendien gevoerd ter waarde van 1 pond per persoon. He
laas is er over die jaren weinig vergelijkingsmateraal. Van 1430 tot 1441 droe
gen de stadspijpers een kovel, evenals de overige 'lege knapen', waarvoor zij 
1.75 el van 1.15 pond per el ontvingen. Hun jaarloon verdubbelde in deze jaren 
van 52 pond naar 104 pond. Een vergelijking van de kwaliteit van de kovels 
van de stadsspeellieden met de kwaliteit van de kovels van de 'overste knapen' 
valt echter weer ongunstig uit. Elk van deze laatsten ontving twee el gesneden 
laken, van gestreepte zowel als effen stof, van 2.5 pond per el. Tussen 1439 en 
1441 zien we een duidelijke verhoging in de uitgaven ten behoeve van kleding 
voor de pijpers. Ergens in de jaren veertig van de vijftiende eeuw moet de alge
hele kentering hebben plaatsgevonden. De kledinguitgaven gingen omhoog, de 
pijpers kregen een vaste aanstelling (1443) en ook hun loon ging fors omhoog. 
In 1461 kunnen we het bedrag dat de torenwachters op de Buurkerktoren voor 
hun kovel ontvingen vergelijken met het bedrag dat de pijpers en trompers ont
vingen voor hun kleding. Voor twee torenwachters werd ongeveer 6 pond uitge
geven, waarvoor ze anderhalf el laken voor een kovel ontvingen. In datzelfde 
jaar werd aan de kleding voor de pijpers 71 pond uitgegeven. Ook in vergelij
king met de geldbedragen die aan de kleding van andere 'dienres' uitgegeven 
werd in deze jaren komen de speellieden er niet slecht vanaf. Al deze indicaties 
wijzen op een statusverhoging, die na 1489 verder doorzet. Pijpers en trompers 
kregen meer geld om aan kleding te besteden. De hoeveelheid stof leek iets te 
zijn gedaald, maar de kwaliteit werd beter. Ook het loon was weer verdubbeld: 
van 117 pond per jaar naar 250 pond per jaar. Ter vergelijking: in 1490 ontvin
gen de bodes nog steeds hetzelfde bedrag als in 1430, namelijk 52 pond, de 
stadsklerk ontving 400 pond tegen 300 pond in 1430 en de lage knapen ontvin
gen 13 pond per jaar, even veel als in 1430. Na 1489 ontvingen de speellieden 
in plaats van een mengel wijn (0,85 liter) een halve take (2,10 liter). Bovendien 
staat in het aanstellingsbesluit van 1489, dat zij aangenomen werden tot eer van 
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de stad. Het is niet erg waarschijnlijk dat met stadsspeellieden nu nog lieden 
van laag allooi bedoeld kunnen zijn. 

Instrumentarium en repertoire 

Onder de term 'stadspijpers' werden in de vijftiende eeuw zowel de drie pijpers 
als de tromper gevat. Het woord 'pijper' zegt dus in eerste instantie weinig over 
de aard van het instrument dat bespeeld werd. Gaat men echter de termen als 
specifiek beschouwen, dan kunnen we een onderscheid maken tussen de trom
per die een metalen instrument bespeelde en de pijpers die vooral houtblazers 
waren. De tromper bespeelde eerst en vooral de trompe, een meestal recht me
talen en in hoofdzaak cylindrisch blaasinstrument, dat slechts enkele natuurto
nen kon voortbrengen. Het materiaal was vaak latoen, een soort geelkoper of 
messing, of zilver. Het instrument bestond uit verschillende delen die in elkaar 
gezet moesten worden. Als een trompe te kort was, konden er stukken aangezet 
worden. In Utrecht bleek dat in 1476 nodig: 'Item gegeven Gerijt Herbrantss. 
over die Vecht van onser stattrompe te verstellen ende 4 stuc dair toe te maken-
so se te cort was 6 stoters maect 3 pond 15 se'. Mogelijk gaat het hier over een 
zogenaamde Zugtrompete, een overgangsvorm tussen de trompe en de trombo
ne. Het mondstuk van de Zugtrompete kon in en uit de buis geschoven 
worden24. Meer gegevens over het instrumentarium van de Utrechtse stadspij
pers hebben we niet. Wel kunnen we het instrumentarium van de pijpers, de 

Zie: J. Höfler, 'Der Trompete de Ménestrels und sein Instrument', Tijdschrift van de Vereni
ging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, XXIX (1979) 92-132. 



houtblazers, zoals het er vermoedelijk in Utrecht moet hebben uitgezien, aflei
den uit gegevens die van elders bekend zijn. In 1439 werd bij de dood van een 
pijper in Bazel een inventaris opgemaakt van de instrumenten die in zijn bezit 
waren geweest: twee zakpijpen (doedelzakken), een schalmei en een 'bumhart', 
een tenor-schalmei25. De stad Zutphen had in 1435 drie pijpers in dienst, een 
'trumper', een 'schelmeyer' en een 'bumhart'26. Deze combinatie was zeer ge
woon in de vijftiende eeuw. Ook muziekgezelschappen aan de diverse adellijke 
hoven kenden dezelfde samenstelling. Gedurende de eerste helft van de 
regeringsperiode van Albrecht van Beieren in het graafschap Holland had deze 
drie pijpers en twee trompetters in dienst. Termen als 'pipen', 'bombarde' en 
'cornemuse' komen in de rekeningen van het hof regelmatig voor27. In een arti
kel gebaseerd op iconografisch materiaal komt E. Bowles tot de conclusie dat 
drie of vier spelers gebruikelijk waren voor een ensemble, meestal spelend op 
schalmeien in combinatie met een instrument uit de trompetfamilie28. Hierbo
ven werd gezegd dat de trompe slechts natuurtonen kon voortbrengen. Hoe is 
het dan mogelijk geweest dat dit instrument samen speelde met bijvoorbeeld 
schalmeien? Duidelijkheid hebben we hierover niet, maar het is mogelijk dat 
een tromper meerdere instrumenten bezat, een simpele trompe voor bepaalde 
signaalfuncties en fanfaremuziek, en een ingewikkelder instrument voor sa
menspel met houtblazers. In het Utrechtse archiefmateriaal komen we twee ter
men tegen: de trompers-trompe en de stadstrompe. De stadstrompe zou dan 
het simpele instrument geweest kunnen zijn, terwijl de trompers-trompe het in
strument was voor samenspel. In ieder geval zijn er buiten Utrecht zoveel aan
wijzingen dat samenspel gebruikelijk was, dat moeilijk valt aan te nemen dat 
dit in de bisschopsstad niet zo geweest zou zijn. Het valt echter buiten het kader 
van dit artikel om hierop nader in te gaan. 

Al eerder is geconcludeerd dat de belangrijkste taak van de stadsmuzikanten 
het begeleiden van processies was. Speelden zij daar één- of meerstemmige mu
ziek, of bleef hun aandeel beperkt tot fanfares en signalen om de weg vrij te 
maken? We hebben geen duidelijke aanwijzingen op grond waarvan we voor 
een mogelijkheid kunnen kiezen. Wanneer de Utrechtse kameraar meldt dat de 
pijpers betaald werden voor hun diensten in processies of bij openbare veroor
delingen kan dat heel goed duiden op een bepaalde signaalfunctie. Voor Brugge 
zijn er dergelijke aanwijzingen. De bepalingen omtrent de Antwerpse omme
gangen doen echter andere taken vermoeden. In de rekening over het jaar 1398 
staat bijvoorbeeld: 'Item dat men gaf den menistrelen, trompers, pypers ende 
alrehande menistrelen die metten processie gingen ende haer spel ende coste da
den ende toenden. . . ' Een echte muzikale bijdrage van de stadsspeellieden is 
hier goed denkbaar. De Utrechtse pijpers en trompers speelden regelmatig voor 
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw in de processie van Maria Lichtmis (2 februa
ri); de Amersfoortse tromper, die in 1474/75 door het stadsbestuur van Utrecht 

F. Ernst, 'Die Spielleute im Dienste der Stadt Basel im ausgehenden Mittelalter (bis 1550)', 
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, XLIV (1945) 206. 
J. Gimberg, 'Feesten en maaltijden te Zutphen in de middeleeuwen', Bijdragen en Mededeelin-
gen Gelre, XII (1909) 256. 
Janse, 'Het muziekleven aan het hof van Albrecht van Beieren'. 
E. A. Bowles, 'Iconography as a tool for examining the loud consort in the fifteenth century', 
Journal of the American Musical Society, III (1977) 100-113. 
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Speelliedenensemble, afgebeeld op een huwelijkskist uit Florence, (ca. 1450). 

ingehuurd was omdat de stad zelf op dat moment niet over een tromper be
schikte, speelde voor het beeld van de H. Agnes. Waren dit fanfares of zou er 
eerder religieuze muziek geklonken hebben, zo vlak voor het beeld van de Heili
ge Maagd of van een vrouwelijke heilige? 
Iconografisch materiaal laat de ensembles vooral bij dansfeesten zien. Volgens 
sommige auteurs was dit, samen met de tafelmuziek, de belangrijkste bezigheid 
van de ensembles in dienst van vorsten en prelaten. Zoals we al zagen was dit 
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niet de belangrijkste taak van de Utrechtse stadsspeellieden. Het vormde waar
schijnlijk wel een onderdeel van hun takenpakket. De rekeningen die de broe
derschappen bijhielden vermelden diverse malen betalingen aan pijpers voor 
hun kunsten tijdens de maaltijden. Dit hoeven natuurlijk niet de stadspijpers 
geweest te zijn, maar onmogelijk is dat niet. Bowles merkt bijvoorbeeld op dat 
de muziek bij het tafelen zeker luid moet zijn geweest, anders kwam ze niet bo
ven het geroezemoes van de stemmen uit29. Er is ook bewijs voor het optreden 
van stadsspeellieden bij dansfeesten. Een mooi beschilderde huwelijkskist uit 
Italië, uit het midden van de vijftiende eeuw, toont een afbeelding van een cere
moniële dans van bruid en bruidegom. Ook andere paren dansen mee. 
Stadsmusici verzorgen de muziek, hetgeen blijkt uit de Florentijnse lelies op de 
banieren van de trompetten. Het ensemble bestaat uit trombone of schuiftrom-
pet en schalmei30. 

Opvallend is dat op geen van de ons bekende afbeeldingen een standaard met 
bladmuziek voorkomt. Sommige stadsspeellieden konden waarschijnlijk wel 
muziek lezen, hetgeen blijkt uit een post in de stadsrekeningen van Brugge: in 
1484 werd de leider van de koorknapen, Casin de Brauwere, betaald voor het 
maken van zekere motetten die door de stadsspeellieden uitgevoerd moesten 
worden. Om deze motetten uit te kunnen voeren moet iemand van het ensemble 
de muziek toch een keer gelezen hebben. In Kampen moesten de stadsspeellie
den bij het Onze-Lieve-Vrouwe lof twee 'gesette stucke' spelen. Het Utrechtse 
besluit van 1489 om opnieuw speellieden aan te stellen maakt ook melding van 
motetten. Deze moesten door de speellieden gespeeld worden 'des avonts eer 
zij opten toern gaen alle Heylige dagen 's avonts op Hazenberch [. .. ] ende alle 
saterdaghen 's avonts ende alle onze lieve vrouwendage des avonts zeilen zij 
Onser Vrouwen Lof spoelen in die Buerkerck'. In 1489 betaalden de kerk
meesters van de Buurkerk ook voor een eiken plank 'die op die cleyn orgelen 
leyt daer die trompers boeck op leyt'. De trompers speelden regelmatig vanaf 
het orgel in Utrechtse kerken. Reeds in 1414 wordt hiervan in de rekeningen 
van de S. Servaasabij melding gemaakt. Of de tromper op het orgel inderdaad 
een muziekboek gebruikte, hetgeen bovenstaande opmerking suggereert, is een 
moeilijke vraag. Het trompersboek kan evengoed een liturgie-aanwijzing ge
weest zijn, om aan te geven wanneer de tromper precies de trompet moest ste
ken. Ook in andere steden waren pijpers en trompers bij liturgische vieringen 
aanwezig. In Haarlem en in Leiden bijvoorbeeld is regelmatig sprake van hun 
optreden bij het opdragen van de eerste mis door pas gewijde priesters. Echt 
duidelijke gegevens hebben we dus niet over het repertoire van stadsspeellieden 
en zeker niet over dat van de Utrechtse pijpers. 

Conclusie 

Het is aangetoond dat tenminste vanaf 1402 pijpers en trompers — stadsspeel
lieden - in dienst van de stad Utrecht waren. In aantal en samenstelling va
rieerde het groepje speellieden weinig gedurende de vijftiende eeuw. Meestal 

29 E. A. Bowles, 'Musical instruments at the medieval banquet', Revue Belge de Musicologie, XII 
(1958)45. 

30 D. Heartz, 'Hoftanz and Basse Dance', Journal of the American Musicological Society, XIX 
(1966) 17. 
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waren er in de stad twee of drie pijpers aanwezig samen met één of twee trom
pers. Van stadswege ontvingen zij loon en kleding. De belangrijkste taak van 
de Utrechtse speellieden was het begeleiden van processies'. Zowel in de stedelij
ke processies als in de staties van de broederschappen bliezen de pijpers en 
trompers hun partijtje mee. Vanaf 1489 werden door hen ook concerten ver
zorgd, enerzijds vanaf Hazenberch, anderzijds in de Buurkerk. Bovendien wer
den zij geacht 's avonds op de Buurkerktoren aanwezig te zijn. Wat hun precie
ze taak daar betrof weten we niet. Het is niet erg waarschijnlijk dat zij een be
langrijke waak-functie op de toren hadden. Torenwachters die hoornsignalen 
vanaf de toren gaven waren gedurende de gehele vijftiende eeuw in de stad aan
wezig. Ook hadden de stadsspeellieden zoveel bezigheden in en ten behoeve van 
de stad, dat een regelmatige dienst op de Buurkerktoren vrijwel onmogelijk 
was. Utrechtse pijpers en trompers werden zelden ten behoeve van het stadsle
gertje ingeschakeld; slechts in 1462 vinden we hen op pad met de schutters. Ver
der waren zij bode noch gerechtsdienaar, hoewel dit nogal eens gesuggereerd 
wordt in de literatuur over (stads)speellieden. Slechts uit het eerste kwart van 
de vijftiende eeuw zijn er aanwijzingen dat pijpers en trompers aanwezig waren 
bij openbare 'rechtingen'. Naast al deze vaste elementen moesten de speellie
den beschikbaar zijn voor eenmalige gebeurtenissen, zoals de loterij voor het 
schepenbode-ambt in 1464. Ook trokken zij wel naar andere steden, waar we 
hen in de stadsrekeningen terugvinden, en stelden zich tegen betaling beschik
baar aan stadsbesturen. Voor al deze bezigheden werd natuurlijk een vergoe
ding ontvangen. Dit kon in geld of in wijn uitgedrukt worden. Bovendien ont
ving men kleding op kosten van de stad. Zowel het loon als het bedrag dat aan 
kleding werd besteed veranderde sterk in de loop van de vijftiende eeuw. Het 
loon werd tweemaal verdubbeld, in 1441 en in 1489; de kleding omvatte tot 
1439 een kovel, daarna droegen de stadsspeellieden waarschijnlijk ook een tab-
bert. Vergeleken met het bedrag dat aan de kleding van de overige dienaren 
werd besteed moeten de speellieden er goed hebben uitgezien. Op de kleding 
droegen de stadsspeellieden zilveren onderscheidingstekens, die dienden als een 
soort paspoort en hen waardigheid gaven als representanten van de stad. Er 
zijn aanwijzingen dat de stad behulpzaam was bij de bekostiging van het instru
mentarium en de benodigde attributen, maar er zijn onvoldoende gegevens be
schikbaar om stellige uitspraken te doen. Stadsspeellieden werden burger zodra 
zij in dienst van de stad traden en werden voor het gerecht dan ook als zodanig 
behandeld. De hoogte van de kledinggelden en van het loon duiden op een zich 
langzaam verbeterende status in de loop van de vijftiende eeuw. Over het in
strumentarium en het repertoire zijn we zeer slecht ingelicht. Informatie over 
instrumenten ontbreekt bijna volledig, op de vermelding van de trompe na. Het 
repertoire kunnen we alleen enigszins afleiden uit hun bezigheden. Bij proces
sies kan zowel religieuze als wereldlijke muziek geklonken hebben, bij dans
feesten zullen ze dansmuziek gespeeld hebben en bij schutterswedstrijden mo
gelijk fanfares. 

Verder onderzoek op het Utrechtse gemeente-archief en in de archieven van de 
kapittels en andere geestelijke instellingen uit de Middeleeuwen, berustend op 
het rijksarchief in Utrecht, zou veel onduidelijkheden kunnen oplossen. Ook 
diepgaande vergelijkingen met het archiefmateriaal uit andere steden, zoals 
Deventer, kunnen veel nieuwe gegevens opleveren. 
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