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19.15 - Inleiding door Ignace Bossuyt

WWW.CONCERTGEBOUW.BE

- 070 22 33 02

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

info & tickets

Het Italiaanse ensemble laReverdie
brengt Europese muziek van de
late middeleeuwen en de vroege
renaissance. De elf zangers begeleiden zichzelf op luit, cornetto,
percussie, rebec, vedel, blokﬂuit en
harp. ‘De bedoeling is niet zozeer
om heel minutieus een verzameling van archeologische relikwieën
aan te leggen, maar wel om op een
getrouwe manier de muzikale erfenis
in stand te houden van een cultuur
die al lang verdwenen, maar daarom
nog niet verloren gegaan is’, vertelt
Elisabetta de Mircovich, zangeres en
vedelspeelster.

donderdag 26 oktober 2006
CONCERTZAAL - 20.00

subsidiënten

Driestemmig Kyrie van Dufay (Kamerijk, 1430-1440)

coverfoto: Vico Chamla / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

mediasponsors

structurele
sponsors

IN DE KIJKER VR 17.11 / 20.00 / CONCERTZAAL / COLLEGIUM VOCALE GENT / PHILIPPE HERREWEGHE
Het waarmerk van Collegium Vocale Gent is en blijft de Duitse barokmuziek, meer speciﬁek het oeuvre van Johann Sebastian Bach. Aansluitend bij de tijd van het kerkelijk jaar besteedt dit programma, met vier prachtige cantates voor de
16e zondag na Trinitatis, aandacht aan de Lutherse perceptie van de dood en het doodsverlangen.

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.
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laReverdie / Missa Sancti Jacobi

laReverdie / Missa Sancti Jacobi

FRESCO /
INSIGNES

Claudia Caffagni, zang, luit
Livia Caffagni, zang, blokﬂuit, vedel
Elisabetta de Mircovich, zang, vedel
Raffaella de Mircovich, zang
Doron David Sherwin,

zang, cornetto, orgel
Matteo Zenatti, zang, harp
Paolo Borgonovo, zang
Roberto Spremulli, zang
Cristina Calzolari, zang
Claudia Pasetto, vedel
Elena Bertuzzi, zang
Guillaume Dufay (ca. 1400-1474),

Missa Sancti Jacobi (ca 1426-1428)
- Introitus. Domine probasti me / Gloria /
- Repetitio (f. CXXj; ﬀ. CXXj’-CXXij)
- Kyrie (ﬀ. CXXj’-CXXiij)
- Gloria (ﬀ. CXXij’-CXXiiij)
- Alleluya / Hispanorum clarens stella
(ﬀ. CXXiij’-CXXV)
- Credo (ﬀ. CXXV’-CXXVij)
- Oﬀertorium (ﬀ. CXXVij’-CXXViij)
- Sanctus (ﬀ. CXXViij’-CXXIX)
Rite maiorem Jacobum canamus/Arcibus
summis (f. CLXXXXVII)
Missa Sancti Jacobi
- Agnus Dei (ﬀ.CXXIX’-CXXX)
- Post Communio (ﬀ. CXXIX’-CXXX)
Rite maiorem Jacobum canamus / Arcibus
summis (f. CLXXXXVII – solus tenor)

In samenwerking met Musea Brugge,
Vrienden van Musea Brugge

DE MISSA SANCTI JACOBI
VAN GUILLAUME DUFAY:
EEN UNICUM UIT
DE WESTERSE
MUZIEKGESCHIEDENIS
Ignace Bossuyt
Wie Sint-Jacob zegt, denkt uiteraard aan Compostella. Precies om
die heilige apostel, de broer van
Johannes, gaat het ook in de Missa
Sancti Jacobi van Guillaume Dufay.
Maar in dit geval staat dit niet in
verband met Compostella. Daar liet
de apostel omstreeks 40 na Christus
een kapel ter ere van Maria bouwen
en werden, althans volgens de overlevering, zijn resten na zijn onthoofding door Herodes in het jaar 44
door zijn volgelingen overgebracht.
Jacobus de Meerdere, zoals hij werd
genoemd, werd ook elders vereerd,
onder meer in de Noord-Italiaanse
stad Bologna, als patroonheilige van
de orde van de augustijnen. Tot die
orde behoorde in het begin van de
15e eeuw de Franse kardinaal Louis
Aleman, die omstreeks 1425 pauselijk gouverneur was in Bologna. Zijn
secretaris was de priester Robert Auclou, de beschermheer van de componist Guillaume Dufay, die toen
eveneens in Bologna verbleef. Ter
ere van Auclou schreef Dufay daar
het prachtige motet Rite majorem /
Artibus summis, waarin de beginletters van de verzen het acrostichon
‘Robertus Aclou, curatus Sancti
Jacobi’ vormen, een duidelijke
verwijzing naar zijn patroonheilige.
Wellicht kadert Dufay’s Missa Sancti
Jacobi eveneens binnen de Bolognese
context van die jaren. Deze poly-

fone mis is een unicum: zij is alleen
bekend uit een handschrift dat nog
steeds (onder het nummer Q15)
bewaard is in Bologna (Museo Civico Bibliograﬁco), het manuscript
waarin ook het motet Rite majorem /
Artibus summis is opgenomen. Alles
lijkt er derhalve op te wijzen dat de
mis wellicht werd gecomponeerd
voor een liturgische viering voor
het feest van Sint-Jacob in Bologna,
naar alle waarschijnlijkheid in de
jaren 1426-1428. In 1428 verliet
Dufay Bologna en werd hij zanger
aan de pauselijke kapel in Rome.
Afgezien van de hoge muzikale
kwaliteiten van het werk, is de Missa
Sancti Jacobi als historisch document een merkwaardige compositie.
Voor zover bekend is het de eerste
meerstemmige zogenaamde ‘plenarium’-mis, waarin ordinarium- en
propriumdelen zijn samengebracht.
Een polyfone mis bestond doorgaans
alleen uit het ordinarium, namelijk
de vijf delen die in elke misliturgie
terugkeren op dezelfde tekst (Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei).
Op die manier verwijst de compositie niet naar een bepaald feest maar
kan ze in principe in elke misviering
uitgevoerd worden. Dufay voegde
evenwel vier delen toe uit het ‘proprium’ of het ‘eigene van de mis’:
dit zijn de teksten en gezangen die
speciﬁek met welbepaalde feesten
zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld
Kerstmis en Pasen. Daartoe behoren
onder meer de intredezang (introitus), het alleluja (gezongen tussen de
lezingen), het offertorium (tijdens
de offergang na het Credo) en het
postcommunio (gezongen na de
communie). Deze gezangen, hier

speciﬁek ter ere van de apostelen,
waarvan Jacobus er een was, neemt
Dufay in zijn mis op. Het resultaat
is een monumentale cyclus van negen delen, waarin hij op exemplarische wijze alle mogelijke technieken
verwerkt die toen in de meerstemmige muziek gebruikelijk waren.
Vooreerst is er de nauwe band met
het gregoriaanse origineel. Wanneer
er in de liturgie geen polyfonie werd
gezongen, werden alle ordinariumen propriumdelen eenstemmig
gezongen. Aangezien ook de polyfone mis bedoeld was als functionele muziek ter opluistering van de
liturgie, vertrok de componist in
zijn werk van de bestaande éénstemmige melodieën, die hij in een van
de stemmen van zijn vierstemmige
mis citeerde. Dit citeren gebeurde
letterlijk of gevarieerd, maar in elk
geval herkenbaar voor wie met het
repertoire vertrouwd was. Vaak
begint een deel trouwens met een
korte gregoriaanse intonatie, de eerste zin van de eenstemmige melodie,
zoals in het Introitus (Mihi autem),
het Gloria, het Alleluja en het Credo.
Wat aan deze vroege compositie van
Dufay boeit – hij was toen een eind
in de twintig en het was zijn tweede
miscompositie – is de uitzonderlijke
melodische rijkdom. Rond de ingenieus verwerkte gregoriaanse melodie, vlecht de componist onophoudelijk boeiende ‘tegenstemmen’, tot
een veel-stemmig complex van twee,
drie of vier partijen die enerzijds elk
op zich een eigen discours volgen,
maar anderzijds, doordat ze samen
klinken, ook op elkaar afgestemd
zijn. Het resultaat is een wonderbaar vlechtwerk van door elkaar
gestrengelde melodische draden die,

dankzij de vloeiende lijnen en de
opvallend welluidende harmonieën,
een onvergetelijke indruk nalaten.
Dufay varieert bovendien zijn
polyfoon landschap van eenvoudige,
vlakke patronen, waarin alle stemmen samen de tekst duidelijk en
zonder franjes declameren, zoals in
het Credo, tot grillige, maar perfect
gecontroleerde ‘berg-en-dal’-patronen, zoals in het Introitus, het Kyrie
en het Alleluja. Het aanvullende motet Rite majorem / Artibus summis,
dat zowel in een puur instrumentale
als gemengd instrumentaalvocale versie wordt uitgevoerd, is
een briljant voorbeeld van hoe uiterste complexiteit gepaard kan gaan
met een aanstekelijke charme.
Heel bijzonder aan deze mis is bovendien de mogelijkheid om diverse
instrumenten te laten deelnemen,
wat men niet direct bij uitvoeringen
van liturgische muziek verwacht.
Het is echter opvallend dat in een
aantal fragmenten in het handschrift één of meerdere stemmen
niet voorzien zijn van een tekst,
zodat men mag aannemen dat die
partijen aan instrumenten werden
toegewezen. Overigens weet men
uit een 16e-eeuwse geschiedenis van
Bologna dat op 16 juni 1426 Louis
Aleman tot kardinaal werd benoemd
tijdens een liturgische viering in San
Petronio, tijdens dewelke ‘men een
plechtige mis zong met het orgel en
diverse instrumenten’. Het is zelfs
niet uitgesloten dat het hier om
Dufay’s Missa Sancti Jacobi gaat! Wat
ook de historische context geweest
is, het resultaat is een bijzonder rijk
kunstwerk, een van de vele onvergankelijke parels uit de onuitputte-

lijke schatkamer van de Nederlandse
renaissancepolyfonie. Elke uitvoering roept telkens weer bewondering
en verwondering op, zowel wegens
de onwaarschijnlijke technische
vaardigheid van de componisten, als
om de expressieve kracht van de melodische, harmonische en ritmische
vinding.

