Het Mirakel van Amsterdam
Muziek uit de Occo-codex
In ‘Het mirakel van Amsterdam’ staan de beroemde Missa pange lingua van Josquin Desprez
(omstreeks 1450 – 1521) en de officiegezangen uit de Occo-codex centraal. Hemony Ensemble zingt
uit een reproductie van de codex. Dit programma rond de Stille Omgang is gemodelleerd naar de
mis in de orde van Trente. Echter in plaats van de gebruikelijke liturgische teksten tussen de
misdelen vertelt een acteur in de rol van Pompeius Occo het verhaal van het mirakel. Zijn teksten
komen uit 'Getyden van het H. ende Hoogh-waerdigh Sacrament des Altaers soo in ’t gemeijn, als
voor de stadt van Amsterdam' (Antwerpen, 1640).
Door onze benadering komt, aanvullend op een gewone concertante uitvoering van de muziek, het
contrasterend samenspel van muziek en tekst in een nieuwe opzet weer helemaal tot zijn recht.
Het mirakel

Op 15 maart 1345 voltrok zich in Amsterdam een mirakel: een stervende
man kreeg een hostie toegediend, maar braakte die later uit. In
onwetendheid werd zijn braaksel met hostie en al in het haardvuur
geworpen, de volgende ochtend bleken de etensresten verbrand maar de
hostie was onaangetast.

Rond de haard waar dit, officieel erkende, mirakel zich afspeelde ontstond
een kapel, bekend als de ‘Heilige Stede’. Tot op heden trekken duizenden
bedevaartgangers ernaartoe.

De Occo-codex
In de vroege zestiende eeuw was Pompeius Occo, een rijke koopman in
Amsterdam, belast met toezicht op de goede gang van zaken in de kapel
‘Heilige Stede’. Hij bestelde rond 1520 een handschrift bij het beroemde
atelier van Alamire. In deze codex bevinden zich officiegezangen en
missen die indertijd in de ‘Heilige Stede’ zijn gezongen, vrijwel alle werken
in dit rijk geïllumineerde handschrift hebben specifieke verwijzingen naar
de hostie en de eucharistieviering.
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PROGRAMMA 'Het mirakel van Amsterdam'
Koor komt op terwijl het de hymne 'Pange lingua' zingt
Voormis
Cibavit eos (Introitus)
Tekst: 'inleidende gebeden' (1)
O salutaris hostia 1 (in plaats van psalm 42)
Tekst: 'confiteor' (schuldbelijdenis) (2)
Kyrie
Gloria
Tekst: 'collecta'/'epistel' (3)
O salutaris hostia 2 (in plaats van graduale)
Tekst: munda cor meum (4)
O salutaris hostia 3 (in plaats van sequentia)
Tekst: 'evangelie'/'preek' (5)
Credo
Offermis
Tantum ergo (in plaats van offertorium)
Tekst: 'opdracht van brood en wijn',
'handenwassing' en 'secreta' (6)
Sanctus
Tekst: 'consecratie van brood en wijn' (7)
'pater noster'
O salutaris hostia 4 (in plaats van libera nos quaesumus)
Tekst: 'Domine Jesu Christe' (8)
Agnus Dei
Tekst: 'communie gebeden' (9)
O salutaris hostia 5 (in plaats van communio)
Tekst: 'benedictio zegen' (10)
Kleine mis en scene
Verplaatst in de tijd bevinden we ons rond 1520 in de 'Heilige Stede', waarin zich de haardstede
(zie afbeelding boven) bevindt waarin zich het mirakel voltrokken heeft. In de zaal zit het publiek,
in de rol van een verzameling pelgrims die recent in Amsterdam is gearriveerd. Het koor komt
samen met Pompeius Occo op en zingt het gregoriaanse gezang Pange lingua. De zangers stellen
zich op bij hoge koorlessenaar met daarop een reproductie van de Occo-codex.
Terwijl het koor zich opstelt bij de lessenaar, loopt Pompeius Occo door naar de haard. Zijn
verhaal over het mirakel van Amsterdam start op de plek van de 'inleidende gebeden' in de
misviering. Tijdens zijn vertellingen maakt hij enkele subtiele gebaren waarmee hij refereert aan de
viering. Hij knielt bij de haard, zoals een priester knielt op het altaar. Hij stookt het vuurtje een
beetje op en als hij opstaat, slaat hij de as van zijn jas, globaal op de wijze waarop een priester een
kruis slaat. Zo ook het moment waarop hij zichzelf een glaasje wijn inschenkt en een stukje brood
pakt als in de mis de eucharistie wordt gevierd. Dit gebeurt op een subtiele wijze die bij de mensen
die weten hoe het werkt een glimlach moet teweegbrengen en ook bij de gelovigen niet mag storen.
Er is in wezen geen interactie tussen koor en Pompeius Occo. Zodra het koor stopt pakt hij de
draad van het verhaal weer op. Voor het oor en oog klinkt er een misuitvoering, waar doorheen het
verhaal van het mirakel verteld en uitgebeeld wordt.

2

