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Muziek in Sint-Paulus
Elke week muziek in de Antwerpse Sint-Pauluskerk

Raadpleeg onze nieuwe jaarkalender indien u op de hoogte wenst te 
blijven van de muzikale invulling van de vieringen in Sint-Paulus.  
U vindt een exemplaar bij het verlaten van de kerk, op de tafel aan de 
uitgang Sint-Paulusstraat of aan de balie bij de uitgang Veemarkt.

U merkt dat we niet enkel de traditie van de orkestmissen hoog houden 
maar dat er elke week een boeiend muzikaal-liturgisch gebeuren is in 
Sint-Paulus. 

Naast de 9 orkestmissen zijn er ook 12 solistenmissen met 
vooraanstaande musici, mooi verdeeld in 6 vocale en 6 instrumentale 
missen.  Er zijn ook 5 Gregoriaanse missen, diverse koormissen en 
natuurlijk de orgelmissen die door onze titularis-organist virtuoos 
worden ingevuld.

Elke maand wacht er bovendien een nieuwe brochure op u
waarin u het aanbod gedetailleerd voorgesteld vindt.

Alle informatie vindt u ook op onze website: 
www.muziekinsintpaulus.be
 
Of raadpleeg en like onze facebookpagina: 
Muziek in Sint-Paulus (www.facebook.com/MuziekInSintPaulus)
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2 JUNI 2019
SOLISTENMIS
ZEVENDE ZONDAG
IN DE PAASTIJD
Logan Lopez Gonzalez
countertenor

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Homilie door
Kapelheer Paul Bistiaux

Aanvang: 10.30u

Deze solistenmis wordt 
mee mogelijk gemaakt  
dankzij de steun van 
Kapelheer
Gustaaf Van den Borne

2



Intrede 
J.S. Bach (1685-1750)
‘Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust’, Cantate BWV 170

Na eerste lezing  
Francis Poulenc (1899-1963)
‘Priez pour paix’ FP 95

Na tweede lezing  
Maurice Duruflé (1902-1986)
‘Pie Jesu’ uit ‘Requiem’

Offerande
J.S. Bach (1685-1750)
‘1. Allegro’ uit ‘concerto in G’ BWV 592

Communie 
Antonio Vivaldi (1678-1741)
‘Cum Dederit’ uit ‘Nisi Dominus’ RV 608

Slot 
J.S. Bach (1685-1750)
‘Erbarme dich’ uit ‘Matthäus Passion’ BWV 244
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Rising Star:
Countertenor Logan Lopez Gonzalez
Tijdens een jury aan het conservatorium van Mons, ARTS2, had ik het grote plezier om 
een drietal jaar geleden een bijzonder talent te mogen beoordelen. Elke instelling heeft zijn 
talenten die er echt meteen uitspringen: de jonge countertenor Logan Lopez Gonzalez 
behoort duidelijk tot die categorie. De beoordelingscijfers logen er niet om ...

Logan is een jonge kerel wiens ogen oplichten als hij het over zingen heeft, met een 
gretigheid die een grote naturel heeft en die toch heel veel bescheidenheid in zich draagt. 
Een natuurtalent dat wil leren, dat ogen en oren de kost geeft. Een jonge zanger die het vuur 
van de potentiële grote zanger in zich draagt.

Gedreven talent geef je graag een podium.  Sinds een jaar maakt Logan deel uit van de Sint-
Paulus  Camerata. Het is niet de enige plek waar hij professionele ervaring opdoet.  Hij is 
ook regelmatig lid van het Choeur de Chambre de Namur, één van de Europese topkoren. 
Hoewel hij zijn opleiding nog niet afgesloten heeft, stond hij in maart 2018 al op het podium 
van de Munt in het Sluwe Vosje van Janacek.  Een ontmoeting en auditie bij de beroemde 
countertenor Philippe Jaroussky bracht hem in 2017 tot in de opera van Nantes waar hij de 
rol van Amor zong in de Incoronazione di Poppea van Claudio Monteverdi.

Momenteel volgt hij zijn Master 2 aan het conservatorium van Mons maar vanaf het nieuwe 
academiejaar vinden we hem aan de prestigieuze Royal Academy of Music in London, 
waar hij zich bij countertenor Michael Chance – nog één van de grote sterren aan het 
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countertenorfirmament – kan vervolmaken.  Een geweldig perspectief.

In de nabije toekomst is hij ook te horen in een productie van muziektheater LOD: “Be My 
Superstar”. Een voorstelling die Europees toert in het seizoen 2019-2020. 

Ik vroeg hem hoe de zangmicrobe hem in zijn greep nam. “Het was letterlijk een fysieke 
ervaring” vertelt hij me. “Ik herinner me hoe ik als sopraantje van 10 op het podium stond 
naast bariton Lionel Lhote (schitterende bariton, Elisabethwedstrijd laureaat die grote rollen 
zingt op internationale podia). Ik voelde mijn lichaam letterlijk vibreren door die machtige 
stem en dacht: zingen is wat ik wil doen!  Op mijn zestiende begon ik zangonderricht te 
volgen aan de acadamie van Frameries.  Ik zong nog steeds in falset, omdat ik dat aangenaam 
vond. Mijn lerares vond dat niet ok, ze vond dat ik met mijn “natuurlijke” stem moest 
zingen. Dat was voor mij dan weer niet prettig, ik vond die natuurlijke stem zelf echt niet 
bijzonder.  Ze raadde me vervolgens aan om heel actief te luisteren naar countertenors in 
werk van Vivaldi en Haendel en stelde me de vraag: is dit wat je echt wil?  Zo heb ik Michael 
Chance, Andreas Scholl en Philippe Jaroussky ontdekt.  Een liefde die nooit is overgegaan.”

“Op mijn achttiende wist ik dat ik absoluut naar het conservatorium wilde.  Ik ben stevig 
gaan rondkijken, heb verschillende conservatoria bezocht, om uiteindelijk toch dicht bij 
huis terecht te komen.  In Mons gaf de beroemde bariton Dietrich Henschel les, iemand 
met een ruime ervaring in het barokrepertoire. Later volgde Axel Everaert hem daar op: ik 
maakte met plezier deel uit van zijn klas. Inmiddels volgde ik ook masterclasses bij Sandrine 
Piau, Dietrich Henschel, Danielle De Niese en Andrea Marcon (van het Venice Baroque 
Orchestra). En natuurlijk is het ook geweldig om te kunnen samenwerken met Leonardo 
Garcia Alarcon (de chef-dirigent van het Choeur de Chambre de Namur)!”



Hoe was je ontmoeting met Philippe Jaroussky?

Die was eigenlijk heel eenvoudig.  Hij heeft tien minuten naar me geluisterd en vervolgens 
volgde er een masterclass van tien minuten. Een minzaam man zonder de capsones die 
je bij een superster verwacht.  Hij bracht me in contact met regisseurs Moshe Leiser & 
Patrice Caurier die Monteverdi’s Incoronazione di Poppea in Nantes regisseerden. Ik werd 
aangenomen voor een kleine rol en heb er zoveel voor teruggekregen. Moshe Leiser is 
iemand waarop ik werkelijk altijd kan terugvallen, iemand die me ook de goede raad meegaf 
om niet te snel te veel te willen. Het is belangrijk om aan te voelen wat je wanneer aankan, 
belangrijk om te weten wanneer je nee moet zeggen op een verleidelijk aanbod qua rollen.

Heb je een aanvoelen welke richting je uitwil?

Ik heb ondertussen begrepen dat opera datgene is wat ik het liefst doe.  Meer nog 
dan recitals, meer nog dan oratoria.  De kunstvorm waarin alles samen komt! 
Ik hoop dat ik verder mag evolueren, dat ik gewoon verder mag gaan met het leven zoals het 
zich nu ontvouwt. Want daar ben ik dankbaar voor.
Een gevoel van dankbaarheid overviel me ook bij mijn auditie aan de Royal Academy.  
Daar werd ik meteen aangenomen. Ik kijk er ontzettend naar uit om met Michael Chance  
te mogen werken. De Academy is zo bijzonder omdat je er ook meteen mag specialiseren  
als je dat wil: en da’s voor mij uiteraard in de richting van de barokopera.

Zijn er – ondanks je 23 – al artistieke ervaringen die je altijd zal blijven meedragen?
“Bedoel je diegene die ik als zanger meemaakte? Da’s heel moeilijk kiezen!  
Maar de artieste die tot op heden het meeste indruk op me maakte is Cecilia Bartoli.  
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Dankzij Moshe Leiser kon ik haar ontmoeten en horen in Salzburg, toen ze in Rossini’s 
‘L’italiana in Algeri’ zong. Wat een ongelofelijke persoonlijkheid en zo’n sympathieke dame!

Gaan we je in Sint-Paulus nog wel kunnen zien en horen?

“De Royal Academy staat zeker niet weigerachtig tegenover de professionele ervaring die 
haar studenten kunnen opdoen! Als ik het goed motiveer, moet dat zeker mogelijk zijn. En 
het is hier zo’n fantastische plek en zo’n toffe sfeer ...”

We’ll meet again, Logan ...

-- Wilfried Van den Brande
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9 JUNI 2019
ORKESTMIS
PINKSTEREN
Uitvoering van de h-Moll-Messe, BWV 232 
‘Hohe Messe’ 
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Aanvang: 10.30u
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J.S. Bachs ‘Missa Tota’
TEN GELEIDE BIJ DE ORKESTMIS VAN PINKSTEREN

Het is voor ons allen samen – voor u als aanwezigen, voor ons als uitvoerders van het werk – 
een grote uitdaging om ons opnieuw aan Bachs magnum opus, zijn enige missa tota, volledige 
mis, te wagen.  Het werk is een mysterie, “subliem, buitenmaats, allesomvattend… slechts 
superlatieven volstaan om Bachs Mis in b klein, de ‘Hohe Messe’, te omschrijven.”1

Niet alleen vraagt de muziek an sich het uiterste van de uitvoerders, ze is buitengewoon 
veeleisend, ook de duurtijd van de muziek, ongeveer 1u45 minuten, maakt de mis niet 
meteen “geschikt” voor een hoogmis bij Pinksteren. Maar “geschikt” is dan ook  niet echt 
het woord dat past bij een Pinksterfeest.

Waarom schreef Bach aan het einde van zijn leven, als een synthese van al zijn kunnen, 
voor het eerst een volledige toonzetting van het ordinarium? Er zijn tal van suggestieve 
antwoorden, maar geen één is definitief. Musicoloog Kevin Voets komt in zijn tekst tot een 
mooi inzicht: misschien schreef Bach de mis voor de toekomst en is die toekomst vandaag. 

Het is gemeengoed om te stellen dat de compositie niet bedoeld is om tijdens de liturgie te 
weerklinken. Maar de ervaring van de uitvoering in 2018 en de dankbare respons door zeer 
enthousiaste aanwezigen, deed pastoor Paul Scheelen, voorzitter van de Kerkraad Walter 
Vrinssen en het bestuur van de Muziekkapel meteen beslissen om op het élan door te gaan en 
van de uitvoering met Pinksteren een traditie te maken. 
Het is buitengewoon om dit werk binnen een liturgische context te mogen uitvoeren.



10

Onze visie om het werk binnen een liturgisch kader uit te voeren, heeft ons in 
gezamenlijk overleg doen beslissen om een klein kwartier aan muziek te couperen. 
Daarnaast worden een aantal delen uit het Gloria en Credo verdeeld over intrede,  
tussenzang, offertorium, communie en slot. De muziek neemt op die manier plaats binnen  
het functionele verloop van de liturgie. Dit zorgt ervoor dat de  we de uiteindelijke lengte  
van de orkestmis binnen het vooropgestelde maximum van 2 uur kunnen houden.

1 Aanvangszin van de mooie inleiding bij de prachtige online opname van de Nederlandse Bach 

Vereniging o.l.v. Jos Van Veldhoven, cfr. http://allofbach.com/nl/bwv/bwv-232/



INTREDE . Laudamus te (uit ‘Gloria’) . . . 

KYRIE . .     Kyrie eleison . . . . 
 
GLORIA . . Gloria in excelsis Deo . . .
. . . Domine Deus . . .
. . . Qui tollis  . . . 
. . . Gratias agimus tibi . . .  

TUSSENZANG  . Qui sedes . . . . .

HOMILIE . . . . . . . .

CREDO . . Credo in unum Deum . . .
. . . Patrem omnipotentem . . .
. . . Et in unum Dominum . . .
. . . Et incarnatus est . . .
. . . Crucifixus . . . .
. . . Et resurrexit . . . 

OFFERANDE .     Et in Spiritum Sanctum . . .
. . . Confiteor . . . . 
. . . Et expecto . . . .

SANCTUS . Sanctus . . . . 

EUCHARISTISCH HOOGGEBED . . . . . . 
.
BENEDICTUS . Benedictus . . . . .
   Osanna . . . . 

ONZE VADER . . . . . . . .

AGNUS DEI . Agnus Dei . . . . .

COMMUNIE . Quoniam (uit ‘Gloria’) . . .
. . . Cum Sancto Spiritu . . . . . 
  
NA DE ZEGEN . Dona nobis pacem . . .

Sopraan II

Koor (5-stemmIg)

Koor (5-stemmIg)
Duet Sopraan I + Tenor

Koor (4-stemmIg)
Koor (4-stemmIg)

ArIa Alt

Koor (5-stemmIg)
Koor (4-stemmIg)

Duet Sopraan 1 + Alt
Koor (5-stemmIg)
Koor (4-stemmIg)
Koor (5-stemmIg)

ArIa Bas
Koor (5-stemmIg)
Koor (5-stemmIg)

Koor (6-stemmIg)

ArIa Tenor
Koor (8-stemmIg)

ArIa Alt

ArIa Bas
Koor (5-stemmIg)

Koor (4-stemmIg)
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Sint-Paulus Camerata
Orkestbezetting

Justin Glorieux, concertmeester
Julie Van Buggenhout, Nele Verhaert, 

Martine Beernaert, Katja Katanova, Delphine Gros, violen
Sylvestre Vergez, Els De Jonghe, altviolen
Tine Van Parys, Herlinde Verheyden, celli

Lode Leire, contrabas
Matteo Gemolo, Laure Stehlin, traverso

Griet Jochems, Ilse Barbaix hobo/hobo d’amore
Wannes Cuvelier, Luk Torremans fagot

Bart Aerbeydt, corno da caccia
Senne La Mela, Bert Mees, Sander Kintaert, trompetten

Norbert Pflanzer, timpani
Nicolas De Troyer, orgelpositief
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Koor
Elise Caluwaerts, Elise Gäbele, Sofia Poulopoulou, sopranen 1

Ana Naqe, Ekaterina Romanova, Marleen Delputte, sopranen 2
Jan Wouters, Marta Babic, Els Van Daele, alten

Paul Foubert, Dejan Toshev, Lars Corijn, tenoren
Wilfried Van den Brande, Jurgen Vollens, Yu-Hsiang Hsieh bassen

Soli
Elise Caluwaerts, sopraan 1

Ana Naqe, sopraan 2
Jan Wouters, altus

Paul Foubert, tenor
Jurgen Vollens, bas (aria ‘Et in spiritum’)

Wilfried Van den Brande, bas (aria ‘Quoniam’)

Nicolas De Troyer, organist-titularis

Algemene Leiding
Ivo Venkov, Kapelmeester



Bachs Hohe Messe
De grootmeester van de Duitse barok deed er meer dan twintig jaar over om zijn ‘Hohe 
Messe’ te voltooien. Dit gegeven is op zichzelf al bijzonder, gezien de gewoonte van de 
componist om enorme hoeveelheden muziek af te werken op zeer korte tijd. Zo is het 
bekend dat hij tussen 1723 en 1729 ongeveer 300 cantates produceerde. De mis is ook de 
laatste compositie die Bach afwerkte voor zijn overlijden, een echte zwanenzang. Dit doet 
sterk vermoeden dat de componist er zelf een grote inhoudelijke en muzikale betekenis aan 
toekende. De mis is wellicht ook het eerste werk van Bach dat herkend werd door de critici 
en onderzoekers als een uitzonderlijk muziekstuk; in 1817 reeds beschreef de criticus en 
uitgever Hans-Georg Nägeli de mis in si-klein als “het grootste muziekwerk van alle tijden 
en alle volkeren”. Dit is opmerkelijk, gezien de toondichter uit Leipzig tijdens zijn leven 
nauwelijks bekendheid genoot, en er de eerste eeuw na zijn dood vaak geringschattend werd 
geschreven over zijn oeuvre. welk belang had de mis in het levenswerk van Johann Sebastian 
Bach, en waarom bekleedt het zo’n voorname plaats in onze muziekgeschiedenis? 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Johann Sebastian kwam uit een grote Thüringse familie, die tijdens zes generaties (1560 
tot de negentiende eeuw) een uitzonderlijk aantal goede en beroemde musici voortbracht. 
Hij kreeg zijn vroegste muzikale onderricht van zijn vader, een stadsmuzikant te Eisenach, 
en na diens dood in 1695 van zijn oudere broer Johann Christoph, die nog was opgeleid 
door Johann Pachelbel. Hij bestudeerde verder de muziek van andere componisten 
volgens de gebruikelijke methode van het kopiëren of arrangeren van hun partituren, 
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een gewoonte die hij heel zijn leven volhield. Hij correspondeerde ook veelvuldig met 
buitenlandse componisten, zoals bijvoorbeeld met de Fransman François Couperin. Zo 
raakte hij vertrouwd met de stijlen van de toonaangevende componisten in Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk en Italië (Antonio Vivaldi), en nam hij van hen de beste elementen 
over. Er kunnen samenvattend gesteld vijf grote factoren aangeduid worden die toelaten de 
oorzaak van het meesterschap van Bach te begrijpen. De familietraditie van vakmanschap 
zorgde voor een erg natuurlijke omgang met muziek; hij componeerde als het ware nog 
voor hij leerde schrijven. De vruchtbare methode om compositietechnieken te assimileren 
door ze over te schrijven, leidde tot een sterk internationaal muzikaal bewustzijn, hoewel 
Bach nooit zelf buiten Duitsland reisde. Hij heeft zich vervolgens steeds van een relatief 
veilige patronage verzekerd geweten (door particulieren, kerk en gemeente). En tenslotte 
zijn er twee elementen die specifiek culmineren in zijn muzikaal testament, de mis in  
si-klein: zijn sterk religieuze opvatting over de functie van kunst en muziek en de plichten 
van de kunstenaar ten opzichte van god en de gemeenschap, en bovenal zijn onverklaarbare 
en onevenaarbare genialiteit.

Hij was als organist werkzaam in Arnstadt (1703-1707) en Mülhausen (1707-1708). Daarna 
werd hij hoforganist en later kapelmeester in de kapel van de hertog van Weimar (1708-
1717), dirigent aan het hof van Cöthen (1717-1723), en tenslotte cantor aan de koorschool 
van Sint-Thomas en kapelmeester te Leipzig, waar hij werkte en verbleef tot aan zijn dood 
(1723- 1750). het Thomascantorschap was een relatief belangrijke positie in het lutherse 
Duitsland, en hij genoot een respectabele reputatie als orgelvirtuoos en componist van 
geleerde contrapuntische werken. Er waren echter talloze muzikale tijdgenoten die in 
Europa een veel grotere bekendheid en uitstraling genoten (zijn landgenoot Georg Frederick 
Händel bijvoorbeeld). In roem en glorie scheen Bach echter nooit echt geïnteresseerd te zijn 
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geweest; hij was een echte familieman (met twintig kinderen), en een consciëntieus vakman 
die zijn werk zo goed mogelijk wilde verrichten ten aanzien van zijn opdrachtgevers, ter 
lering en vermaak van zijn medemensen, en vooral ter meerdere eer en glorie van God. 
Hij zou ongetwijfeld erg verbaasd geweest zijn mocht iemand hem verteld hebben dat een 
kwarteeuw na zijn overlijden zijn muziek overal ter wereld uitgevoerd en bestudeerd zou 
worden, en dat hij door musici en melomanen meer vereerd zou worden dan eender welke 
andere componist. 

De mis in si-klein, de ‘Hohe Messe’ 

De ‘Hohe Messe’ of ook ‘H-moll messe’ genoemd, is de enige van Bachs missen die alle 
onderdelen van het ordinarium van een mis omvat: Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus en 
Benedictus met Hosanna, Agnus Dei en Dona nobis pacem. Hij schreef nog verschillende 
korte missen - vier Missae Breves zijn ons overgeleverd - maar de muziek ervan is telkens 
bijna volledig ontleend aan cantates van zijn hand. Dit was ook zo met de ‘Hohe Messe’, een 
overwegend samengesteld geheel, dat echter allerminst als ‘kort’ te typeren valt (het werk 
duurt bijna twee uur). 
Bach stelde de mis samen tussen 1747 en 1749 uit delen die hij ervoor had uitgewerkt. 
Volgens recent onderzoek zou Bach het plan voor de mis al in 1724 hebben opgevat, toen hij 
een losstaand Sanctus schreef voor Kerstmis. in 1733 kwamen het Kyrie en Gloria tot stand; 
Bach droeg die delen op aan Friedrich August II, de koning van Polen en keurvorst van 
Saksen. Sommige andere delen waren aanpassingen van koren uit cantates, waarbij de Duitse 
tekst werd vervangen door het Latijnse ordinarium en de muziek een beetje werd bijgewerkt. 
het Gratias agimus - waarvan de muziek herhaald wordt in het Dona nobis pacem - uit het 
Gloria bijvoorbeeld kwam uit cantate nummer 29 (1731), en het Qui tollis werd ontleend 
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aan cantate 46 (1723). in het ‘Symbolum nicenum’, zoals Bach zelf zijn Credo noemde, 
waren de geparodieerde delen: Crucifixus (cantate 12 uit 1714), Et expecto (cantate nummer 
120, 1729), Patrem omnipotentem (cantate 171, ca. 1729), Hosanna (cantate 215, 1734), en 
Agnus Dei (cantate 11, 1735). het Et resurrexit is wellicht gebaseerd op een concertdeel dat 
verloren ging. Nieuw gecomponeerde delen waren het begin van het Credo, Et in unum 
Deum, Et in Spiritum Sanctum, Confiteor, en Benedictus. Hierbij waren de eerste twee 
genoemde delen in ‘stile antico’ gecomponeerd, wat opvallend contrasteert met de andere 
delen in moderne stijl. Het Et in spiritum sanctum vertoont zelfs sporen van de populaire 
galante stijl: herhalingen, parallelle tertsen, traag harmonisch ritme, en het aanbrengen van 
dynamiektermen (‘piano’ en ‘forte’), om de klankbalans tussen instrumentaal obligaat en 
koor te regelen.

De namen mis in si-klein of ‘Hohe Messe’ werden pas laat na zijn dood bedacht. Bach zelf 
had het werk geen titel gegeven, en heeft het overigens ook nooit als geheel weten uitvoeren. 
Zijn zoon Carl Philip Emanuel, die het manuscript na zijn vaders dood in beheer kreeg, 
noemde het werk wel de “große catholische Messe”. later werd de naam mis in B-klein 
(in het Duits H-moll Messe) gangbaar, maar eigenlijk is deze naam onjuist omdat si-klein 
weliswaar de toonsoort van het eerste Kyrie is, maar voor het overige staat vrijwel de hele 
mis in andere toonaarden. Tijdens de romantiek, toen het werk van Bach vooral dankzij 
Mendelssohn opnieuw in de belangstelling kwam, werd er voor het eerst gesproken van de 
‘Hohe Messe’. 

Het feit dat Johann Sebastian Bach zo’n overtuigd en praktiserend lutheraan was, valt op 
het eerste zicht moeilijk te rijmen met het componeren van deze erg katholieke mis. De 
Nederlandse ‘Bachforscher’ Kees van Houten ontwikkelde over deze vraag interessante 



stellingen. Om te beginnen wijst hij er op dat in de lutherse kerkdiensten wel vaker 
katholieke elementen zaten, zoals een verkorte mis met slechts enkele vaste misgezangen 
(cf. de genoemde ‘missae breves’). De gangbare muziekwetenschap stelt vaak dat Bach pas 
tegen het eind van zijn leven, toen hij geen prominente rol in de kerkmuziek meer speelde, 
besloot om een compleet ordinarium te componeren. Volgens die theorie pakte hij zijn 
Kyrie en Gloria uit 1733 en het Sanctus van 1724. Hij zou er het Credo, het Agnus Dei en 
de ontbrekende delen van het Sanctus (Hosanna en Benedictus) bij hebben geschreven en 
van dat alles via knip- en plakwerk een volledige mis hebben gemaakt. van Houten haalt 
het bewijs voor zijn stelling - namelijk dat Bach al heel vroeg bewust een katholieke mis 
wilde schrijven uit de muziek zelf. De tekst van de mis is niet zo relevant; daar kan zelfs 
de strengste protestant mee leven. Maar Rome en de reformatie legden die teksten wel 
verschillend uit. En een componist kon passages met muziek onderstrepen of afzwakken. 
Daardoor zegt de muziek iets over de achterliggende theologie. Volgens van Houten is de 

‘Hohe Messe’ katholiek en luthers tegelijk. Naar de vorm is ze luthers, maar in de muziek 
rooms-katholiek. Dit verklaart waarom Bach een extra Et incarnatus (onderdeel van het 
Credo) toevoegde: om zowel een katholieke als een lutherse uitvoering mogelijk te maken. 
En waarom begint bijvoorbeeld het vierde deel (Bach maakte zelf die indeling) van de mis 
met een Hosanna, terwijl dat normaal gezien een onderdeel van het voorafgaande Sanctus 
is? Het Hosanna werd in de lutherse kerkdienst nooit uitgevoerd. Dit Hosanna-thema duikt 
al op in het losstaande Sanctus van 1724, reden te meer om te vermoeden dat de componist 
bewust en al heel vroeg een katholieke mis in gedachten had. 

van Houten besluit dat Bach een katholieke mis wilde maken als een soort visitekaartje. De 
componist hoopte zo een positie aan het (katholieke) hof van Dresden te bemachtigen. het 
Kyrie werd bovendien opgedragen aan Friedrich August II, de katholieke koning van Polen. 
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Een volledig katholieke mis kon hij echter niet maken vanwege zijn ambt als Thomascantor 
in het streng gereformeerde Leipzig. Dus componeerde Bach alleen de delen die in de 
lutherse traditie pasten. Het concept van een complete katholieke mis had hij echter al lang 
voor 1747 in gedachten. 

De ‘Hohe Messe’ als teletijdmachine? 

Johann Sebastian Bach besefte goed, toen hij in 1747 aan de samenstelling van de mis in si-
klein begon, dat hij het nooit uitgevoerd zou weten, al was het maar omdat de compositie als 
geheel daarvoor veel te lang was. Maar waarom getroostte hij zich dan deze enorme moeite? 
van Houtens theorie over een visitekaartje voor mogelijke katholieke werkgevers houdt in 
dit verband ook geen stand: het verklaart hoogstens de roomse elementen in de mis, maar 
daarom nog niet de reden waarom hij dit gigantische werk samenstelde. 
Het heeft er alle schijn van dat Bach pijnlijk goed besefte dat zijn composities niet weggelegd 
waren voor contemporaine uitvoering, maar dat hij - als een rasechte avant-gardist - schreef 
met de blik op de toekomst. Ter verduidelijking van dit prangend vermoeden is het 
interessant een citaat te vermelden over Bachs werk vanwege een anonieme “bekwame, 
reizende muzikant”, gepubliceerd in 1737 in het tijdschrift Der critische Musikus, onder 
redactie van Johann Adolph Scheibe: “deze grote man [Johann Sebastian Bach] zou door 
hele volken worden bewonderd als hij meer gratie zou hebben, als hij het natuurlijke element 
in zijn stukken niet zou wegnemen door ze een gezwollen en verwarde stijl te geven, en als 
hij hun schoonheid niet zelf zou verduisteren door een overdadige gekunsteldheid. Omdat 
hij van zijn eigen vingers uitgaat zijn Bachs stukken extreem moeilijk om te spelen; want hij 
eist dat zangers en instrumentalisten in staat zijn om met hun kelen en instrumenten te doen 
wat hij op het klavier kan spelen. Maar dat is onmogelijk. Ieder ornament, iedere versiering, 
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en alles waarvan men meent dat het bij de manier van spelen hoort, drukt hij in helemaal 
in noten uit, waardoor zijn stukken hun harmonische schoonheid wordt ontnomen en de 
melodie overal helemaal aan het oog wordt onttrokken. Alle stemmen moeten samenwerken 
en even moeilijk zijn, en geen van hen kan men als hoofdstem onderscheiden. Kortom, hij 
is voor de muziek wat de heer von Lohenstein voor de poëzie is. Gezwollenheid heeft hen 
beiden van het natuurlijke naar het gekunstelde gevoerd, en van het verhevene naar het 
sombere; en in beiden bewondert men de noeste arbeid en de buitengewone prestatie, die 
echter vergeefs zijn geweest aangezien ze strijdig zijn met de Natuur”. 

Wie kent tegenwoordig nog de dichter von Lohenstein? Was Bachs werk tevergeefs geweest? 
Bach wist dat zijn hoogmis nooit tijdens zijn leven zou uitgevoerd worden. Hij zag ook 
glashelder in dat het werk tijdens zijn leven niet uitgevoerd kòn worden; haast niemand 
begreep zijn genie, die zelfs als strijdig werd ervaren met “de natuur” in het heersende 
culturele rococoklimaat. Bach schreef dan ook niet voor zijn tijdgenoten, hij schreef voor 
luisteraars wiens “Natuur” zijn compositorisch genie zou kunnen horen en begrijpen. Bachs 
testament, de Mis in si-klein, was niet bedoeld voor zijn kinderen, en zelfs niet voor de 
generaties die daarna kwamen. Het werk heeft ongeveer een kwart millenium moeten 
wachten op de aandacht die het verdient; de ‘Hohe Messe’ werd gecomponeerd voor ons. 
Het vormt de ultieme overwinning van de componist op de tijd zelf.

- KEVIN VOETS

Muziekkapel Sint-Paulus dankt de auteur voor 
de vriendelijke terbeschikkingstelling van zijn programmatekst.
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16 JUNI 2019
ORGELMIS
FEEST VAN DE H. 
DRIE-EENHEID
Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
E.H. Hugo Dierick

Aanvang: 10.30u

Intrede 
John Bull (1563-1628)
‘Gloria tibi Trinitas’

Na eerste lezing  
Matthias Weckmann (1616-1674)
‘O lux beata Trinitas’

Na tweede lezing
Heinrich Scheidemann (1595-1663)
‘Preambulum in d’

Offerande
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Komm heiliger Geist, Herre Gott BuxWV 199

Communie 
Abraham Van den Kerckhoven (1619-1701)
‘Cornetfantasie in d’

Slot 
Georg Muffat (1653-1704)
‘Toccata prima’
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DE SINT-PAULUSPAROCHIE
VIERT HAAR PASTOOR
VIERING PASTOOR PAUL SCHEELEN
23 JUNI 2019 OM 10.30U
SINT-PAULUSKERK ANTWERPEN



22 juni 2019 is de datum waarop de  
Sint-Paulusparochie haar pastoor hartelijk 
mag feliciteren met zijn 80e verjaardag.
 
Deze datum brengt pastoor Paul Scheelen 
evenwel ook bij zijn pensioengerechtigde 
leeftijd. Het betekent dat we op 23 juni 
2019, bij de orkestmis voor Sacramentsdag, 
afscheid moeten nemen van Paul als 
pastoor. Maar dat doen we niet zonder 
toeters of bellen!

Bij de plechtige viering van Sacramentsdag, 
op de tonen van Haydns Schöpfungsmesse, 
danken we onze pastoor voor zijn meer 
dan 20 jaar begeester(en)de inzet voor de 
Sint-Paulusparochie en haar gemeenschap.
Na deze mooie viering, heffen we een glas 
en maken we het gezellig op het tuinfeest.

U bent van harte uitgenodigd!

Viering pastoor Paul Scheelen
23 juni 2019 om 10.30u
Sint-Pauluskerk Antwerpen

Indien u aanwezig kan zijn, vernemen we 
graag uw naam en het aantal personen via 
een mailtje aan:
admin.kfsp.caroline@skynet.be
Indien mailen geen optie is, kan u uw 
aanwezigheid telefonisch melden tijdens 
de kantooruren:  03 231 31 48.

Cadeautip
vrije bijdrage op 
rek.nr. BE39 0018 5802 7219
Sociale Projecten pastoor Paul Scheelen

Aandachtspunten:
Het feest voor pastoor Paul Scheelen zal 
doorgaan in de tuin van de kerk: daarom 
kan er niet geparkeerd worden.

Op 23 juni vindt er rond het MAS een 
internationale triatlonwedstrijd plaats 
– met gewijzigde verkeerssituatie.  
Ingangen Sint-Paulusstraat en Veemarkt 
zijn bereikbaar.  Voor info rond de 
meest recente verkeerssituatie: raadpleeg  
www.sna.be en www.delijn.be
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23 JUNI 2019
ORKESTMIS SACRAMENTSDAG
DE SINT-PAULUSPAROCHIE VIERT HAAR PASTOOR
Uitvoering van de Missa B-Dur  Voorgegaan door Pastoor Paul Scheelen
“Schöpfungsmesse”  Aanvang: 10.30u 
Joseph Haydn (1732-1809)
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INTREDE . Preludium in Es BWV 552 . . . 

KYRIE . .     Schöpfungsmesse . . . .  

GLORIA . Schöpfungsmesse . . . .  

TUSSENZANG  . Ave Verum Corpus, KV 618 . . .

NA TWEEDE LEZING Duetto I BWV 802 . . . .

HOMILIE . . . . . . .  .

CREDO  . Schöpfungsmesse . . . . 

OFFERANDE .     Offertoire pour la fête de Pâques . . . 

SANCTUS . Schöpfungsmesse . . . . 

EUCHARISTISCH HOOGGEBED  . . . . . .
 
BENEDICTUS . Schöpfungsmesse . . . . 

ONZE VADER . . . . . . . . .

AGNUS DEI . Schöpfungsmesse . . . .

COMMUNIE . Nun beut die Flur (uit ‘Die Schöpfung’) . . . . 
  
NA DE ZEGEN . Hallelujah (uit ‘Messiah’) . . . 
 
SLOT . . Fuga à 5 BWV 572 . . . .  

J.S. Bach

J. Haydn

J. Haydn

W.A. Mozart

J.S. Bach

J. Haydn

J. Haydn

N. De GrIgny

J. Haydn

J. Haydn

J. Haydn

J. Haydn 

G.F. Haendel

J.S. Bach
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Papa Haydn en de 
Schöpfungsmesse

“Papa Haydn”. Het is een bijnaam die vandaag al meer dan 2 eeuwen standhoudt en die 
ons behoorlijk wat vertelt over de persoon en zijn muziek. Haydn was een geliefd man: 
zijn bijnaam kreeg hij rechtstreeks van de mensen die onder zijn leiding werkten aan het 
Eszterhàza hof, lang voor hij grijze haren kreeg.  Haydn zorgde voor zijn mensen, was één 
van hen – maar was ook méér en dat beseften ze al te goed. Deze eenvoudige, nijverige en 
bedachtzame man was een genie die zijn eigen tijd domineerde en de volgende generatie 
zeer sterk beïnvloedde.  Het ‘vaderlijke’ epitheton bleef rond zijn schouders hangen:  tot 
op heden is Haydn bekend als de ‘vader van de symfonie’, ‘vader van het strijkkwartet, 

‘vader van de klassieke sonate’.  Hoewel de evolutie van de muziek complexer is dan de 
puur menselijke genealogie, dragen al deze karakteriseringen toch meer dan een grond van 
waarheid in zich.

Volgens zijn 19e eeuwse biograaf Georg August Griesinger vroeg Haydn zich echter af 
of hij “in plaats van zovele kwartetten, sonates en symfonieën, niet beter wat meer vocale 
muziek zou geschreven hebben”.  Hoewel zijn vocale muziek op het eerste zicht niet de 
centrale plaats in de monumentale  “output” van Haydn lijkt in te nemen, speelde de sacrale 
muziek toch een unieke rol in zijn muzikale evolutie.  Haydns muzikale vorming startte met 
een opleiding als koorknaap, zijn eerste en laatste composities waren toonzettingen van de 
latijnse mis.
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Deze missen waren erg populair tijdens zijn leven en werden na de publicatie ervan 
door Breitkopf en Härtel zelfs in de concertzalen uitgevoerd.  Voor Haydn waren het 
compositieproces en de artistieke inspiratie onlosmakelijk verbonden met spiritualiteit.  Bij 
Griesinger vertelt Haydn: “Als de zaken niet goed verlopen als ik aan het componeren ben, 
dan wandel ik op en neer in mijn kamer met mijn rozenhoedje in de hand, bidt een aantal 

‘Ave’s’ … en dan komen de ideeën terug op gang”.  Hoe geïnspireerd Haydns instrumentale 
muziek ook is, misschien brengt zijn sacrale muziek ons het dichtst bij zijn bron van artistieke 
inspiratie, dit is in het bijzonder zo bij zijn twaalf complete missen.

De laatste 6 grote missen componeerde hij op vraag van Prins Nicolaus II voor de naamdag 
van diens echtgenote, prinses Maria Josepha Hermengild, prinses van Liechtenstein. Haydn 
verbleef met het prinsenpaar tijdens het jaar in Wenen en vergezelde hen tijdens de zomer 
naar Esterhàza. Tussen de prins en zijn kapelmeister stormde het al eens maar  het contact 
met de prinses was gemoedelijker,  zij zorgde ervoor dat Haydn op tijd en stond een flesje 
van zijn geliefde Màlaga wijn ontving.  

Kwatongen beweerden dat de late missen te opgetogen waren om sacraal te zijn. Haydns 
biograaf Giesinger repliceerde dat Haydns duidelijk idee over het geloof de missen hun 
unieke sfeer gaven: “zijn devotie was niet donker, niet gefocust op boetedoening maar wel op 
vreugde, verzoening en vertrouwen. Zo heeft hij zijn muziek geconcipieerd.”  Zijn missen 
vertonen een unieke inspiratie en genialiteit die in dit domein hun weerga niet kennen.

Haydn schreef zijn Schöpfungsmesse in 1801, in een tijdsspanne van maar 6 weken, het was 
de vijfde in de reeks van zes naamdagsmissen voor prinses Esterhàza.  In het autograaf schrijft 
Haydn als begindatum van de compositie: 28 juli 1801. In een brief van 11 september aan 
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een collega musicus schrijft hij: “… ik zou je graag nog wat meer schrijven maar nu zit ik, 
arme oude knaap, nog met mijn mis op schoot, die overmorgen bij het kasteel uitgevoerd 
zal worden.”  Op 13 september 1801 werd de mis gecreëerd, vermoedelijk in de Bergkirche 
te Eisenstadt/Esterhàza. Het werk moet een grote indruk nagelaten hebben.  Keizerin Maria 
Theresia liet weten dat ze graag een kopie van de mis wilde ontvangen, in 1804 drukte 
Breitkopf en Härtel de partituur als de 4e in een reeks van 7 op 1024 exemplaren.  “Opus 
summum viri summi Joseph Haydn”, merkte Johann Adam Hiller op: “het beste werk van 
de bovenste beste man, Joseph Haydn.”

De bijnaam “Schöpfungsmesse” is niet authentiek, werd niet door Haydn zelf bedacht  – 
maar hij gaf er wel de aanleiding toe.  Beroemd immers is het citaat uit Haydns oratorium 

‘Die Schöpfung’, terug te vinden in de maten 152-160 van het Gloria, bij de tekst ‘Qui tollis 
peccata mundi’.  Het is hoogst merkwaardig dat Haydn net in dit fragment teruggrijpt naar 
het eerder vrolijke  ‘Adam en Eva’ (de “eerste zondaars”)  motief ‘Der tauende Morgen, o 
wie ermuntert er’. Het bekende fragment was natuurlijk bekend bij de aanwezige gelovigen 
en kon meteen  op reactie rekenen, sommigen vonden deze “tändelende Melodie”, dit vrolijk 
melodietje, vlak voor de inzet van het Miserere Nobis wat ongepast.  Uit de partituren 
van het keizerlijke hof kunnen we opmaken dat Haydn mogelijk op de vingers getikt werd, 
omdat hij deze exemplaren van de partituren reviseerde. In onze uitvoering blijven we het 
werk van de componist, met Haydns knipoog, trouw.

De Schöpfungsmesse behoort onbetwistbaar tot de ware sacrale meesterwerken van de 
Weense Klassieke School.

Bronnen:     Jeremy Siepmann, Franz Joseph Haydn, the complete masses 
     Volker Kalisch, voorwoord bij de Carus-Verlag uitgave van de Schöpfungsmesse
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Uitvoerders
Sint-Paulus Camerata

Sint-Paulus Sinfonietta

Elise Gäbele, sopraan
Ekaterina Romanova, alt

Dejan Toshev, tenor
Yu-Hsiang Hsieh, bas

Veerle Houbraken, concertmeester
Nicolas De Troyer, titularis-organist

o.l.v. Kapelmeester Ivo Venkov, dirigent
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Dierbare pastoor, 
Beste Paul,

De beste momenten uit de afgelopen zes jaar, waarin we intens hebben mogen samenwerken, 
hebben bewezen dat bovenstaande vraag, die al eeuwen gesteld wordt,  in de Sint-Pauluskerk 
geen relevantie had. 

Schoonheid zorgde voor synergie en beide elementen dienden één spiritueel doel. 

Onze oprechte dankvoor de prachtige orkestmissen die we samen mochten beleven.

Wilfried Van den Brande     Ivo Venkov 
Intendant      Kapelmeester 
 
Dank aan John Reinhard en Marleen Tutenel voor de foto.

Prima le Parole, 
poi la musica?*
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* Deze vraag is een geëigende variant op haar oorspronkelijke vorm: “prima la musica?”



30 JUNI 2019
ORGELMIS
DERTIENDE ZONDAG
DOOR HET JAAR
Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
Kannunik Bart Paepen

Aanvang: 10.30u
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Intrede 
Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)
‘Suite du deuxième ton- Plein jeu’

Na eerste lezing  
Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)
‘Suite du deuxième ton- Basse de trompette’

Na tweede lezing
Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)
‘Suite du deuxième ton- Duo’

Offerande
Hans Leo Hassler (1564-1612)
‘Toccata e fuga noni toni’

Communie 
Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749) 
‘Suite du deuxième ton- flûtes’

Slot 
Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)
‘Suite du deuxième ton- grand jeu’
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UTOPIA FESTIVALDAG
een zomers festival met muziek en woord rond het thema Utopia

LEZING UTOPIA van THOMAS MORE
door ERIK DE BOM

ODYSSEIA ENSEMBLE
met muziek van o.a. SCHUBERT en BRITTEN

ALICJA GESCINSKA over MUZIEK en GELUK

CROQUE MANOUCHE - ANTWERP GIPSY SWING
UTOPIA ENSEMBLE - BRUEGHEL

WORKSHOP voor KINDEREN (4-12jaar) tussen 16u00 en 18u00
(VOORAF INSCHRIJVEN IS AANGEWEZEN)

ZONDAG 30 JUNI 2019

of 25 € voor een FESTIVALPAS
via UTOPIATICKETS@GMAIL.COM of via 0485 40 45 32

SINT-PAULUSSTRAAT 22 I 2000 ANTWERPEN

MEER INFO:  WWW.UTOPIAFESTIVALDAG.BE

10€ TOEGANG FESTIVALSITE + 10€ PER CONCERT
TICKETS



Op de festivaldag is het programma te beleven dat Utopia ontwikkelde rond de figuur van 
Pieter Breughel. Breughel staat naar aanleiding van de 450e verjaardag van zijn dood volop 
in de belangstelling.

Utopia brengt met dit programma een gevarieerde bloemlezing muziek uit Bruegels tijd.  
Bij het samenstellen ervan liet Utopia zich inspireren door schilderijen als het gevecht tussen 
carnaval en vasten, de toren van Babel, de boerenbruiloft, de val der opstandige engelen en 
de triomf van de dood. Aan de hand van composities van tijd- en streekgenoten worden de 
schilderijen van Bruegel verklankt. Met muziek van o.m. Lassus, Crecquillon, Gombert, de 
Rore, … wil Utopia een sfeervol portret creëren en de verschillende “lagen” van Breughels 
karakter weer tot leven brengen. 
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De orkestmissen in Sint-Paulus? 

Deze hoogstaande synergie van traditie, 

liturgie en muziek is een werkelijk uniek 

gebeuren in de wereld.  Ze brengt de muziek 

thuis, op de plaats en voor de gelegenheid 

waarvoor ze gecomponeerd werd.

 

-- Axel Vervoordt, voorzitter beschermcomité



De dynamiek van Muziek in Sint-Paulus – waarin enthousiaste uitvoerders en een immer 
talrijke publieke opkomst elkaar vinden - is onlosmakelijk verbonden met de financiering ervan.  
Het grootschalige project is slechts mogelijk mits een soliede financiële onderbouw.

In eerste instantie wordt die geleverd door de aanwezigen.  Uw grote opkomst en vrije bijdrage is 
een stevige eerste stap in de financiering.  Daarnaast zorgt het ‘Steunfonds Muziek in Sint-Paulus’ 
er met haar sympathisanten, vrienden en mecenassen voor dat de substantiële artistieke kosten 
gedragen kunnen worden.   U kan aan het project deelnemen als:

1. Sympathisant: Met elke kleine bijdrage hoe gering ook, bestendigt u als sympathisant ons 
muzikaal-liturgische verhaal.

2. Bronzen vriend: bij een storting vanaf € 250 wordt u bronzen vriend.  Deze storting geeft u 
recht op een gereserveerde plaats, op uw persoonlijke naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd 
op een ‘meet & greet’ met de dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op 
een sponsorconcert.

3. Zilveren vriend: bij een storting vanaf € 500 wordt u zilveren vriend. Deze storting geeft u 
recht op 2 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd 
op een ‘meet & greet’ met de dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op 
een sponsorconcert. 

4. Gouden vriend: bij een storting vanaf € 1000 wordt u gouden vriend. Deze storting geeft u 
recht op 4 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd 
op een ‘meet & greet’ met de dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op 
het jaarlijkse sponsorconcert. 

5. Mecenas:  bij een storting vanaf € 5000 wordt u mecenas. Deze storting geeft u recht op 10 
gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam. Na elke orkestmis wordt u uitgenodigd op een 
‘meet & greet’ met de dirigent en solisten bij een glaasje.  U wordt eveneens uitgenodigd op het 
jaarlijkse  sponsorconcert.  Na onderlinge afspraak kan u een beperkte vriendengroep uitnodigen 
voor een Muzikale Nocturne en rondleiding achter de schermen in Sint-Paulus met aansluitend 
receptie in de crypte. 

U kan Muziekkapel Sint-Paulus vzw steunen op rek. IBAN BE15 3631 2226 7530



muziekinsintpaulus.be


