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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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7 APRIL 2019
SOLISTENMIS
VIJFDE ZONDAG
VAN DE VASTENTIJD
Joëlle Charlier
mezzosopraan

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
E.H. Hugo Dierick

Aanvang: 10.30u

Deze solistenmis wordt 
mee mogelijk gemaakt  
dankzij de steun van 
Advocatenkantoor 
Robert Demets
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Intrede 
J.S. Bach (1685-1750)
‘Mein Jesu, ziehe mich nach dir’  
uit cantate ‘Jesus nahm zu  
sich die Zwölfe’ BWV 22

Na eerste lezing  
F. Mendelssohn (1809-1847)
‘Sei stille dem Herrn und warte 
auf ihn’ uit ‘Elias’

Offerande
J.S. Bach (1685-1750)
‘Aus tiefer Not schrei ich zu Dir’ 
BWV 686

Communie 
G.F. Haendel (1685-1759)
‘Lord, to thee each night and day’  
uit ‘Theodora’

Slot 
J. Rheinberger (1839-1901)
‘Ich bin des Herrn’ uit 
‘Sechs religiöse Gesänge’ op. 157

Joëlle Charlier
mezzosopraan

Joëlle Charlier studeerde eerst piano voor ze 
zich op zang toelegde. Ze behaalde haar Eerste 
Prijs aan het Koninklijk Conservatorium van 
Bergen en daarna vervolmaakte ze zich aan het 
Conservatorium van Maastricht bij Axel Everaert. 
Van 2007 tot 2009 nam ze deel aan de International 
Liedmasterclasses in Brussel olv. Udo Reinemann. 

Haar eerste engagement werd haar aangeboden 
door La Fondation Royaumont (Frankrijk). Daar 
vertolkte ze de rol van Jacqueline in Le médecin 
malgré lui van Gounod. Andere projecten volgden:  
een medewerking met het Orchestre Philharmonique 
de Liège in L’Enfant et les sortilèges van Ravel  
(olv. Pascal Rophé) en de rol van Gertrude in 
Roméo et Juliette van Gounod. Joëlle Charlier heeft 
in de Opéra Royal de Wallonie de rol van Mary in  
Der Fliegende Holländer van Wagner gezongen, een 
Blumenmädchen in Parsifal van Wagner en de  
3. Magd in Elektra van Strauss aan de Vlaamse 
Opera, Mercedes in Carmen van Bizet… In 2013 
werd ze finaliste van de Armel Opera Competition, 
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wat leidde tot de rol van Jocaste in Oedipus Rex van Stravinsky, die ze in Hongarije en in 
Poznan (Polen) zong.

Joëlle Charlier zingt ook graag hedendaagse muziek. Ze heeft de rol van Hannah in  
La Lumière Antigone van de Belgische componist Pierre Bartholomée gezongen, met  
Le Nouvel Ensemble Contemporain olv. Pierre-Alain Monot. In 2012, als laureaat van   
The International Singing Competition of Kammeroper Schloss Rheinsberg, zong ze in de hedendaagse 
opera Kronprinz Friedrich van Siegfried Matthus olv. Daniel Hoyem-Cavazza. In 2018 was 
ze Tirésia in de wereldpremière van Nous sommes Eternels van Pierre Bartholomée in de opera 
van Metz.

De operette neemt ook een belangrijke plaats in haar repertoire in, zoals de titelrollen van 
La Périchole en La Grande Duchesse de Gerosltein van Offenbach, Palmatica in Der Bettelstudent 
van Millöcker, Orlofsky in Die Fledermaus van Strauss, Jola in Clivia van Dostal, Fragoletto 
in Les Brigands van Offenbach in Theater Aachen, La belle Hélène van Offenbach… In 2017 
heeft ze de Eerste Prijs gewonnen van de Concours international d’opérette et opéra-comique de 
l’UPMCF in Parijs.

Joëlle Charlier zingt ook het Oratorio-repertoire met verschillende ensembles zoals  
La Chapelle des Minimes (Bach-Kantaten), Bach Plus, Le Chœur de Chambre de Namur,  
de Klassische Philharmonie Bonn, ... 

Zij is een veelgevraagde soliste in de orkestmissentraditie van de Sint-Pauluskerk, waar ze 
ook een stichtend lid is van de Sint-Paulus Camerata.



La légèreté 
engagée –  
met patent.
Een portret van mezzo Joëlle Charlier

We zitten op het Antwerpse Zuid in een  
gezellige bistro-wijnbar, gebogen over een kop thee. 
Herinneringen ophalend aan de 6 jaar dat we al 
samen muziek maken in Sint-Paulus.   

Mezzo-sopraan Joëlle Charlier was één van 
de nieuwe gezichten in de Camerata die in 2013 
gevormd werd.  Ze ontpopte zich ook al snel tot 
een vaste waarde als soliste: ze zong de altpartij 
in ons openingsconcert, Mozart Requiem, en in 
Pergolesi’s Stabat Mater. 

Haar rijke, warme timbre en doorleefde 
vertolkingen lieten ook al in verschillende 
orkestmissen van zich spreken.  
Haar gulle lach en guitige blik spreken steeds 
boekdelen maar maken dan, in een vingerknip,  
even snel plaats voor serene ernst.

55



6

opleidingen analyse, solfège en harmonie 
ook privé zangles gaan nemen bij Evelyne 
Bohen. Die nodigde me uit om zang te komen 
studeren aan het conservatorium van Mons, 
waar ze assistente was Thierry Migliorini. 
Daar ben ik met plezier op ingegaan.  

Na mijn studies in Mons deed ik een 
ingangsexamen aan het conservatorium 
van Maastricht bij Mia Besselink.  
Dat ingangsexamen was succesvol maar daar 
stond ik met de 3 woorden Nederlands die ik 
sprak! Dus zei Mia Besselink: “jij bent iemand 
voor Axel!” Die Axel was Axel Everaert,  
tenor met een enorme cultuurhistorische 
en vocale bagage, die je met een geweldige  
passie op het professionele leven als zanger 
voorbereidt. Daarmee groeide ook mijn 
ambitie. Tegelijk werd die challenge en die 
manifestatiedrang ook gecompenseerd door 
mijn onderwijsactiviteit. Ik hou er zelf 
ontzettend van om les te geven – het brengt 
ook het afhankelijk zijn van het zingen in 
balans. De fysieke ervaring van het zingen,  
de dialoog met het innerlijke leven, het is een 
ervaring die je ten volle wil waarmaken.

Hoe word je eigenlijk zangeres?

Voor mij kwam dit eigenlijk heel 
onverwacht. Ik studeerde op jonge leeftijd 
al piano maar had ook het geluk om een 
geweldige leraar notenleer te hebben.  
Ik vond het zo’n leuke lessen, en hield ervan 
om in die lessen te zingen. Mijn droom 
toen was om lerares solfège te worden! 
En daar heb ik vrij snel werk van gemaakt.  
Ik begon, parallel met mijn humaniora, 
te studeren aan het conservatorium 
van Brussel toen ik 15 jaar was. Drie 
jaar later had ik mijn eerste prijs 
notenleer en kon ik beginnen les geven. 

Op mijn vijftiende werd ik ook lid van ‘la 
royale chorale Uccloise’, samen met mijn broer, 
want die vertrouwde het toch niet helemaal, 

“jij helemaal alleen tussen ‘ces petits vieux’” ...  
Omdat ik een stevige muzikale bagage had, 
mocht ik het koor van Ukkel al snel dirigeren. 
Toen ik afstudeerde op het conservatorium 
twijfelde ik of ik logopedie zou gaan studeren 
of koordirectie.  Maar tijdens mijn opleiding 
aan het conservatorium was ik naast de 



“Vind je die mooie frase hier en nu uit?” vraag ik 
haar.  Toch wel, antwoordt ze: “Mag ik er een 
patent op nemen?” (met alweer die gulle lach).

Ik zie je ook in Sint-Paulus altijd met overgave 
en inlevingsvermogen zingen.
 
Het is ook zo’n plezier om in de 
Camerata te zingen! Met zo’n toffe bende 
professionals samen muziek te maken, 
geeft zo’n galvaniserend effect.  Je krijgt 
daar zoveel energie van, er komt zoveel 
los. In die sfeer toucheert de muziek 
van Bach me zo sterk.  De spiritualiteit 
ervan, die zo verheft met een magie die 
toch menselijk is: een perfect evenwicht.

Ze vertelt me over een late klik met de muziek 
van Gustav Mahler. 

Ik heb die muziek pas laat ontdekt, heb ze 
lang niet begrepen.  Het affect ervan heeft 
me pas laat kunnen bekoren.  Masterclasses 
bij Udo Reinemann aan het conservatorium 
in Brussel hebben me die wereld ontsloten.   

Ik neem aan dat je zo’n gevoel van epifanie, 
totale vervulling, als zangeres al ervaren hebt?

Toch wel, en dat is zo bijzonder.  Het gevoel 
te hebben ervaren op een podium om 
werkelijk alles te kunnen:  “te denken:  ik 
kan deze 3 volledige zinnen zingen zonder 
te ademen – of ik kan deze hoge noot 10 
seconden aanhouden, als ik zou willen” …   

Eigenaardig genoeg overvalt dit gevoel me 
het meest als ik operette zing.  Het is met 
een immense vreugde dat ik dit repertoire 
vertolk. Mijn studies bij Axel Everaert 
brachten me ook bij het Brussels Operette 
Theater, waar hij artistiek directeur is.  
Mijn eerste grote partij was er de titelrol in  
La périchole van Jacques Offenbach.  
De vreugde die je dan aan een publiek 
kan schenken en die je ook zelf overvalt 
bij het zingen van “des kilomètres de 
bétises”! De kwaliteit en de spirit van de 
muziek van Offenbach wordt maar al te 
vaak onderschat. Wat een weergave van 
een tijdsgeest vind je in de muziek van 
dit genie.  Het is echt une légèreté engagée.  

7
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al fantastisch op zich.  Ik voel me bevoorrecht 
dat ik een beroep mag uitvoeren dat elke dag 
opnieuw anders is en verrijkend, in geest en 
humaniteit.

Je hebt toch een operarol waarvan je denkt:  
“die wil ik nog zingen!”

Mmm, dat wordt dan ‘Charlotte’ in Werther 
van Jules Massenet.

Wat brengt de toekomst?

Eerst en vooral het zingen van wiegeliedjes!  
Wouter (Wouter Van de Ginste is pianist én 
bas, zingt ook regelmatig mee met de Camerata)  
en ik verwachten ons eerste kindje in juli.   
Dat is natuurlijk een bron van vreugde.  
Daarna wordt het opnieuw een mooi 
evenwicht zoeken, tussen het mama zijn en 
familiale leven, het zingen-dat-er-altijd-zal-
zijn en de vreugde van het lesgeven.

-- Joëlle Charlier in gesprek met Wilfried Van den Brande

Zo vertolken voor mij de Rückertlieder de 
diepst mogelijke spiritualiteit, ze raken zo 
diep de ziel van de mens.

Heb je nòg “onbewoond eiland” keuzes?  
Wat neem je nog mee in je koffer?

Naast Mahler neem ik nog Schubert Lieder 
mee, zeker Erlkönig. En Rosenkavalier van 
Richard Strauss, liederen van Duparc, 
cantates van Bach en muziek van Poulenc! 

Geen operette?

Operette? Operette beluister ik niet, je le fais 
(met de stralende glimlach erbij).

En je neemt geen niet-klassieke muziek mee?

Oh, toch wel.  Ik hou van de directe, 
geconnecteerde stemmen van Ella Fitzgerald, 
Sarah Vaughan of Nina Simone.

Los van dat eiland, heb je artistieke dromen? 

Die heb ik niet echt: “vivre cette vie”, dat is 
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14 APRIL 2019
GREGORIAANSE
KOORMIS
PALMZONDAG
Schola Gregoriana Cantabo
ensemble in residentie

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Aanvang: 10.30u
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De kinderen van de Joden spreidden hun mantels  
op de weg, en riepen: 

“Hosanna voor de Zoon van David: 
gezegend Hij die komt in de naam des Heren”.

Hosanna voor de Zoon van David: 
gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
De Koning van Israël: hosanna in den hoge.

De kinderen van de Joden droegen palmtakken, 
en ze liepen de Heer tegemoet terwijl ze riepen:  

“Hosanna in den hoge!”

Roem, lof en eer zij U,  
Koning, Christus, Verlosser,  
voor wie de kinderschare een eerbiedig “Hosanna” heeft gezongen. 
Gij zijt de Koning van Israël, en het roemrijke geslacht van David: 
gezegende Koning, die komt in de naam van de Heer.

Toen de Heer de heilige stad binnenkwam, 
verkondigden de kinderen van de Joden
 met palmtakken de opstanding ten leven: 

“hosanna in den hoge” riepen ze.  
En toen het volk hoorde dat Jezus  
naar Jeruzalem kwam, liepen ze Hem tegemoet.

Bij het begin van de dienst
Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant  
in via, et clamabant dicentes: 

“Hosanna filio David, 
benedictus qui venit in nomine Domini” 

Aankomst van de pastoor bij de palmwijding
Hosanna Filio David: 
benedictus qui venit in nomine Domini.  
Rex Israel: hosanna in excelsis.

Processiezangen bij het binnengaan van de kerk
Pueri Hebraeorum, portantes ramos olivarum,  
obviaverunt Domino, clamantes et dicentes:  

“Hosanna in excelsis”.

Gloria laus et honor tibi sit,  
Rex Christe Redemptor: 
cui puerile decus prompsit Hosanna pium.
Israel es tu Rex, Davidis et inclita proles:  
Nomine qui in Domini, Rex benedicte, venis.

Ingrediente Domino in sanctam civitatem,  
Hebraeorum pueri resurrectionem vitae  
pronuntiantes cum ramis palmarum: 

“Hosanna” clamabant “in excelsis”.  
Cumque audisset populus quod Iesus  
veniret Ierosolymam, exierunt obviam ei.
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Christus is voor ons
gehoorzaam geweest tot de dood, 
de dood aan het kruis.  
Daarom heeft God Hem 
een naam gegeven die boven alle namen is.

Vader, 
als deze kelk niet aan Mij kan voorbijgaan 
zonder dat Ik hem drink, 
dat dan uw wil geschiede.

Offerande
Christus factus est pro nobis 
obediens usque ad mortem, 
mortem autem crucis.  
Propter quod et Deus exaltavit illum 
et dedit illi nomen quod est super omne nomen.

Communie
Pater, 
si non potest hic calix transire, 
nisi bibam illum:
fiat voluntas tua.
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18 APRIL 2019
ORGELMIS
WITTE DONDERDAG
Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Aanvang: 10.30u
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GOEDE VRIJDAG   |   19 APRIL 2019   |   20.00U   |   SINT-PAULUSKERK ANTWERPEN
In het oeuvre van Joseph Haydn nemen de ‘7 Letzte Worte’ een aparte plaats in. Hij maakte drie 
extra versies van het oorspronkelijke orkestwerk, waaronder een impressionante uitvoering 
voor strijkkwartet. 4 topmusici slaan de handen in elkaar om het werk alle eer te bewijzen
JUSTIN GLORIEUX   |   MARIEKE VOS   |   FRANS VOS   |   HERLINDE VERHEYDEN

Telefonisch: 03 338 95 85
van dinsdag tot zaterdag
tussen 10.00u en 17.00u

Tickets €12 via Info Cultuur 
Wisselstraat 12 (op de hoek van de Grote Markt)
op vrijdag en zaterdag van 10.00u tot 17.00u



20 APRIL 2019
PAASWAKE
Elise Gäbele
sopraan

Wilfried Van den Brande
bas-bariton

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen
en diaken Frank Morlion

Aanvang: 19.00u

14



Rondom symbolen
van vuur, water en licht

Duisternis 
J.S. Bach (1685-1750)
‘Betrachte meine Seel’ uit Johannespassie

Vuur 
G.F. Haendel (1685-1759)
‘O source of light divine’ 

Water
D. Buxtehude (1637-1707)
‘Fuga in C’ BuxWV 174

Tussenzang
Gregoriaans
‘Victimae pascalis laudes’

Doop van
Kaatje en Kristina

Offergave 
Ch. Gounod (1818-1893)
‘Ave Maria’

Sanctus 
Fr. Schubert (1797-1828)  
‘Heilig, heilig’

Agnus Dei
W.A. Mozart (1756-1791)
‘Agnus Dei’ uit Krönungsmesse

Communie
J.S. Bach (1685-1750)
‘Mache dich, mein Herze, rein’  
uit Mattheuspassie

Na de communie
U, heer, zij lof gebracht

Uittrede 
W.A. Mozart (1756-1791)
‘Alleluia’ uit Exsultate Jubilate 
Vesperae Sollenne de Confessore

15
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21 APRIL 2019
ORKESTMIS
HOOGFEEST VAN PASEN
Uitvoering van de Missa c-Moll, KV 427 
Grosse Messe
Wolfgang Amadeus Mozart 
(27 januari 1756 – 5 december 1791)

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Aanvang: 10.30u

MOZARTS
GROTE MIS IN C

Elise Gäbele
sopraan 1

Ana Naqe 
sopraan 2

Ivan Goossens 
tenor

Lieven Deroo
bas

Sint-Paulus Camerata
koor

Sint-Paulus Sinfonietta
orkest

Veerle Houbraken
concertmeester

Nicolas De Troyer
titularis-organist

o.l.v. Kapelmeester Ivo Venkov
chef-dirigent

16



VOOR DE VIERING Sonata Pascale . . . .

INTREDE . Preludium en fuga in C BWV 545. . . 

KYRIE . .     Missa c-moll . . . . 

GLORIA . Missa c-moll: Laudamus te / Gratias / Domine Deus 

TUSSENZANG  . Missa c-moll: Qui tollis / Quoniam . .

TUSSENZANG . Missa c-moll: Jesu Christe / Cum Sancto spiritu .

CREDO  . Missa c-moll: Et incarnatus est . . . 

OFFERANDE .     Offertoire pour la fête de Pâques . . . 

SANCTUS . Missa c-moll . . . . 

EUCHARISTISCH HOOGGEBED  . . . . . .
 
BENEDICTUS . Missa c-moll . . . . 

AGNUS DEI . Missa c-moll, ed. F. Beyer . . . 

COMMUNIE . Lux aeterna . . . .  
 
NA DE ZEGEN . Hallelujah (uit Messiah) . . . 
 
SLOT . . Fuga à 5 BWV 572 . . . .  

J.N. Lemmens

J.S. Bach

W.A. Mozart

W.A. Mozart

W.A. Mozart

W.A. Mozart

W.A. Mozart

J.F. DandrIeu

W.A. Mozart

W.A. Mozart

W.A. Mozart

E. Elgar

G.F. Haendel

J.S. Bach

17



Onvoltooid
meesterwerk.
De ontstaansgeschiedenis van Mozarts 
belangrijkste, jammer genoeg onvoltooid 
gebleven mis, is niet echt duidelijk. In 
mei 1781 gaf Mozart zijn aanstelling bij 
de Salzburgse aartsbisschop op, om zich 
als ‘onafhankelijk kunstenaar’ in Wenen 
te kunnen vestigen. Begin augustus 
van het daaropvolgende jaar trouwde 
hij met Constanze Weber, de zus van 
zijn vroegere geliefde, Aloysia. Vader 
Leopold verzette zich tot het laatste 
moment tegen dit huwelijk, maar gaf 
uiteindelijk toch zijn toelating, zodat 
het niet tot een openlijke breuk tussen 
vader en zoon kwam. Wanneer Mozart in 
augustus 1783 zijn vrouw voor het eerst 
meenam naar Salzburg voor een bezoek 
aan zijn familie, had hij het materiaal 
van de onvoltooide Grosse Messe op zak.

Hij werkte er nog aan tijdens zijn verblijf 
in Salzburg, maar de mis geraakte niet  
tijdig klaar voor de geplande uitvoering 
op 25 augustus in de Salzburgse Sankt 
Peter. Deze uitvoering, die blijkbaar het 
gevolg was van een belofte die Mozart vlak 
voor zijn huwelijk deed, heeft in elk geval 
effectief plaatsgevonden: Constanze 
Mozart nam bij deze gelegenheid een van 
de 2 sopraanpartijen voor haar rekening. 

18



Ontbrekende delen
Het valt niet meer te achterhalen hoe Mozart toen het probleem van de ontbrekende delen 
heeft opgelost. Van de mis waren immers slechts het Kyrie, het Gloria en het Benedictus 
volledig voltooid. Van het Credo was het openingsfragment (“Credo in unum Deum”) zo 
goed als af, op enkele ontbrekende middenstemmen in het orkest na, terwijl in het tweede 
Credo-fragment – het schitterende “Et incarnatus est” – zo goed als alle strijkerspartijen 
ontbraken. Ook het Sanctus was nog verre van voltooid: het was duidelijk Mozarts bedoeling 
om in dit deel het aantal koorstemmen op te voeren van vier naar acht, zoals Johann Sebastian 
Bach dat in zijn Hohe Messe had gedaan, maar in Mozarts autograaf zijn slechts vier partijen 
effectief uitgeschreven, de rest is blanco. Van het Agnus Dei en van de tweede helft van het 
Credo ontbreekt elk spoor. Wellicht heeft Mozart voor de uitvoering op 25 augustus 1783 
de ontbrekende delen aangevuld met fragmenten uit zijn eigen vroegere missen, maar het 
zou ook kunnen dat de mis in haar onvoltooide staat werd gespeeld.

Cantatemis
Mozarts Grosse Messe is in feite een ‘cantatemis’, met de voor het genre zo typische 
opdeling van de langere misdelen in verscheidene, volkomen los van elkaar staande 
fragmenten. Bovenal echter draagt deze mis de sporen van Mozarts recente ontdekking van 
het oeuvre van Johann Sebastian Bach en Georg Friedrich Händel, althans voor zover dat 
toen beschikbaar was. Mozart was in Wenen in contact gekomen met Baron von Swieten, 
zelf een gepassioneerd liefhebber van de grote barokmeesters en een ijverig verzamelaar 
van oude muziek. Het deel dat het duidelijkst naar deze ‘oude meesters’ verwijst, is het  

“Qui tollis” uit het Gloria, in feite het centrale onderdeel van de mis in haar huidige, 
onvoltooide vorm. Dit “Qui tollis” doet sterk aan de grootse koren uit Händels oratorium 
Israel in Egypt denken: zo is er niet alleen het gebruik van een dubbelkoor (twee vierstemmige

19



koren), maar ook de schrijnende dissonanten, de jachtige, gepunte ritmes in het orkest 
en vooral de suggestie van een chromatisch dalende, voortdurend herhaalde ‘basso 
ostinato’, een in veel barokke lamento’s geliefd procédé. Het Kyrie begint in een plechtige, 
sterk contrapuntische stijl, die weliswaar duidelijk naar Bach verwijst, maar anderzijds 
onmiskenbaar Mozartiaans is. Mozart is er hier in geslaagd een contrapuntische schrijfwijze 
te hanteren die helemaal niet ouderwets klinkt, maar die integendeel vanaf nu integraal deel 
zal uitmaken van zijn persoonlijke stijl. Hoezeer Mozart de traditionele kenmerken van de 
cantatemis heeft weten om te buigen, blijkt wel uit het Christe, dat zonder overgang op 
het eerste Kyrie volgt: in de plaats van een virtuoze opera-aria, componeert Mozart een 
verinnerlijkt gebed voor sopraan en orkest, dat in niets meer aan de opera doet denken. Toch 
bevat de Grosse Messe duidelijk nog restanten van de operastijl die in de latere 18e eeuw 
de kerkmuziek zo sterk beïnvloedde, zoals het virtuoze “Laudamus te” voor sopraan, of 
het ontroerende “Et incarnatus est”, waarin Mozart de solosopraan door drie instrumentale 
solisten (fluit, hobo en fagot) laat begeleiden, een typische operabezetting. 

Een vroeg voorbeeld van Weense Klassiek 
Het grootste wonder van deze Grosse Messe is echter dat Mozart er moeiteloos in geslaagd 
is om de meer contrapuntische delen met de door de opera geïnspireerde fragmenten te 
verzoenen, zonder dat je als luisteraar het gevoel krijgt voortdurend van de ene stijl in 
de andere te belanden. Beide stijlen maken vanaf nu een integraal onderdeel van Mozarts 
persoonlijke compositiestijl uit, en op die manier realiseerde Mozart de ultieme fusie tussen 
oud en nieuw, die zo typerend zou blijken te zijn voor de pas begonnen Weense Klassiek.

-- Met dank aan bozar.be
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In de uitvoering van vandaag hoort u bij het Agnus Dei een herhaling van de muziek van het Kyrie. 
In de Edition Peters schrijft Franz Beyer: “om het werk te besluiten – niet in het minst voor het gevoel van 
proportie – wordt vaak besloten om de muziek van het Kyrie onder de tekst van het Agnus Dei te plaatsen. 
Deze vorm van herhaling kwam in de kerkelijke uitvoeringstraditie van de 18e eeuw vaak voor.   
Je ziet het bij Mozart zelf in de missen KV 220 en KV 317. Mozart heeft er, in het geval van 
het onvoltooide Requiem, ook zelf om verzocht. Dit leren we uit de brief van Constanze aan  
Breitkopf & Härtel: “[…] die erste Fuge, wie ohnehin gebräuchlich ist, im letzten Stück zu repetieren.”

Leopold Mozart
Pietro Antonio Lorenzoni, ca. 1765

Constanze Mozart
Joseph Lange, ca. 1782
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28 APRIL 2019
EUCHARISTIEVIERING 
MET KINDEREN
BARMHARTIGHEIDSZONDAG
Nicolas De Troyer 
titularis-organist

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Aanvang: 10.30u
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By wijlen wordt ghewenscht: die ons eens wou vereeren
Die alder-grootste pijp der Paters Predick-Heeren,
Vol van den Renschen vocht, of wel van Franschen wijn,
Daer sou een nobel borst mee lustigh vrolijck zijn.

De trappen en trapjes naar het orgel van de  
Sint-Pauluskerk te Antwerpen betreedt men  
best met de nodige omzichtigheid en zeker niet 
onder invloed van Rijnse of Franse wijn. 

De tekst uit 1658 in de titel is dan ook louter 
illustratief bedoeld, om aan te tonen hoe 
groot de pijpen van het nieuwe orgel van de 
Predikherenkerk wel zijn. Als je eens naar die 
pijpen opkijkt en je vermoedt de grootste gevuld 
met wijn, dan bedenk je dat er wel heel veel 
nobele borsten lustig vrolijk van zouden zijn.

De titel is slechts een fragment uit een lofdicht van redelijk lange adem, geschreven door  
G. Voochts. 1 Het gedicht is gepubliceerd in een bundeltje in 1658, maar gaat volledig over 
een dag in september 1654, wanneer koningin Christina van Zweden en landvoogd Leopold 
van Oostenrijk een concert bijwonen in de Sint-Pauluskerk. Het concert bekroont de 
feestelijke inwijding van het nieuwe orgel, gemaakt door de beroemde Van Haegen.
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Christina verblijft gedurende die herfst een paar maanden in Antwerpen en wordt 
nog steeds met vorstelijke égards bedacht, ondanks dat ze eerder in dat jaar 1654 
afstand heeft gedaan van de Zweedse troon. Net zoals ze Zweden met een financiële 
put heeft achtergelaten, zal ze einde december Antwerpen verlaten met nogal wat 
tegoeden aan lokale geldschieters en handelaars. Ze vertrekt richting Brussel, waar 
ze zich op kerstnacht in het geheim bekeert tot het Rooms-katholieke geloof. 

Koningin Christina op de Meir te Antwerpen
Erasmus De Bie, ca. 1655

foto © MSK Brussel
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Koningin Christina
Pieter de Jode, 1651

Gravure uit het Prentenkabinet van 
Plantin Moretus Antwerpen

We zijn bijna zeker dat Christina de 
Sint-Pauluskerk twee keren bezocht 
heeft tijdens haar verblijf. 

De eerste keer als tegenbezoek aan 
toenmalig prior van de predikheren, 
Ambrosius Capello. Die had haar 
op 12 augustus 1654 bij don Garcia 
bezocht en had zich verwonderd 
over haar mannelijke klederdracht 
en het ontbreken van hofdames. 

Een tweede ontmoeting vond plaats 
tijdens het inwijdingsconcert van het 
nieuwe orgel in september. Een paar 
dagen later, de 13de, wordt Capello 
gewijd als zevende bisschop van 
Antwerpen.
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De hele “beau monde” van Antwerpen is aanwezig op 
het concert in de Sint-Pauluskerk. Van Haegen zelf is 
er ook en ook Pieter Verbruggen, die de beelden op 
het orgel gemaakt heeft, naar ontwerp van zijn vriend 
en familielid Erasmus II Quellin. 

Onze lofdichter vermeldt dat er bovenaan het orgel 
een feniks werd geplaatst. Het gedicht is geschreven 
naar een gebeurtenis van 1654 en gepubliceerd in 1658. 
De feniks werd dus niet geplaatst als herdenking voor 
de brand van 1679, die een deel van het orgel ruim 20 
jaar later verwoestte, maar werd waarschijnlijk zelf na 
die brand gerestaureerd.

Landvoogd Leopold heeft zijn organist, zangers en muzikanten meegebracht uit Brussel 
en ook Christina heeft voor een aantal vertolkers gezorgd. Maar de organist, die in het 
lofdicht niet bij name wordt genoemd, steelt de show. Die organist zou Abraham van den 
Kerckhoven kunnen geweest zijn, die in 1654 hoforganist van landvoogd Leopold was. 
Gedurende anderhalf uur bespeelt hij het orgel, hij werkt zich in het zweet en, als we het 
goed begrijpen uit het lofdicht, moet hij uiteindelijk met dwang aangemaand worden om 
te stoppen.

Onze huisorganist Nicolas De Troyer zal me vergeven wanneer ik me probeer voor te stellen 
hoe hij, tijdens een koninklijk concert, bezweet en haren in de war, na anderhalf uur aan het 
klavier wordt ontrukt door dirigent Ivo Venkov en leden van het koor en orkest.

Den Phenix staet daer op,
en houdt sijn standt daer boven
Dat stuck soo is gheluckt
men mag den Heer wel loven.
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Zeker is dat ons Van Haegen orgel vanaf de oplevering een groot succes was, bij de 
volksmens en de koningin. Ook nu, precies 365 jaar later, brengt het instrument organist en 
toehoorders in vervoering, elke week opnieuw.

Je kunt het volledige huldedicht gratis bekijken op Google boeken. Het vereist enig 
doorzettingsvermogen om de rijmelarijen te doorstaan, maar wat een kijk krijgen we op de 
muziekbeleving in die tijd, met historische details over het orgel en de mensen!

-- Armand Storck

Bronnen
1. Voochts, G., 1658, ‘Beschryvinghe van de wyt-beroemde ende uyt-muntende orghel, te sien en te hooren by de 
PP Predick-heeren tot Antwerpen’
2. G. Potvlieghe, De Cupere, Zetterström, Sint-Paulus info, verscheidene bijdragen

Groot wonder hy bedreef: jae speelde sulcke stucken
Dat t’was om yemandts hert by naer uyt d’lijf te rucken,

Iae dat een yeder seyd, (soo speelde hy naer wensch)
‘T moet eenen Enghel zijn in plaets van eenen mensch.

Denckt hoe hem ‘t stuck beviel, hoe hem dat aen moest locken,
Dat hy daer met ghewelt moest worden af ghetrocken:
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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!

Noteer alvast in uw agenda:
 
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
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Koorhappening 01.05.2019

Op de dag van de arbeid wordt er vanaf 14.00u voor het eerst gewerkt aan de orkestmis  
die bij Sint-Cecilia (zondag 24 november 2019) zal weerklinken.

U kan op deze open repetitie kennismaken met deze Messe Brève nr 7 van Charles Gounod. 

Als koorzanger mag u ook aan de repetitie deelnemen!

Aan het eind van deze repetitie is er om 16.30u alvast een toonmoment.
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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


