


Aansluitend bij de gebedsdienst van vandaag 
staan ook de orgelwerken in het thema van 
Lichtmis.

Bij de opdracht van Maria in de tempel erkent 
de oude Simeon Jezus als het licht voor alle 
volken. Daarbij zingt hij een hymne uit (Luc. 
2, 29-32) die bekend staat als het Canticum 
Simeonis: Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede 
heengaan. Nu Simeon de Heiland heeft gezien, 
kan hij in vrede sterven. Vele componisten 
hebben deze tekst op muziek gezet, meestal 
gekoppeld aan het Magnificat, de lofzang van 
Maria.

De zang van Simeon staat centraal in het 
orgelkoraal Mit Fried’ und Freud’ ich fahr dahin 
uit Bachs’ Orgelbüchlein. De zacht deinende 
beweging en broze sfeer geven uitdrukking 
aan Simeons stervenslied.

De lofzang van Maria -het Magnificat- hoort u 
verwerkt in twee koraalbewerkingen van Bach 
over Meine Seele erhebt den Herren (Mijn ziel 
prijst hoog de Heer). 

Toelichting orgelwerken
Zondag 4 februari

De eerste versie van deze melodie BWV 648 
(communie) heeft een ingekeerd karakter. 
Het werk begint met een neerwaartse solo-
melodielijn in het pedaal. Al snel reageren 
andere stemmen en ontstaat een voor 
Bach zeer typisch imitatief spel tussen de 
verschillende stemmen. Daarboven weerklinkt 
in afzonderlijke frasen de koraalmelodie in een 
uitkomende stem.

De tweede versie BWV 733 (slot) verwerkt 
de melodie in een statige koraalfuga. Zeker 
wanneer het koraal in brede notenwaarden 
in de pedaalpartij verschijnt getuigt het 
stuk van een grote spanningskracht. Bachs 
auteurschap van dit werk is niet zeker. 
Sommige musicologen schrijven het toe 
aan zijn leerling Johann Ludwig Krebs, al 
verraadt de complexiteit van de partituur 
hoogstwaarschijnlijk de hand van de meester.

Uiteraard mag vandaag Ave Maria niet 
ontbreken. U hoort de overbekende versie van 
Gounod in een instrumentale versie voor orgel.
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Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
diaken Frank Morlion

intrede   
J.S. Bach (1685-1750): Preludium in G BWV 541

tijdens uitdelen van het licht van de paarskaars
J.S. Bach: Mit Fried’ und Freud’ ich fahr dahin BWV 616

tijdens de handoplegging
C. Gounod (1818-1893)/J.S. Bach: Ave Maria

communie
J.S. Bach: Meine Seele erhebt den Herren BWV 648

slot 
J.S. Bach: Meine Seele erhebt den Herren BWV 733

Zondag 4 februari
Kinderviering in het teken van Maria Lichtmis

Lichtmis

Vanaf 10.30u
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Voces Capituli
koor

o.l.v. Dirk Maes
dirigent

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
E.H. Hugo Dierick

intrede   
Anon.: De profundis en faux-bourdon

ordinarium   
St. Martin (°1954): Missa Brevis

na de eerste lezing   
T. Colgan (°1950): Psalm 32

na de tweede lezing   
D. Maes (°1967): Alleluia. Een groot profeet

acclamatie   
ZJ 8a: U komt de lof toe

voorbeden   
ZJ 10a: God onze Heer, wij bidden u verhoor ons

offertorium  
D. Buxtehude (1637-1707): Preludium in g BuxWV 149

communie   
H. Isaac (1450 – 1517): O esca viatorum   

slot   
H.L. Hassler (1564 – 1612): Cantate Domino

Zondag 11 februari
zesde zondag door het jaar

Koormis

Vanaf 10.30u



Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

Woensdag 14 februari
Aswoensdag

Orgelmis

Vanaf 19.00u
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Pieter Vandeveire is contrabassist en gambist. De contrabasstudies volgde hij bij Lode Leire 
in Antwerpen en viola da gamba bij Philippe Pierlot in het conservatorium van Brussel. Deze 
opleidingen werden aangevuld met masterclasses bij o.a. Duncan McTier en Franco Petracchi 
voor contrabas en Vittorio Ghielmi, Fahmi Alqhai en Jordi Savall, dat zijn gambisten.

Zijn contrabas brengt hem in de meest uiteenlopende muzikale werelden: van ‘Ensemble A’ 
en ‘Le Concert D’anvers’, orkesten gespecialiseerd in de historische uitvoeringspraktijk  tot het 
hedendaagse werk, bv. met het Nadar Ensemble. 

Af en toe komt ook het grote orkestwerk aan bod, o.a. bij de Munt en het Brussels Philharmonic.  
Na de uren wordt er wel eens jazz en wereldmuziek gespeeld bijvoorbeeld met ‘the Broken 
Heart Trio’. De viola da gamba opent deuren naar renaissance en barok, met BOX wordt de 
gamba uit zijn vertrouwde oude muziek wereld gelift en in een actuele context geplaatst.

Naast het podiumwerk is Pieter ook leraar viola da gamba en contrabas aan de academies van 
Lebbeke, Bornem, Ekeren en Lier.

Pieter Vandeveire
Viola da gamba
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Pieter Vandeveire
gambist

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

Homilie door 
kapelheer Paul Bistiaux

Zondag 18 februari
eerste zondag van de veertigdagentijd

Solistenmis

Vanaf 10.30u
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voor de viering
Marin Marais (1656-1728): Suite in a
uit cinquième Livre

intrede
Johan Schenck (1660-1712): Adagio, Giga
uit Sonata II

na de eerste lezing
Georg Philipp Telemann (1681-1767): Cantabile in e

na de tweede lezing
J.S. Bach (1685-1750): III. Andante
uit sonate voor Viola da Gamba en continuo BWV 1027

offertorium
J.S. Bach: O Mensch, bewein dein Sünde gross BWV 622

communie
J.S. Bach: I. Adagio, II. Allegro
uit sonate voor Viola da Gamba en continuo BWV 1027:

slot
Marin Marais: Les Folies d’Espagne



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. Er zijn niet iet 
alleen 9 orkestmissen maar ook 12 solistenmissen, 6 Gregoriaanse missen, polyfone 
missen, koormissen en de orgelmissen die onze titularis-organist virtuoos invult.

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)

Muziek in Sint-Paulus
elke week muziek in de Antwerpse Sint-Pauluskerk
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In Nomine
ensemble in residentie

Justin Glorieux
viool

Delphine Gros
viool

Fredrik Hildebrand, 
viola da gamba  

Herlinde Verheyden, 
cello

Nicolas De Troyer
orgelpositief

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

Homilie door
diaken Frank Morlion

Zondag 25 februari
tweede zondag van de veertigdagentijd

Barokmis

Vanaf 10.30u

Franse barok

Charpentier - Couperin - Leclair - Boismortier

voor de viering
• Marc-Antoine Charpentier (1643-1704): Caprice pour 3 violons
• M.A. Charpentier: Prélude pour “O Amor” H. 253
• François Couperin (1668-1733): uit Les Nations: Ordre 3 ‘l’Impériale

intrede
Jean-Marie Leclair (1697-1764): Six Ouvertures et Sonates en trio 
op. 13: Ouverture III: Grave – Allegro

na de eerste lezing
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755): Sonata VI op. 34

na de tweede lezing
J.M. Leclair: Six Ouvertures et Sonates en trio op. 13: 
Sonata III: Aria grazioso

offertorium
M.A. Charpentier: ouverture pour le sacré d’un Evèque H. 536

communie
M.A. Charpentier: Symphonies pour un Reposoir H 515: 
Ouverture, Pange Lingua

slot
J.M. Leclair: Deuxième récréation de musique op. 8: Chaconne



De gedachte aan “la musique baroque 
Française” doet ons wegdromen in 
de tijd. Een vervlogen tijd, dat is het 
zeker, maar het laatste grofweg halve 
decennium terug herontdekt door de 
opkomst van de “Historically Informed 
Performance”. 

Het onderzoek van eerste bronnen als 
partituren, iconografie, brieven en andere 
testimonials doet ons terug een stuk dichter 
staan bij deze tijd. De kennis die nodig is bij het 
uitvoeren van deze muziek, is mogelijk dankzij 
gespecialiseerde studie door musicologen, 
instrumentenbouwers, kunsthistorici, de 
museumwereld etc. Het instrumentarium 
wordt terug heruitgevonden, facsimile’s 
worden gedrukt en gespecialiseerde literatuur 
uitgegeven. 

Deze wetenschap staat niet stil: de muzikant 
probeert zich meester te maken van zoveel 
mogelijk verschillende informatie om het 
dan te vertalen op zijn instrument. Maar 
nederigheid is steeds gewenst, net zoals een 
portie relativeringsvermogen. We zullen nooit 
weten hoe het er werkelijk aan toe ging … we 
zullen nooit de tijdsgeest voelen waarin deze 
componisten, zoekende naar erkenning en 
werk, hun composities met wat inkt en een 
pen aan het papier toevertrouwden. Voorts is 
dit manuscript maar een heel summiere manier 
om vaak diepgaande muzikale gevoelens over 
te brengen. Maar ik zie het als een geluk bij 
een ongeluk omdat muziek altijd opnieuw moet 
heruitgevonden en beleefd worden, zowel 
voor de uitvoerders als het publiek. En dit is nu 
net mogelijk door de marge aan interpretatie 
en de noodzakelijke input van muzikale ideeën 
van de muzikant zelf. De hunkering naar alle 

Franse barok
een toelichting

mogelijke kennis rond deze muziek en zijn tijd 
is een resultaat van diepe interesse en liefde. 
En is er het natuurlijke verlangen om dit te 
delen met een publiek. 

Met de muziek uit het Frankrijk van de 17e 
en 18e eeuw denken we automatisch aan 
Louis XIV, onder wiens régime de kunst 
werd gebruikt als middel om de grootsheid 
ver buiten de landsgrenzen te brengen. 
Eenmaal gevestigd in het enorme kasteel 
van Versailles, dat letterlijk omhoog rees uit 
de moerassen buiten het drukke Parijs, werd 
ze het kloppend hart van de natie. Tegen de 
tijd dat de Zonnekoning in 1715 zijn aardse rijk 
inruilde, had er zich een echte persoonlijke 
stijl ontwikkeld zowel in de muziek als in alle 
andere kunsten. De muziek straalt op haar 
beurt de grandeur van het koninkrijk uit, maar 
is ook vervlochten van melancholie door een 
heel eigen manier van componeren. Niemand 
minder dan Jean-Baptiste Lully bracht dit 
tot een hoogtepunt door muziek royaal te 
toonzetten in 5 stemmen. We onderscheiden 
dan “dessus” – zowel voor viool, hobo, 
blokfluit, etc – “les parties” en “les basses”. Les 
parties werden in de 3 do-sleutels geschreven 
en betrof maximaal 3 altvioolpartijen, “haut-
contre, taille & quinte “van klein naar groot. 
Met “les basses” werd zowel een becijferde 
bas bedoeld – klavecimbel, orgel of luit – als 
een gestreken bas. De gestreken bas kon een 
gamba oftewel “viole” zijn of de typische “basse 
de violon”. De diversiteit van de instrumenten 
was veel groter dan we denken, alsook de 
stemmingen en de speelwijzen. De studie naar 
het hoe en waarom gaat onverminderd voort. 
Grofweg de 19e eeuw heeft gaandeweg een 
grote standaardisering teweeg gebracht in het 
klassieke instrumentarium en heeft de grote 
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diversiteit ongewild beetje bij beetje van de 
kaart geveegd.

Eerder de tessituur gaf het soort instrument 
aan en veelal is er ruimte voor keuzes. Vandaag 
integreren we in de viering een bloemlezing 
met 4 verschillende componisten met 3 
bezettingen, gebruik makende van 2 violen, 
een viola da gamba, cello en een orgelpositief. 
De 4 componisten zagen allen het levenslicht 
in het Frankrijk van de 17e eeuw, de eeuw van 
Louis XIV.

Marc-Antoine Charpentier (Paris 1643 – 1704) 
ging in Rome studeren bij Carissimi en kon bij 
zijn terugkeer rekenen op een privébaan bij 
La Duchesse de Guise. Na haar dood kon hij 
componeren voor de prestigieuze Comédie 
Française, waar hij samenwerkte met niemand 
minder dan Molière, de artistieke handlanger 
van Lully. Hij trad ook in dienst als componist 
bij de Jezuïeten en de laatste 6 jaar van zijn 
leven was hij kapelmeester aan de Sainte-
Chapelle. Charpentier schreef veel religieuze 
muziek waaronder missen, motetten, het 
bekende Te Deum, gelegenheidswerken, 
oratoria, vespers, etc. U hoort vandaag 3 
werken van Charpentier. Naast een korte 
“caprice pour 3 violons” volgt de Prélude 
uit een motet genaamd “O Amor” oftewel 
“Elévation à 2 dessus et basse chant”. Later in 
het programma brengen wij u de Ouverture en 
het eerstvolgende deel uit “Symphonies pour 
un Reposoir”, gecomponeerd in 1672. 

François Couperin ‘Le Grand’ (1668 – 1733) 
is vooral bekend voor zijn grote repertoire 
voor het klavecimbel en wat wij heden 
“kamermuziek” noemen, dus kleine wisselende 
bezettingen “au choix”. Hij werd geboren, 
werkte en stierf in Parijs. Hij had er een 
briljante carrière in navolging van zijn vader 
en ontwikkelde een heel eigen stijl gebaseerd 
op zijn visie van het klavecimbel- en orgelspel. 
Als aanloop naar de aanvang van de viering 
van vandaag brengen wij enkele delen uit een 
triosonate oftewel “sonate en trio”. Trio slaat 
hier op de 2 dessus-partijen en de baspartij. 
Deze sonate kreeg de naam “l’Impériale” 
mee en maakt deel uit van een bundel van 
36 werkjes, verdeeld over 3 “Ordres”. Deze 
bundel verscheen in 1726 onder de naam 

“Les Nations” en moet een schat geweest 
zijn voor zowel de amateur- als professionele 
muzikant. Couperin is een meester in hoogst 
verfijnde genrestukjes en verzorgde zelf zijn 
uitgaves waar elke versiering bewust werd 
gedrukt en beschreven door de componist, 
wat uitzonderlijk was. 

Met Jean-Marie Leclair (1697 – 1764) zijn 
we aan een tegenpool van Couperin beland, 
althans als mens. Leclair was een bevlogen 
en getalenteerd violist die wordt aanzien 
als de stichter van de Franse vioolschool. 
Muzikaal wist hij ook als Couperin de Franse 
en Italiaanse stijl te combineren. Hij werd 
geboren in Lyon, werkte aan het hof van Louis 
XV maar woonde en werkte enkele jaren in 
Nederland (Leeuwarden & Amsterdam). Zoals 
veel violisten in het Ancien Régime was hij 
dansmeester en liet ons enkele belangrijke 
bundels aan sonates na ; zowel voor vioolsolo 
als voor 2 violen (triosonate), telkens met een 
becijferde bas. Vandaag hoort u enkele delen, 
over de viering verspreid, uit zo’n triosonates : 
het “Grave & Allegro” uit de 3de Ouverture en 
een “Aria Gratioso” uit de 3de sonate. Deze 2 
werken verschenen samen in een bundel van 
3 Ouvertures en 3 Sonates onder opus 13 in 
1753, 3 jaar voor Mozart werd geboren en 3 
jaar na Bach’s dood. Als afsluiter hoort u een 
Chaconne (een dans als een reeks variaties 
op een thema) uit zijn opus 8, genaamd 
“Deuxième Récréation de musique” uit 1737. 

Joseph Bodin de Boismortier (1689 – 1755) 
is heden een minder bekend maar daarom 
zeker geen onverdienstelijk componist. 
Geboren in Thionville, opgegroeid in Metz en 
in 1713 mee verhuisd naar Perpignan waar hij 
een job had bij de koninklijke tabakscontrole, 
wachtte Boismortier er tot 1724 om naar 
Parijs te verhuizen nadat zijn muziek die hij in 
Perpignan tot dan toe uitgaf een waar succes 
bleek. Hoewel hij vaak vormen overnam 
naar Italiaanse Stijl schreef hij volkomen in 
de verfijnde stijl die een mengeling lijkt van 
luchtige verfijning, positivisme, weemoed maar 
telkens met “grandeur”. U begrijpt dus dat we 
graag deze muziek met u willen delen. U hoort, 
in onze voltallige bezetting, de 6de sonate uit 
zijn opus 34. 

   - Justin Glorieux
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In het besef dat moderne technologie 
een challenge in zich draagt, heeft 
de Sint-Paulus gemeenschap alles 
in het werk gesteld om haar heerlijk 
verklankte eeuwenoude boodschap 
wereldwijd toegankelijk te maken. 
Een hooggekwalificeerd technisch 
team (regisseur, repetent, beeldmixer, 
geluidsingenieur, 5 camera operators, 
technisch coördinator) staat in voor 
indrukwekkende opnames van de 
orkestmissen. De basisinfrastructuur, 
een mobiele live streaming studio, 
is vandaag in de kerk aanwezig. De 
recurrente personeelskosten vragen 
echter steeds om een substantiële 
inspanning.  

Livestreaming
Sint-Paulus de wereld ingestraald

Voor een mogelijke sponsor biedt het 
livestream project een reeks mooie 
returns want duizenden mensen 
vonden en vinden hun weg naar het 
webplatform muziekinsintpaulus.be

Indien u als mogelijke partner van de 
Sint-Paulusorkestmissen interesse 
heeft voor deze returns, kan u steeds 
contact opnemen met Wilfried Van den 
Brande – intendant

wilfried@muziekinsintpaulus.be
gsm 0477 572 531

10   -   maandoverzicht februari



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

Steunfonds Artistieke Werking
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zondag 4 maart
10.30u

zondag 11 maart
10.30u

zondag 18 maart
10.30u

zondag 25 maart
10.30u

donderdag 29 maart
17.00u

Solistenmis
met Bart Uvyn, altus

Orgelmis
met Nicolas De Troyer, titularis-organist

Barokmis: Italiaanse barok
met Sospiri Ardenti

Gregoriaanse mis
met Schola Gregoriana Cantabo

Orgelmis: Witte Donderdag
met Nicolas De Troyer, titularis-organist

Maart 2018
volgende maand in Sint-Paulus
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Met dank aan onze sponsors, 
die dit muzikaal jaar mee mogelijk maken.




