
Ludens brengt César Franck-project rondom koor en orgel 

Vraag één van de basiliekorganisten welke orgelmuziek er in de hemel klinkt, dan valt 

meteen – naast J.S. Bach uiteraard – de naam van César Franck. Laat de orgelmuziek van 

Franck nu perfect passen op het Maarschalkerweerdorgel en laat hij ook nog eens 

schitterende koormuziek geschreven hebben. Om deze componist extra in het zonnetje te 

zetten wordt op zondagmiddag 27 oktober a.s. (aanvang: 15.00 uur/toegangsprijs: € 10,--, 

jongeren gratis) in de Basiliek een Franck-project (“le père angélique”) uitgevoerd m.m.v. 

een projectkoor o.l.v. Frans Bullens, diverse solisten/instrumentalisten en de organisten Jan 

Willems en Ton Stevens. 

César Franck (1822 – 1890) was een 

Nederlands-Belgisch pianist, organist, 

componist en orgelleraar. Zijn 

werkzame leven heeft hij doorgebracht 

in Parijs, waar hij in 1859 benoemd 

werd als organist van het nieuwe 

Cavaillé-Coll-orgel van de Église Sainte-

Clotilde. Hij schreef veel orgelmuziek, 

maar ook piano-, kamer- en 

orkestmuziek. Hij heeft veel beroemde 

organisten opgeleid die hem de 

koosnaam “le père angélique” 

meegaven. Projectleider Frans Bullens 

(zelf ook Franck-adept) heeft bij dit 

project zijn pijlen gericht op de 

middenperiode van Francks 

compositorische werken, omdat deze 

periode door de muziekcritici veelal 

onbesproken blijft maar wel de nodige 

muzikale pareltjes heeft opgeleverd. 

Naast enige bekende geestelijke 

motetten (o.a. het Ave Maria, Panis Angelicus en Psalm 150) staan ook enige delen uit het 

zelden uitgevoerde, maar schitterende oratorium Rebecca op het programma. Ook de 

grotere motetten ‘Dextera Domini’ en ‘Quae est ista’, ook zelden uitgevoerd maar prachtige 

werken, staan op het programma. 

Het projectkoor wordt begeleid door klarinet, cello en contrabas, aangevuld met piano, 

harmonium en harp. Heel bijzonder bij dit concert is dat Frans Bullens alle begeleidingen 

opnieuw heeft gearrangeerd in Francks schrijfwijze, een werkwijze die Franck zelf ook 

toepaste in zijn tijd. Zo moest de componist zijn grote Mis in opdracht van zijn uitgever 

opnieuw instrumenteren en herschrijven: van groot symfonieorkest tot klein ensemble, zo 

ongeveer wat op dit concert te horen is.  



Het koor en de solisten bestaan uit ongeveer 30 mensen, geselecteerd uit het St. Janskoor 

van de Basiliek, het St. Laurentiuskoor uit Dongen en de Capella Catharina uit Oosterhout. 

Geroutineerde zangeressen en zangers die in dit genre muziek door de wol geverfd zijn.  

Uiteraard zal het Maarschalkerweerdorgel te horen zijn in enige orgelwerken (o.a. Grand 

Choeur in Es groot en het bekende 3e Choral). Al met al dus een afwisselend programma 

met grote en kleine werken van de grootmeester Franck, waarbij voor elke 

muziekliefhebber iets te ontdekken en veel te genieten valt! 
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