Zondag 1 juli
dertiende zondag door het jaar

Solistenmis
Vanaf 10.30u
Ekaterina Romanova
contralto
Nicolas De Troyer
titularis-organist
Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

voor de viering
J.S. Bach (1685-1750):
‘Du lieber Heiland du – Buß und Reu’ uit Matthäus Passion BWV 244
‘Domine Fili unigenite’ uit Missa Brevis BWV 235
intrede
M. Reger (1873-1916):
‘Ich sehe dich in tausend Bildern’ uit ‘2 Geistliche Lieder op. 105’
na de eerste lezing
G.F. Handel (1685-1759):
‘But who may abide the day of His coming’ uit Messiah HWV 56
na de tweede lezing
J.S. Bach: Fuga I in C BWV 846 uit das Wohltemperierte Klavier, boek 1
offertorium
Johann Pachelbel (1653-1706): Toccata in e
communie
J.S. Bach: Concerto in a BWV 1041 – Andante
slot
J.S. Bach: Concerto in a BWV 1041 – Allegro Assai
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Ekaterina Romanova
Contralto

Ekaterina Romanova was tijdens het afgelopen
jaar meermaals te gast in Sint-Paulus.
Ze zong dit jaar in Sint-Paulus de altsolopartijen
in de Krönungsmesse (W.A. Mozart) en in de
Harmoniemesse (J. Haydn) en is lid van de
Camerata, het professionele kamerkoor dat de
orkestmissen in Sint-Paulus extra luister geeft.
Haar selectie voor de Kon. Elisabethwedstrijd
ging dit jaar niet onopgemerkt voorbij.
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Ekaterina speelde op jonge leeftijd piano, ze
studeerde aan het befaamde Tchaikovsky
Conservatorium in Moskou. Ze studeerde er
theorie, muziekgeschiedenis en praktische
harmonie. Haar bachelor zang rondde ze er
af in 2015. In 2017 behaalde ze met grote
onderscheiding haar Master Zang in de klas
van Lena Lootens aan het conservatorium
van Brussel en werd laureaat van de HorlaitDapsens Foundation. Dit jaar behaalde ze
met grote onderscheiding haar diploma van
concertmusicus.

Zondag 8 juli
veertiende zondag door het jaar

Orgelmis

intrede
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1612): Echofantasia in d

Vanaf 10.30u
Matteo Balliauw
organist
Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen
Homilie door
diaken Frank Morlion

na de eerste lezing
Ennio Morricone (1928): ‘Gabriel’s Oboe’ uit ‘The Mission’
na de tweede lezing
Friedrich Christian Mohrheim (1719-1780): Ein feste Burg ist unser Gott
offertorium
Théodore Dubois (1837-1924): ‘Offertoire’ uit ‘Dix Pièces’
communie
Georg Böhm (1661-1733): Vater unser im Himmelreich
slot
J.S. Bach (1685-1750): Toccata in d BWV 565
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Orkestmissen
Augustus - December 2018

woensdag 15 augustus
10.30u

donderdag 1 november
10.30u

zondag 25 november
10.30u

zondag 2 december
10.30u

dinsdag 25 december
10.30u

Maria-Tenhemelopneming
C. Gounod - Messe Solennelle
Sint-Paulus Sinfonietta & deChorale o.l.v. Ivo Venkov
Allerheiligen
J.D. Zelenka - Missa Omnia Sanctorum
Sint-Paulus Camerata & Sinfonietta o.l.v. Ivo Venkov
Sint-Cecilia
F. Schubert - Deutsche Messe
Vlaamse Koren o.l.v. Erik Demarbaix
Sint-Elooi
W.A. Mozart - Missa Solemnis in C KV 337
Sint-Paulus Sinfonietta & deChorale o.l.v. Paul Dinneweth
Kerstmis
M.A. Charpentier - Messe de Minuit
Sint-Paulus Camerata & Sinfonietta o.l.v. Ivo Venkov

www.muziekinsintpaulus.be

Zondag 15 juli
vijftiende zondag door het jaar

Barokmis

‘Britse’ barok

Vanaf 10.30u

J.C. Bach - J. Dowland - G.F. Handel - H. Purcell

In Nomine
ensemble in residentie

voor de viering
George Frideric Handel (1685-1759):
Concerto op 6 n°4 – Larghetto affettuoso, Allegro, Largo e piano

Justin Glorieux
Ortwin Lowyck
Sylvestre Vergez
N.N.
Nicolas De Troyer
titularis-organist
Voorgegaan door
E.H. Hugo Dierick

intrede
G.F. Handel: Jephtha – Ouverture & Menuet
na de eerste lezing
Johann Christian Bach (1735-1782): Quartetto op 8 n°1 – Allegro
na de tweede lezing
Henry Purcell (1659-1695): Fantasia Z. 743 à 4
offertorium
H. Purcell: Sonata 4 parts n°4 Z. 805
communie
John Dowland (1653-1623): Mr Noelle his Funeral psalmes / Lamentatios
slot
H. Purcell: Chacony Z. 730
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Steunfonds Artistieke Werking
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

Zondag 22 juli
zestiende zondag door het jaar

Orgelmis

intrede
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Ouverture in C KV 399

Vanaf 10.30u
Nicolas De Troyer
titularis-organist
Voorgegaan door
E.H. Hugo Dierick

na de eerste lezing
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Pastorella BWV 590- I.
na de tweede lezing
Johann Michael Bach (1648-1694): Der Herr ist mein getreuer Hirt
offertorium
J.S. Bach: Pastorella BWV 590- III.
communie
J.S. Bach: Schafe können sicher weiden (uit BWV 208)
slot
Christian Friedrich Ruppe (1753-1826): Finale
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Zondag 29 juli
zeventiende zondag door het jaar

Orgelmis

intrede
Flor Peeters (1903-1986): Praise the Almighty, my soul adore him

Vanaf 10.30u
Nicolas De Troyer
titularis-organist
Gebedsdienst
voorgegaan door
Erwin Vandecauter
en Hugo Martinet

na de eerste lezing
Flor Peeters: O God, thou faithful God
na de tweede lezing
Joseph Jongen (1873-1953): Petite Pièce
offertorium
Flor Peeters: Scherzo uit ‘Modale Suite’ op. 43
communie
Jaak Nikolaas Lemmens (1823-1881): Cantabile
slot
Jaak Nikolaas Lemmens: Fanfare
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Kunstenaars in de baroktijd konden over het algemeen vlot rondreizen of zich (tijdelijk) in
een ander land vestigen, ondanks het oorlogsgeweld dat Europa teisterde in die 17de en 18de
eeuwen. Musici, beeldhouwers, schilders, ze migreerden en transmigreerden er lustig op los
en verspreidden op die manier de meest actuele finesses van hun kunst doorheen Europa en de
andere werelddelen. Die kruisbestuiving werkte en de heersers en vorsten beseften dit zeer goed.
Al konden ze elkaar dikwijls niet luchten, toch namen ze met interesse elkaars kunstenaars op
aan de verschillende hoven. Antoon Van Dyck is in dit verband een mooi voorbeeld, begonnen als
leerling van Rubens, als jong meester van nauwelijks 18 jaar oud een prachtig werk gemaakt voor
de Sint-Pauluskerk (Jezus valt onder het kruis) en dan zijn carrière verder gezet aan het Engelse
hof van koning Charles. Antoon Van Dyck kwam af en toe terug naar huis, naar Antwerpen en
onderstaande bijdrage gaat over de reden van zo’n bezoek en wat het uiteindelijk betekende voor
de dominicanengemeenschap en de Sint-Pauluskerk te Antwerpen.

Gedurende 4 jaar bevond zich
een tweede schilderij van Antoon Van Dyck
in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen.
Na het aflopen van het Twaalfjarig Bestand
in 1621 werd het leven voor Vlamingen
en Brabanders weer een stuk onveiliger.
De steden konden dankzij hun muren
en de aanwezigheid van garnizoenen
nog bescherming bieden, maar buiten
die muren was dat niet meer het geval.
De dominicanessen van Temse keken al
langer uit naar een refuge, een vluchthuis
in Antwerpen en in 1621 kwamen er enkele
zusters zich vestigen in de Mutsaertstraat.
Hun vertrek uit het klooster te Temse werd
lang betwist door de achterblijvers en heeft
nog jaren lang voor commotie gezorgd
tussen die twee gemeenschappen.
Nadat de Antwerpse predikerinnen vanaf
1623 naar een ander pand verhuisden, aan
de Minderbroedersrui (nu nr 11), konden ze
beginnen denken aan de bouw van een
kapel. De zusters gaven les aan meisjes in
het nabij gelegen minderbroederklooster
en deden ook aan ziekenzorg. Tijdens
de lange afwezigheden van Antoon Van
Dyck hebben ze ook voor zijn vader
Frans gezorgd. Op expliciet verzoek van
die dankbare vader Frans Van Dyck heeft
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Antoon voor de kapel van de predikerinnen
een groot werk geschilderd: “Gekruisigde
Christus tussen de H. Dominicus en de H.
Catharina van Siena”. Omdat de zusters aan
Frans Van Dyck: “seeker vrintschappen en
getrouwlichheden” hadden bewezen.
Het stadsarchief van Antwerpen bezit
de schenkingsakte van 1629, waarbij het
schilderij formeel door Antoon Van Dyck
aan de dominicanessen werd geschonken.
De zusters waren zeer opgetogen en
noteerden in hun dagboek dat veel
personen komen om de “werdicheyt vande
kunst” te zien. Een kunstwerk in de kapel gaf
aanzien aan het klooster en lokte bezoekers
aan. Het prachtige schilderij heeft van 1629
tot 1783 boven het altaar van de kapel
gehangen. In 1783 werd het klooster van de
dominicanessen te Antwerpen afgeschaft
per decreet van Jozef II van Oostenrijk. Alle
schilderijen en zilverwerk werden verkocht,
zo ook de gebouwen. De zusters bleven
in Antwerpen wonen en hielden contact
met elkaar. De “Gekruisigde Christus” van
Van Dyck verdween, tot het in april 1790
opdook in Brussel.

Foto: KMSKA Antwerpen
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Toen gebeurde er iets merkwaardigs. Enkele oud-zusters van het voormalige
predikerinnenklooster snelden naar Brussel, waarschijnlijk gewapend met de schenkingsakte
van Antoon Van Dyck.
Ze slaagden er in om het schilderij terug in bezit te nemen. Maar waar er mee gebleven? Hun
eigen klooster bestond niet meer, de gebouwen waren aan verschillende partijen verkocht.
Ze namen contact met de dominicanen te Antwerpen, die de sluitingsronde van Jozef II
hadden overleefd (mogelijk met Caravaggio’s Madonna del Rosario als ruilmunt) en die waren
natuurlijk onmiddellijk bereid om de “Gekruisigde Christus” op te nemen. Met de H. Dominicus
en Catharina van Siena erbij paste dit werk iconografisch perfect in het predikherenklooster.
Het verblijf van het werk bij de predikheren duurt tot juli 1794. Het heeft net geen vier jaar in
de sacristie van de Sint-Pauluskerk gehangen. Dan nemen de Franse revolutionaire troepen
het schilderij in beslag en verdwijnt het naar Frankrijk, zoals zo vele andere kunstwerken uit
gans Europa. Na 1815 komt het terug naar Antwerpen en is nu gelukkig in het bezit van het
KMSKA, waar we het na de heropening van het museum (2019, 2020?) opnieuw in volle glorie
zullen kunnen bewonderen.

Want een kunstwerk is het. So(m)ber en dramatisch, de
engeltjes linksboven zijn een delicate verwijzing naar
Titiaan en Rubens.

Het engeltje onderaan wijst naar Jezus en er steunt een
omgekeerde fakkel tegen hem, het antieke teken voor
rouw. Toch zien we aan de voet van het kruis, naast de
linkerhand van het engeltje, een brandende olielamp op
de rots, een teken dat de dood kan overwonnen worden.
Antoon Van Dyck heeft op de rots aan de voet van het
kruis een opschrift geschilderd en zo aan zijn overleden
vader een grafschrift
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“Met eigen handen heeft Antoon Van Dyck deze steen naar het kruis gerold en hem aan deze
plaats geschonken, opdat de aarde voor de ziel van zijn vader niet te zwaar zou zijn”.
Deze tekst is het echte sluitstuk van dit meesterwerk. Het schilderij verenigt op unieke wijze
de antieke, dus humanistische waarden met de kernboodschap van het christendom.
- Armand Storck

Bronnen:
Gilberte Degueldre, Klooster Predikerinnen Antwerpen, 2013;
Augustin Thys, Historique des rues et places publiques d’Anvers, 1873;
Catalogus KMSKA;
Michel Peeters, OKV, biografie Antoon Van Dyck
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Met dank aan onze sponsors,
die dit muzikaal jaar mee mogelijk maken.

