vanwege
DE BROEDERSCHAP SINT-ELOOI
en
ACV-METEA ANTWERPEN
Offergang voor alle aanwezigen ter ere van Sint-Elooi
Aambeeldslag door de smeden Olivier Sarrazyn en Bruno Kristo
Klaroengeschal door de koperblazers van de Scheldezonen - Hoboken
Aanstelling:
Prefect 2018: Godelieve Robert		
		
Nieuwe Dienende Meester: Caroline Bastiaens
		
De offerplaat in het Gulden Boek wordt aangeboden door de prefect.
				
Wij bidden voor alle overleden metaalbewerkers en leden van de
Broederschap
		
Met onze hartelijke groeten namens

		

Broederschap Sint-Elooi			ACV-Metea
Ronald Cryns				Rudi Mielants
Hoofdman				Voorzitter Antwerpen

Sint-Pauluskerk, Antwerpen
Zondag 2 december 2018

Sint-Elooi

Uitvoering van de

Missa Solemnis in C, KV 337
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Uitvoerders:
Charlotte Wajnberg, sopraan
Ekaterina Romanova, alt
Dejan Toshev, tenor
Wilfried Van den Brande, bas
Sint-Paulus Sinfonietta
deChorale
Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring
Nicolas De Troyer, titularis-organist
o.l.v. Paul Dinneweth

De eucharistieviering wordt voorgegaan door
Paul Scheelen, pastoor Sint-Paulus,
die tevens de homilie verzorgt,
Luc Dekelver, diaken-pastor van de Broederschap
en geassisteerd door Erwin Vandecauter,
dienende meester en gebedsleider Sint-Paulus
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Programma
1. VOOR DE VIERING
.

.

.

Nun komm der Heiden Heiland:

.

Koraalbewerkingen BWV 599, 659, 699

.

.

.

.

. J.S. Bach

.
.
.
Koraalbewerkingen
			
.
.
.
Koraalbewerkingen

.

.

.

D. Buxtehude

.

.

.

G.A. Homilius

.

.

.

.

A. Heiller

.

.

Koraalbewerkingen

2. INTREDE

.

Jachthoorns: Entrée à Saint-Eustâche

.

S. Oudot

3. KYRIE

.

.

Missa Solemnis in C .

.

.

W.A. Mozart

4. GLORIA .

.

Missa Solemnis in C .

.

.

W.A. Mozart

5. TUSSENZANG

.

In te speravi

.

.

.

L. De Vocht

6. EVANGELIE

.

.

.

.

.

.

.

.

7. HOMILIE		

.

.

.

.

.

.

.

.

8. CREDO .

.

Missa Solemnis in C .

.

.

9. OFFERTORIUM

.

Jachthoorns: La Rallye Antwerpen

.

.

Wachet auf ruft uns die Stimme BWV 645. .

10. SANCTUS

.

Missa Solemnis in C .

.

.

W.A. Mozart

11. BENEDICTUS

.

Missa Solemnis in C .

.

.

W.A. Mozart

12. ONZE VADER

.

.

.

.

.

13. AGNUS DEI

.

Missa Solemnis in C .

.

.

W.A. Mozart

14. COMMUNIE

.

Laudate Dominum

.

.

.

W.A. Mozart

15. NA DE ZEGEN

.

A Choral Amen

.

.

.

. J. Rutter

16. SLOT

.

Jachthoorns: La Marche des Cerfs .

.

.

.

.

.

H. Heinrich.
.		

.
.
.
Nun komm der Heiden Heiland BWV 661 .
			pro organo pleno
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W.A. Mozart

. J.S. Bach

.

.

P. Laugé

. J.S. Bach

Sint- Elooi
Uw woord daagt ons uit om, in deze adventstijd
waakzaam te zijn en op zoek te gaan naar vrede
om zo mensen te worden van het Licht.
Uw droom voor de mensen is een wereld
van samenhorigheid, liefde en gerechtigheid.
Geef ons, elke dag opnieuw,
de moed om mee te werken aan dit Rijk van God,
in onze familie maar ook in onze werkomgeving.
Leer ons inzien dat daartoe aandacht en inzet nodig zijn
maar ook volhardende moed.
Laat ons, naar uw voorbeeld,
ondanks tegenwind, toch blijven geloven
dat onvoorwaardelijke liefde voor elke medemens,
de moeite waard is om voor te vechten,
ook voor mensen aan de rand van onze maatschappij,
Sint-Elooi, denk aan ons en inspireer ons
ook als het moeilijk wordt op de weg, die voor ons ligt.
Mogen wij, op die manier, anderen laten zien
dat vrede kan groeien waar mensen
boodschappers zijn van uw menslievendheid. Amen

Luc Dekelver

2-12-2018
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Broederschap van Sint-Elooi
In tegenstelling tot wat velen misschien denken, is de broederschap
van Sint-Elooi niet alleen een groep mensen die, één keer per jaar, een
viering houdt in de Sint-Pauluskerk en daarna hun patroonheilige huldigt
op de Veemarkt met soep, glühwein en wittekes. Er is meer, veel meer.
Het is een broederschap in de letterlijke betekenis van het woord. Het is
een verzameling mensen van verschillende stand of rang die samen een
gemeenschap vormen die opgebouwd is met de rijkdom van eenieders
talent. Zo kan de een de ander aanvullen.
Deze samenwerking beperkt zich niet alleen tot Antwerpen en omgeving.
Ze is zelfs grensoverschrijdend. Samen met negen andere Belgische
broederschappen, tien Franse, zes Duitse, een Nederlandse, enkele
Italiaanse en een Zwitserse, vormen ze Euroloy, de Europese Federatie van
Sint-Elooi broederschappen.
Zij vormen een schakel in het actief deelnemen aan het maatschappelijk
en moreel welzijn van de maatschappij, door het bevorderen van een
“hartelijk Europa ”. Gedurende het ganse jaar, maar bijzonder in de maanden
juni, september, november en december worden door de plaatselijke
afdelingen, gilden en vriendenkringen samenkomsten georganiseerd, met
als inzet de samenhorigheid tussen lokale en Europese broederschappen te
bevorderen. De eucharistieviering is en blijft bij velen centraal.
Bij velen staat ook het liefdadigheidswerk prioritair in het engagement.
Dit door het uitdelen van brood, het verzorgen van noodlijdenden tot zelfs
zorgen voor een menswaardige begrafenis. Ook bij onze broederschap is
dit zo. Een deel van onze inkomsten wordt besteed om de sociale nood in
Antwerpen te lenigen.
En tenslotte nog een woordje over het Sint-Elooi museum. Dankzij de nauwe
samen-werking met de broederschap van Wommelgem, is er 13 jaar geleden
een museum opgericht. Ondertussen hebben duizenden personen al een
bezoek gebracht. In 3 zalen van het fort van Wommelgem worden allerlei
artefacten tentoongesteld.
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Een woordje van onze hoofdman over ...
Sint-Elooi
De eerste zondag van december vieren we elke
jaar onze patroonheilige Sint-Elooi in de SintPauluskerk en dit reeds voor de 158ste keer.
De Broederschap werd hier in deze parochie in
1860 opgericht. Uit de statuten van toen blijkt
dat de “grondstellingen” waar de Broederschap
voor staat: dankbaarheid, vertrouwen en
standvastigheid, nog steeds aan de orde zijn.
Zij blijven tot heden nog up to date. Het is aan
onze leden van de Broederschap dit niet alleen
in het dagelijkse leven te uiten maar ook samen
deze unieke viering, deze traditie in stand te
houden.
De Broederschap is fier dat deze unieke misvieringen in deze prachtige
monumentale kerk van Antwerpen kunnen doorgaan. Telkens worden ze
opgeluisterd met schitterende muziek voor solisten, koor en orkest. Daarbij
komen dan nog de jachthoornblazers en natuurlijk onze enthousiaste smeden,
die muziek uit het aambeeld toveren, samen met de trompetters.
Wij zijn bijzonder fier dat we vandaag Caroline Bastiaens mogen aanstellen als
Dienende Meester. Caroline is sterk sociaal geëngageerd, een jonge politica die
reeds veel ervaring heeft . Zo werken we sterk aan een jongere generatie om
voor verdere continuïteit te zorgen in onze Broederschap.
Maar speciaal dit jaar willen we toch onze pastoor E.H. Paul Scheelen bedanken.
Hij was meer dan 20 jaar pastoor in deze Sint-Paulusparochie. Telkens heeft hij
aan onze viering veel inhoud gegeven, niet alleen liturgisch maar ook inhoudelijk
met zijn prachtige homilies.
Ik hoop dat we in de toekomst, terwijl hij van een welverdiende rust geniet, nog
eens op hem mogen rekenen.
Ron Cryns
Hoofdman Broederschap
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De offergang

Naar jaarlijkse traditie zal het Sint-Elooi beeldje
ter verering aangeboden worden voor al de
aanwezigen tijdens de viering. Uw geldelijke
bijdrage in de offermandjes op dat moment is
voor de Broederschap zéér belangrijk niet alleen
om de onkosten van dit gebeuren te financieren
maar ook om onze sociale activiteiten gericht
naar de minstbedeelden verder te zetten.
Als broederschap willen wij een antwoord geven
op de armoede in de parochie van Sint-Eligius
in de Seefhoek te Antwerpen. In deze omgeving
leven meer en meer mensen, jong en oud,
onder de armoedegrens en klinkt de vraag tot
ondersteuning voor het aankopen van brood,
medicatie of elementaire levensbehoeften voor
hun kinderen.
De broederschap ondersteunt jaarlijks, met een
bijdrage, de sociale noden van deze wijk, waar
onze pastor Luc Dekelver ook werkzaam is.
Voor uw financiële steun, van harte bedankt in
naam van de minstbedeelden!

Bent u al lid van onze Broederschap ?
Gezonde financies zorgen voor een gezonde werking!
Zoals u uit deze brochure ook moet vaststellen… er zit leven in, er wordt gewerkt, de
minstbedeelden worden niet vergeten, de eucharistieviering wordt verzorgd….
Het samenkomen van mensen uit verschillende geledingen en landen wordt
bevorderd, het “ik-zijn” wordt hierdoor zoveel mogelijk verbannen en er wordt plaats
gemaakt voor “eerbied en respect” voor iedereen.
De uitgaven en inkomsten dienen in evenwicht te zijn en dat is maar mogelijk als
ieder lid van de broederschap zijn jaarbijdrage stort zodat wij onmiddellijk al onze
onkosten kunnen vereffenen. (drukwerk – orkestmis – verzendingskosten – …)
Bij ontvangst van uw bijdrage wordt uw lidkaart toegestuurd.
De minimum bijdrage blijft op 5 euro maar wij durven rekenen op een hoger bedrag
zoals reeds tientallen leden ons toezenden. Je kan storten als ondersteuning van
onze werken op ons rekeningnummer:
Sint-Eligiusbroederschap
IBAN BE57 7775 9699 2135 - BIC GKCCBEBB
Onze hartelijke dank bij voorbaat.		
Luc De Bruyn
Secretaris-penningmeester
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De nieuwe prefect: Godelieve Robert
Godelieve Robert was de eerste vrouw, die in 1991 dienende
meester van Sint-Elooi werd. Dat was toen niet evident. Maar
het feit dat zij op dat moment in het beroepsverbond van
ACV-metaal zetelde en op voorspraak van de toenmalige
secretaris van ACV-metaal werd zij als nieuwe dienende
meester aangesteld.
Godelieve was ook reeds vanaf 1979 délégué op de
toenmalige “Bell Telephone” in Hoboken en was ook lid
van het comité van veiligheid aldaar. Ook zetelde ze in het
verbondsbestuur van ACV-Antwerpen vanuit de vrouwenwerking van het ACV. In 2000
heeft ze, vanuit deze functie, de provincie Antwerpen mogen vertegenwoordigen in
New York in de vrouwenmars tegen ‘Armoede en geweld’.
Godelieve Robert is lid van Beweging.net en zetelt nu in het bestuur van Hoboken
vanuit OKRA. Ze is tevens secretaris van OKRA Sint-Jozef in Hoboken.
Nieuwe Dienende Meester: Caroline Bastiaens
		
Caroline Bastiaens is gehuwd met Kristof Waterschoot en
is de fiere mama van Mathis. Ze wonen in Hoboken waar
Caroline ook politiek actief is.
Caroline studeerde aan de Universiteit Antwerpen
Politieke en Sociale Wetenschappen waar ze een
masterdiploma behaalde in 1998. Ze ging aan de slag als
politiek medewerker bij CD&V. Vervolgens werd ze adviseur
van de vicedirecteur personeelszaken en interne organisatie’
bij de stad Antwerpen. Aansluitend werkte ze voor
Europarlementslid Ivo Belet en daarna als kabinetschef voor
Antwerps schepen en dienende meester Marc Van Peel.
Na de rechtstreekse Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 kwam ze begin december
2012 voor de kieskring Antwerpen in het Vlaams Parlement. Ze zetelde er, tot het einde
van de legislatuur in mei 2014, in de Commissies voor Wonen, Welzijn en Mobiliteit. Na
de Vlaamse verkiezingen van 25 mei 2014 bleef ze Vlaams volksvertegenwoordiger tot
begin juli 2017. Ze zetelde onder andere als vast lid in de Deontologische Commissie
en de Commissie voor Cultuur en als plaatsvervanger in de Commissies voor Mobiliteit
en voor Onderwijs. Daarnaast is ze sinds 2012 gemeenteraadslid in Antwerpen. In
november 2016 volgde ze partijgenoot Philip Heylen op als schepen van Cultuur,
Economie, Stads- en buurtonderhoud, Patrimonium en Erediensten.
Caroline is liefhebber van klassieke muziek en een grote fan van street art in alle
hoeken van onze stad. Wij zijn dan ook blij haar te mogen opnemen in onze kring van
dienende meesters Sint-Elooi achterna.
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Het Sint-Elooimuseum in Fort II – Wommelgem
Het Sint-Elooi museum is geen smidse maar een plaats waar waardevolle
afbeeldingen, documentatie, geschiedenis en aandenken over onze
Patroonheilige Sint-Elooi zijn samengebracht. Het werd plechtig geopend op
24 mei 2003 en de bekendheid ervan is ondertussen enorm gegroeid.
Het Fort 2 te Wommelgem ondergaat op dit moment een grondige renovatie
en restauratie. Het gebouw, waarin het museum zich bevindt, is reeds voor
50% gerenoveerd zodanig dat men terug het museum kan bezoeken.
De totale werken zouden half december voltooid zijn.
Regelmatig komen er uit de Europese broederschappen afbeeldingen
en/of bezienswaardigheden het museum verrijken. De inmiddels 13.000
bezoekers zijn verbaasd en in bewondering voor hetgeen over Sint-Elooi
werd bijeen gebracht in een sfeervolle omkadering.
Het Secretariaat streeft dan ook naar een vlotte samenwerking op Europees
vlak, welke de samenhorigheid ten goede komt ter ere van Sint-Elooi.
Het Sint-Elooi museum is zo een EURELOY-museum geworden in de volle
betekenis van het woord, gerealiseerd door vrijwilligers in samenwerking en
geloof ter ere van onze patroonheilige Sint-Eligius. Het zijn deze vrijwilligers
die op donderdagen paraat staan voor de volledige inrichting en onderhoud.
Het museum is toegankelijk bij “opendeurdagen” en “groepsbezoeken”
zowel op werkdagen als met de weekends en ..... gratis !
Aanvragen bij: Julien Blommaert - 03/3537763 - julien.blommaert@telenet.be
Magda Van Meir - 03/6455016 | Danny Kets - 03/3538600
zonder twijfel een bezoekje waard…
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Eureloy - www.eureloy.org
Het afgelopen jaar waren er weer verschillende bijeenkomsten op Europees niveau,
zoals de vierjaarlijkse samenkomst in Noyon. Hier werd dan ook de volgende president
voor Eureloy aangesteld. Ditmaal was het de beurt aan Duitsland en is Kuper Hermann
uit Witten voor de volgende vier jaar verkozen.
Dan hadden we nog de gebruikelijke vieringen zoals Jumet, Tielorde met
paardenwijding en gezellige BBQ, de viering in Laneffe met zijn prachtige ommegang.
In Bethune (Frankrijk) vierde de vereniging haar 850-jarig bestaan. Uiteraard zijn er dit
jaar nog samenkomsten in Duitsland op 1 december en vergeten we niet de jaarlijkse
mooie viering van de Broederschap Antwerpen in de Sint-Pauluskerk.
Volgende geplande bijeenkomsten zijn:
2018 Notre Dame de Paris, zondag 9 december 10u
2019 Bouillon en Jumet met viering 100-jarig bestaan
2020 Chateau Renard (Frankrijk): 50-jarig bestaan
2022 Noyon (Frankrijk)
2023 Chaptelat (Frankrijk)
2025 Goch (Duitsland): 500-jarig bestaan
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Mozarts Missa Solemnis
een meesterwerk in de schaduw

De laatste volledige mis die Mozart schreef is de Missa Solemnis in Do
groot (KV 337). Ze ontstond in maart 1780 in Salzburg: “nel Marzo 1780 in
Salisburgo” schreef Mozart op de titelpagina.
Het predikaat “Solemnis” doet méér vermoeden dan de eigenlijke realiteit,
want ondanks een rijke instrumentatie met hobo’s, fagotten, trompetten en
pauken, is de mis vaak éven geconcentreerd en gecondenseerd als een
‘Brevis’ mis. Aartsbisschop Colloredo, zo leren we in een brief van Mozart
aan Padre Martini waarin hij zich behoorlijk boos maakt, had immers de
uitdrukkelijke wens geuit dat de liturgie de duur van 45 minuten niet zou
overschrijden: de componist diende zich daaraan aan te passen!
Mozarts Missa Solemnis werd een jaar later geschreven dan de bekendere
“Krönungsmesse” en was eveneens voor de hoogmis van Pasen voorzien.
Ze staat ook een beetje in haar schaduw – en dat is eigenlijk niet helemaal
terecht. Ze heeft een vergelijkbare rijkdom aan ideeën en een vaak even
liefelijk karakter.
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Arnold Werner-Jensen schrijft:
“Wiegend, bijna oorstrelend, klinkt het Kyrie in driekwarts maat, dynamisch
ongewoon rijk en zorgvuldig uitgetekend, tegelijk binnen de korte “Brevis”
normen gehouden.
In het Gloria verbindt Mozart op een heel ongewone manier twee
solostemmen met twee zacht, in de achtergrond, declamerende
koorstemmen. Het blijft fascinerend hoe Mozart, binnen het bestek van
een beperkt aantal maten, terwijl het tempo en de maat gelijk blijven,
radicaal een stemming kan laten omslaan als de tekst het vraagt. Een
voorbeeld daarvan is het “Miserere/Qui tollis met nevelachtige harmonische
schakeringen.
Nog indringender ervaar je hoe midden in het Credo, in de trage
middenzin ‘Et incarnatus’, de muziek plots bijna stilstaat, totaal verinnerlijkt.
Dan manifesteert ze zich terug in het ‘Crucifixus’ en wordt dissonant
aangescherpt in het ‘passus et sepultus est’.
Het Sanctus start met een machtig Adagio, dat evenwel slechts acht maten
duurt, waarna het ‘Hosanna’ met een attaca inzet, ingeleid door een sierlijke
lijn van de sopraan die door het koor voltooid wordt.
Het Benedictus verbluft met een onverwachte, quasi-archaïsche strengheid,
een fuga die vanuit de baslijn met scherpte opgebouwd wordt, tot de
hobosolo in parallelle tertsen het koor terugbrengt naar de vrolijkere
stemming van het ‘Hosannah.’
Het Agnus Dei lijkt haaks te staan op het ‘brevis’ concept. Het stroomt
met grote gelatenheid en melodische overtuigingskracht. Het is een
sopraanaria met coloraturen, maar dan coloraturen die evenwel nooit een
op zichzelf betrokken virtuositeit suggereren. Ze wordt begeleid door 3 solo
instrumenten: hobo, fagot en orgel die, tezamen en afwisselend, zacht met
de soliste alterneren. De laatste vijf maten komen toe aan het koor, in een
verstilde, beheerste modus.
Het afsluitende Dona nobis pacem zet in met instrumentale schwung, quasi
wereldlijk, met een fluisterend piano als in de finale beweging van een
symfonie (vergelijk bijvoorbeeld met het verrassende effect van het begin
van de laatste beweging van de Parijse Symfonie KV 297). Maar ook hier
zijn er momenten die zeer indringend zijn, o.a. de tweede inzet van het
solokwartet, die ten onrechte doet vermoeden dat de mis beëindigd is,
of onmiddellijk daarna het koor dat twee keer lijkt stil te staan op ‘do-na’,
‘pa-cem’, daarbij van forte naar piano gaand, als lijken het momenten van
finale bezinning. Met vier tedere maten, zacht gezongen, laten de soli de
mis uitdoven.” 1
1

Jensen, Arnold Werner. 1990, Wolfgang Amadeus Mozart, Band 2, Vokalmusik. Stuttgart, Reclam. 25-27.
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Een laatste volledige mis. Betekende het dat Mozarts interesse voor
kerkmuziek na Salzburg ophield? De onafgewerkte grote mis KV 427 (het
Agnus Dei ontbreekt ) weerlegt dit – Mozart schreef ze als een uiting van
dank voor zijn huwelijk met Constanze en hoewel onvoltooid, werd ze op
26 oktober 1783 uitgevoerd in de Sint-Pieterskerk in Wenen, onder leiding
van de componist en mét Constanze, voor wie Mozart vermoedelijk de
sopraanaria’s schreef.
In Wenen hield Mozart zich dus beroepsmatig niet bezig met kerkmuziek.
Een duidelijke reden is dat het klimaat er voor deze composities niet
gunstiger was dan in Salzburg. Ook keizer Jozef II promootte het ideaal
van nuchtere kerkmuziek met minimale uitwerking. Hij sympathiseerde
met de Gravanima van Koblenz (1769) en de Nuntiatur van München (1785)
die ijverden voor een eerder nationale kerkmuziek (met Duitse hymnes),
ondanks pauselijke protesten.2 Vermits Mozart geen ‘Kapelmeister’ meer
was, hoefde hij zich niet verplicht te voelen om muziek te componeren in
een structuur die hem niet lag. Het is opmerkelijk dat ook Haydn in deze
jaren geen missen schreef.
Mozart vergat zijn Salzburgse missen evenwel niet.3 Als er zich een
gelegenheid voordeed, suggereerde hij de uitvoering ervan, zoals in
de winter van 1780/81 in München, waar hij de première van Idomeneo
voorbereidde. In een brief van 13 november vraagt hij, kort na zijn aankomst,
aan vader Leopold om hem de partituur en de verschillende partijen (de
copies per instrument) toe te sturen. Hij wilde het Münchens hof ervan
overtuigen dat hij ook voor de kerk topcomposities schreef. In de zomer
van 1781 vraagt Mozart opnieuw om het materiaal deze keer naar Wenen
te sturen. In 1783 ontvangt hij het materiaal, hij wil het voorleggen aan de
keizerlijke bibliothecaris, musicoloog en vriend baron Von Swieten. Tijdens
zijn laatste levensjaren wordt Mozart bevriend met koorleider Anton Stoll uit
Baden. Hij leent hem drie Salzburgse missen uit: de Krönungsmesse KV 317,
de Missa Solemnis KV 337 en de mis KV 275. Mozart vertelt in zijn brieven
dat de missen er in de zomer van 1790 werden uitgevoerd.
2
3

Humphreys, David in: Robbins Landon, H.C. 1990, Het Mozart Compendium, Baarn, Tirion, 314.
Volgende paragrafen zijn gebaseerd op: Holl, Monika, 1989, New Mozart Edition, Masses, vol. 4, Series I, Sacred Vocal.
http://dme.mozarteum.at/DME/objs/pdf/nma_7_-24_-3_eng.pdf, 5-20.
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De partituren van de Missa Solemnis en de mis KV 275 bleven na Mozarts
dood in de handen van Anton Stoll, tot die zelf overlijdt in 1805. Zijn weduwe
gaf de volledige muzikale bibliotheek, inclusief de 2 Mozart missen, aan zijn
opvolger Joseph Schellhammer. Toen Schellhammer na de dood van zijn
echtgenote, van Leoben (Steiermark) in 1864 naar Graz verhuisde, verkocht
hij een deel van zijn muziekbibliotheek. Sindsdien is het orginele handschrift
van de mis KV 275 spoorloos. Het handschrift van de Missa Solemnis werd
echter in 1868 gekocht door Ludwig Ritter von Köchel (bevlogen man die
na studies rechten en interessante publicaties in plantkunde en geologie,
voor zijn verdiensten als privéleraar van de zonen van aartshertog Karel
van Oostenrijk geridderd werd en zich dankzij zijn mooie pensioen tot
groot musicoloog ontpopte. Zo maakte hij de indrukwekkende lijst van
Mozarts composities, vandaar Köchel Verzeichnis, de verklaring voor de
afkorting ‘KV’ en het nummer dat men bij elke Mozart compositie vindt).
Schellhamers zoon verkocht ook alle andere Mozartmanuscripten die in zijn
vaders handen gebleven waren aan Ritter von Köchel. Via Ritter von Köchel
kwamen de partituren in de Weense hofbibliotheek terecht.

Ludwig Ritter von Köchel

Na Mozarts dood, al vanaf mei 1792, waren exemplaren van Mozarts
belangrijkste missen beschikbaar bij verdeler/ondernemer Johan Traeg in
Wenen. Vele handgeschreven copies maakten zo hun weg naar kerken en
abdijen in Wenen en omgeving. Het materiaal dat Leopold Mozart bezat,
kwam na zijn dood via Maria Anna (Nannerl, Mozarts zus) in het bezit van
het Augustijner Heilig Kruis klooster in Augsburg. Nu bevindt het er zich in
de Stads- en Staatsbibliotheek. De 38 langwerpige vellen, met telkens 10
staven, herbergen ook nog een verrassing. Mozart schreef van pagina 10 tot
16 een Credo (tempo di Ciaconna) dat hij stopzette na 139 maten, net voor
de tekst ‘cuius regni non erit finis’. Op de pagina erna begint hij aan een
geheel nieuwe toonzetting van het Credo. Het is dit voltooide Credo dat u
vandaag hoort.
									
-- Wilfried Van den Brande
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deCHORALE
het Antwerps Oratoriumkoor met meer dan 100 jaar geschiedenis

deCHORALE - officieel De Koninklijke Chorale Cæcilia - ontstond in 1916, in
het bezette Antwerpen. Vlaams componist Lodewijk De Vocht was stichter
en dirigent van dit koor, een gemengd koor van amateurzangers. Van bij het
ontstaan streefde hij naar een groot oratoriumkoor, gevestigd in zijn stad,
waar het koor ook vandaag nog steeds is gevestigd.
Naast componeren van vele werken dirigeerde hij zelf 50 jaar lang zijn koor.
Met een uitgebreid repertoire van de grote klassieke werken, naast moderne
composities van collega’s, kreeg zijn koor met opgemerkte uitvoeringen een
grote nationale en zelfs internationale faam.
Eind jaren’60, op hoge leeftijd, geeft De Vocht het stokje door. Hij wordt
tijdelijk opgevolgd door Frits Celis, muziekdirecteur Vlaamse Opera. 2 jaar
zal hij een nieuwe dirigent aanbevelen.
Frans Dubois, Antwerpse musicus, wordt in 1971 de nieuwe dirigent. Hij zorgt
ervoor dat de Chorale op korte tijd weer nieuwe hoogtepunten kent. 30
Jaar lang heeft hij geijverd om het koor uit breiden in de traditie van stichter
Lodewijk De Vocht.
Vanaf 2002 wordt deCHORALE geleid door huidig dirigent Paul Dinneweth.
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Met zijn brede muzikale opleidingen in binnen en buitenland, heeft hij de
koordirectie van de CHORALE in handen genomen. Bij zijn aantreden koos
hij resoluut voor een dynamische en vernieuwende aanpak. Met respect
voor het historische fundament van dit legendarische oratoriumkoor en met
zijn innovatief artistiek leiderschap is hij erin geslaagd om deCHORALE op
een hoog muzikaal niveau te tillen.
Het klassiek oratorium is voor dit koor nog steeds de basis van het
repertoire. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uitvoeringen van Bach’s Mattheus
Passie, of Requiems van o.a. Verdi, Brahms of Mozart. Ook feestelijke
oratoria komen aan bod, zoals Händels Coronation Anthems of de 9de
symfonie van Beethoven.
Daarnaast heeft Dinneweth voortdurend aandacht voor het uitvoeren van
hedendaags werk zoals de Carmina Burana van Carl Orf, het Requiem van
Lloyd Webber, of de Mirror of Perfection van Richard Blackford.
Onlangs nog heeft deCHORALE, op 11 november in de Koningin
Elisabethzaal, een hedendaags Requiem uitgevoerd van de Brit Howard
Goodall: ‘Eternal Light’. Deze herdenkingsviering, naar aanleiding van 100
jaar WOI, heeft het publiek, jong en oud, ontroerd en begeesterd.
Het moge duidelijk zijn dat deCHORALE, een uitzonderlijk groot koor
met 130 leden, allemaal liefhebbers, behoefte heeft aan voortdurende
ondersteuning van professionele begeleiders. Nieuwe muziekwerken
worden wekelijkse op repetities ingestudeerd. Dirigent Dinneweth wordt
daarbij ondersteund door stemcoach Kristien Vercammen en repetitor Peter
Maus.
Zowel nieuwe kandidaat-zangers als de vaste koorleden worden dan
ook aangemoedigd om deel te nemen aan de interne koorscholing,
stemscreening en stemvorming. Naast het uitdagende programma en de
collegiale sfeer, trekt deze aanpak jaar na jaar nieuwe leden aan, wat leidt
tot een voortdurende groei van dit unieke koor.
Dirigent en voorzitter bewaken de continuïteit en blijven zich inzetten voor
verdere groei, zowel in aantal zangers als in kwaliteit. Zij kunnen rekenen
op ondersteuning van bestuursleden en medewerkers, allen vrijwilligers.
Samen staan zij in voor de realisering van de doelstellingen. Ieder jaar staan
minstens twee nieuwe producties op het programma, in voor- en najaar.
Iedere productie wordt vaak meermaals uitgevoerd, nieuwe verrassende
concerten die worden uitgevoerd, in diverse concertzalen in Vlaanderen of
in Antwerpse Kerken.
Het jaarprogramma wordt, op verzoek, aangevuld met allerhande
uitvoeringen voor diverse vieringen van organisaties of bedrijven, vaak
feestelijke momenten.
Vandaag viert deCHORALE, samen met u, de orkestmis ter ere van Sint-Elooi
in deze imposante Sint-Pauluskerk. Koor en orkest luisteren deze viering op
met de uitvoering van de Missa Solemnis van W.A. Mozart.
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Enkele maanden geleden (mei 2018) werd sopraan Charlotte Wajnberg
laureate van de internationale Koningin Elisabethwedstrijd voor zang - ze
ontving ook de publieksprijs met vertolkingen waarmee ze de Vlaamse
harten veroverde. Op deze foto ontvangt ze haar prijs uit handen van
koningin Mathilde.

“

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

www.muziekinsintpaulus.be
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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
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presenteert
koperkwintet Brassery & Nicolas de Troyer, orgel

‘ORGAN PIPES AND BRASSERY BELLS’

ZAT 08.12.2018 - 15:00u

KERSTCONCERT
SINT-PAULUSKERK
Sint-Paulusstraat 22 - 2000 Antwerpen

€8 <18j - €15 >18j

contact: reservaties@brassery.be - 0476.41.85.31

www.brassery.be

Save the Date
De Warmste Week

Zondag
16 december 2018

15.00
Sint Pauluskerk - Antwerpen

Koken voor Koca
presenteert:
een concert voor KOCA
met

Elise Caluwaerts - sopraan
Wilfried Van den Brande - bas bariton
Ivo Venkov - piano

