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Aurelio Scetti  
en de Slag van Lepanto 

‡ 
Een muzikaal  

renaissanceverhaal 

Woensdag 6 oktober 2021 – Sint-Pauluskerk Antwerpen 
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E per essere inabile e storpiato 
Supplica e prega Vostr’ Altezza glli conceda grazia 

Di liberarlo da tente tenebre sempre pregando Iddio 
per la sua felicità 
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Pallido e sm

orto, in vista tutto afflitto, 
Si dim

ostra al figliuol  l’
am

ato padre; 
Lo abbracia e m

ira, legato e trafitto, 
Nel concco legno, in fra l’

orrende squadre. 
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INHOUD 

Vanavond is het precies 450 jaar geleden dat de 250 
galeien van de Heilige Liga langzaam de Ottomaanse 
vloot naderden, die in de golf van Lepanto had 
verzameld. De volgende dag vond een verschrikkelijke 

zeeslag plaats. De overwinning van de Heilige Liga in 1571 zal er 
uiteindelijk toe leiden dat het westelijke gedeelte van de Middellandse 
Zee daarna meestal gevrijwaard blijft van aanvallen door de marine 
van de sultan van Constantinopel, maar de door hem gesteunde 
piraten blijven nog lang een bedreiging. 
 
Sultan Selim II (1524 – 1574) beschouwde zich, net als zijn grote 
voorgangers, als de wettige erfgenaam van het Romeinse keizerrijk. 
 
Paus Pius V, geboren als Antonio Ghislieri, een predikheer, was een 
motor van de contrareformatie. Hij voelde de druk van de Ottomanen 
op de Pauselijke Staten toenemen. Piraten en kapers, bewapend door 
de Ottomanen, vormden een fysieke bedreiging. De Ottomaanse 
marine veroverde Tripoli en Djerba, maar werd op het nippertje 
teruggeslagen bij Malta (1565). Voor Pius V was het duidelijk dat de 
Ottomaanse expansie in de Middellandse Zee moest afgewend worden. 
 
Tot in de lente van 1571 slaagde Pius V er niet in om een vloot van 
westerse geallieerden rond zich te verzamelen. Venetië verkoos om de 
verdragen met de Ottomanen te respecteren en Filips II gaf voorrang 
aan zijn problemen in de Nederlanden. De trigger voor die twee partijen 
om in augustus 1571 toch de Heilige Liga te vervoegen was, vooral voor 
Venetië, de val van Cyprus en de afslachting van het Venetiaanse 
garnizoen door de Ottomaanse troepen. Op 15 september 1571 vertrok 
de vloot van de Heilige Liga vanuit Messina, onder bescherming van de 
Heilige Maagd, op zoek naar de Ottomaanse vloot. Paus Pius V kon 
niets anders meer doen dan wachten op traag doorsijpelend nieuws. Hij 
bad de rozenkrans. 
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Het bidden van de rozenkrans tot Maria en het behaalde resultaat zal 
door Pius V en de orde van de predikheren worden ingezet voor het 

katholieke geloof. Een uitgekiende propagandamachine trekt zich na de 
overwinning bij Lepanto op gang, zal effect blijven oogsten tot aan de 

100ste verjaardag in 1671 en wordt één van de speerpunten van de 
contrareformatie. De iconografie van een aantal kunstwerken in Sint-

Paulus, de predikherenkerk in Antwerpen, vormt een getuigenis van die 
periode.  

In de pandgang van het voormalige klooster hangen de vier schilderijen 
die Jan Peeters rond 1671 schilderde voor de 100ste herdenking van 

Lepanto. Onze-Lieve-Vrouw van Victorie, dominicanen en 
dominicanessen, een rozenkrans biddende Pius V, ze zijn allemaal 

prominent aanwezig. Ook in de pandgang staat een dubbelpaneel, met 
aan de ene zijde Maria en de 15 Mysteriën, aan de andere kant 

waarschijnlijk de afbeelding van de christelijke protagonisten tijdens de 
slag van Lepanto. Talrijke paters dominicanen van het Antwerpse 

klooster schrijven over de wonderen van de rozenkrans, de bekendste 
onder hen is pater Vloers. Zijn verhalen kan je lezen in de lambrisering 

van de Sint-Pauluskerk. 

De beroemdste en grootste ode aan de rozenkrans in Sint-Paulus is de 
schilderijenreeks over de 15 Mysteriën, dat ongelooflijke stripverhaal 
over het leven van Maria en Jezus voor ongeletterden, die magnifieke 

aanloop naar de Madonna met de Rozenkrans in de Mariakapel. Als je 
tien weesgegroetjes bidt voor elk schilderij, dan lever je een prestatie 

die je kan vergelijken met de dominicanen die op het hoogkoor 150 
psalmen zongen. De rozenkrans en de 15 Mysteriën 
bieden nog altijd houvast en troost aan gelovigen. 

Uit dank voor de zege nabij Lepanto werd ook in de 
Sint-Pauluskerk een ‘broederschap van Onze-Lieve-

Vrouw van de Heilige Rozenkrans’ opgericht, die nog 
steeds actief is. Die broederschappen vormden in 

vele kerken een onderdeel van de contrareformatie, 
gelanceerd kort na de Beeldenstorm en Lepanto, als 

reactie op de calvinistische afwijzing van de 
Mariadevotie. 
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PROGRAMMA 
 

Son passati dieci anni per l’omicidio commesso da lui 
‘Tien jaar zijn er verstreken sinds ik een moord heb gepleegd’ 

Ge!t-ü Güzår-I Bahar Saz Semåsisi – Gazi Giray Han (1554 – 1607) 
Klanken uit het Ottomaanse Rijk 

 
E per essere inabile e storpiato 
‘Ik ben onbekwaam om te roeien en kreupel’ 
Si dolce tormento – Claudio Monteverdi (1567 – 1643) 
Scaramello va alla Guerra – Josquin Desprez (ca. 1440 – 1521) 

 
Pallido e smorto, in vista tutto afflitto, 

Si dimostra al figliuol l’amato padre 
‘De geliefde vader verscheen aan zijn zoon, bleek en verloren, hij leek 

ontroostbaar verdrietig’ 
Guerra non ho da far – Giacomo Gorzanis (1520 – 1579) 

 
Ecco oggi in mezzo al’onde il Fiero Marte 
Tutto di fero e fuoco e d’ira armato 
‘Vandaag staat de trotse Mars middenin de golven 
Hij lijkt gemaakt van ijzer en vuur en gewapende woede’ 
Batalla de sexto tono (I), Jusepe Ximénez (ca. 1600 – 1672) 
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Di riposa la gente ivi ristaura 
Austria di tanta gloriosa impresa 
‘Met wat rust kwamen de mensen er bovenop, 
Don Juan, met zo een glorieuze onderneming, … 
Sancta Maria, succurre miseris à 2 – Claudio Monteverdi 
(1567-1643) 

 
Tante e si belle doti ha in un ristretto, 

Per mostrarne del ciel la dritta via, 
Quel supremo del mondo Alto Architetto. 

‘Hoezeer heeft de grote architect van de wereld een mens begenadigd, 
om hem de weg naar de hemel te tonen’ 
Aurelio Scetti, een Florentijns muzikant. 

 
 

Oltremontano: 

Sarah Van Mol, sopraan 
Wim Becu, trombone 
Bart Rodyns, organist 
 

Vertellers: 

Silvia Terrenzio, Italiaanse verzen 
Armand Storck, script en vertelling 
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Sarah Van Mol (sopraan) 
Sarah Van Mol groeide op in een muzikale familie. Zelf studeerde ze piano en orgel 
en ontdekte daaruit haar liefde voor het zingen. In juni 2001 voltooide zij haar 
meesteropleiding aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen 
in de zangklas van Bernadette Degelin. Masterclasses volgde ze bij Robert Alderson, 
Susan Roper, Guy de Mey en Gidon Saks. Sindsdien is ze een graag geziene gast 
bij opvoeringen van The Messiah van Händel, het Stabat Mater van Pergolesi, de 
Johannes-Passion, Matthäus-Passion en het Weihnachtsoratorium van Bach. Bij het 
ensemble ‘Euterpe Baroque Consort’ (Bart Rodyns) kan ze zich als vast soliste 
uitleven in werken van Monteverdi, Carissimi en tijdgenoten. Ze verleende haar 
medewerking aan tal van CD-opnames, o.a. met organist en vader Jan Van Mol. 
Voor het Vlaams Radio Koor zong zij tijdens opnames de sopraansolo’s van J.S. 
Bach, Sergej Rachmaninov en Johan Duijck. Vorig seizoen bracht ACCENT een 
nieuwe CD uit met haar als sopraansolo i.s.m. Oltremontano (Wim Becu): ‘Sepolcro 
arias’ (Sacred music for the Holy Week at the Habsburg Court, werken van Sances, 
Ziani, Joseph I, Caldara, Muffat, Kerll, Froberger). Verder had zij de eer om op de 
begrafenis van o.a. koningin Fabiola, Jean-Luc Dehaene en Jos Ghysen te zingen. 
Ook in Corona-tijden zat zij niet stil: in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen nam zij deel 
aan verschillende online-missen/concerten, te herbekijken via 
www.muziekinsintpaulus.be (‘Vlaamse kerstliederen vanuit Sint-Paulus’, Stabat 
Mater’, ‘Antonio Vivaldi: Il Prete Rosso’ enz). Het Vlaams Radiokoor, waar Sarah een 
vaste aanstelling heeft, besliste verder te werken mét mondmaskers en veilige 
afstand tussen de zangers. Alle concerten werden via streaming aangeboden.  
Verder zingt ze regelmatig bij andere professionele ensembles, waaronder Gli 
Angeli Genève, Collegium Vocale Gent, De Nederlandse Bachvereniging, Cappella 
Mariana Praag, La Chapelle Harmonique Paris, BachPlus, Currende, Psallentes en 
Utopia. Dit alles in een heel uiteenlopend repertoire, gaande van renaissance over 
barok tot hedendaags. Ze zong onder dirigenten als Hervé Niquet, Phillipe 
Herreweghe, Jos Van Veldhoven, Marcus Creed, Mariss Jansons, Simon Halsey, Bo 
Holten, Erik Van Nevel, Jos Van Immerseel, Kaspars Putnins, Paul Dombrecht, Paul 
Hillier, Yannick Nézet-Seguin, Bernard Haitink en Eric Whitacre. Bo Holten 
componeerde ‘Handle Variations with Care’ speciaal voor haar stem. Met Currende 
en het VRK ondernam zij concertreizen naar Frankrijk, Italië, Duitsland, Israël, 
Tsjechië en Spanje. Met Collegium Vocale trad zij op in New York, Saintes, 
Warschau en Ljubljana en de gregoriaanse gezangen van Psallentes waren al een 
paar keer te horen in Canada. Een trip naar Bayreuth met Bachplus zit er net op. 

 

Wim Becu (Trombone) 
Wim Becu is wereldvermaard als bespeler van oude blaasinstrumenten. Hij bespeelt 
bij voorkeur de trombone en is daarnaast een gezocht docent voor de oude 
muziekpraktijk. Hij studeerde aan de Conservatoria van Antwerpen (K. Smits) en  
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Den Haag (Ch. Toet) en werd op jeugdige leeftijd geïntroduceerd in de toen nog 
ontluikende oude muziekbeweging. In 1980 begon een duurzame samenwerking met 

het Huelgas Ensemble en Paul Van Nevel en vanaf 1985 wordt hij een vaste 
medespeler van Concerto Palatino. Grote passie en enthousiasme maakten hem 

algauw tot een van de meest prominente uitvoerders in tal van ensembles en 
orkesten van wereldformaat. Wim Becu bespeelt vrijwel alle verschillende 

historische trombones. Zijn repertoire bestrijkt de periode van de late 
middeleeuwen tot en met de romantiek. Wim Becu werkt al bijna een kwart eeuw 

samen met zowat alle celebrities van de oude muziekscene: Philippe Herreweghe, 
Jos van Immerseel, René Jacobs, Konrad Junghänel, Ton Koopman, Sigiswald 

Kuijken, Gustav Leonhardt, Andrew Parrot, Philippe Pierlot, Jordi Savall, Masaaki 
Suzuki en Bruce Dickey. De discografie van Wim Becu telt vandaag ruim 160 

opnamen. Met de oprichting van het ensemble Oltremontano in 1993 creëerde Wim 
Becu zijn eigen platform voor historische koperblaasinstrumenten. Wim Becu heeft 

zich de laatste jaren niet enkel toegelegd op het onderzoek en de ontginning van 
16de- en 17de-eeuwse muziek maar breidt zijn werkterrein ook gestaag uit naar de 

ontwikkeling van de koperblaasinstrumenten in het 19de-eeuwse repertoire. Als 
pedagoog is Wim Becu verbonden aan de Musikhochschule van Keulen en aan het 

Koninklijk Conservatorium Den Haag, daarnaast aan verschillende academies in 
België. Hij geeft wereldwijd masterclasses en begeleidt tal van projecten. 

 

Bart Rodyns (historische klavieren) 
Na op jonge leeftijd o.a. de prijzen Pro Musica, Jos Van Looy, Victor Van Hemel, 
medaille van de Stad Lier, laureaat Ottoboni,… ontvangen te hebben studeerde 

Bart Rodyns bij D. Van Handenhoven orgel. Daarna vervolgde hij z’n studies aan de 
conservatoria te Antwerpen & Maastricht bij D.de Rooij, H. Leenders, J.Verdin en 
M.Verheggen. Met grootste onderscheiding werd hij “Master of Music”. Bart won 

herhaaldelijk verschillende (inter)nationale wedstrijden te Birmingham (UK), Leiden 
(NL), Brussel, Halle, Kortrijk… Hij maakte opnames voor de Belgische, Duitse, 

Nederlandse, Franse, Deense en Praagse radio en werd genomineerd voor Klara’s 
muziekprijzen 2010. In 2014 werd hem een ‘gouden label’ uitgereikt. Zijn 

concertcarrière bracht hem in de meeste landen van Europa en de USA. In maart 
2017 ontving hij de Cultuurprijs van de Stad Lier vanwege zijn bijzondere 

verdiensten op het gebied van Cultuur. Bart Rodyns is artistiek leider en 
klavierspeler van Euterpe Baroque Consort. Dit ensemble brengt barokmuziek op 

historische instrumenten. Recentere hoogtepunten zijn o.a. 2 programma’s tijdens 
‘Iedereen Klassiek’ (Klara, Brugge), openingsconcert van Het Festival van 

Vlaanderen, Klara in ’t Paleis, Klara in Izegem,… In 2015 verscheen hun debuut-CD 
met Orgelconcerti van G.F. Handel en M. Corrette. Vlak erna was er de CD-release 

met onuitgegeven muziek van Lierse kapelmeesters (i.o. Festival van Vlaanderen, 
Label Phaedra). Daarnaast richtte hij met tenor Jan Van Elsacker het ensemble Il 
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Trionfo op en werkt hij vast samen met het vermaarde oude muziek-ensemble 
Oltremontano onder leiding van Wim Becu. Eind 2013 wekten Hendrickje van 
Kerckhove, Bart Rodyns, Eliot Lawson en Lode Leire het historische ensemble ‘The 
Party’ (1860) weer tot leven met in de erg originele bezetting drukwindharmonium. 
Recentere hoogtepunt van deze groep waren de 2 Live uitgezonden concerten 
vanuit het concertgebouw Brugge en een pas uitgebrachte CD (ZeD Classics). 
Bovendien vormt hij met pianist Nicolas Callot een Harmonium-Piano duo waarmee 
hij een integrale C. Franck opname maakte (Enigma Records), daarna verscheen bij 
Warner Classics “Clara’s Heart” met muziek van Clara/Robert Schumann en J. 
Brahms. Daarnaast werkt(e) hij regelmatig met Les Muffatti, Utopia, BachPlus, 
InAlto, Brussels Philharmonic, Vlaams Radiokoor, Osiris Brass, Symfonieorkest 
Vlaanderen, Antwerp Symphony Orchestra,… Bart streeft ernaar om elke muziekstijl 
zoveel mogelijk uit te voeren op historische instrumenten en is een “klavierspeler” in 
de brede zin van het woord. Hiervoor doet hij dikwijls beroep op zijn eigen 
instrumentarium van inmiddels 21 (historische) klavierinstrumenten: klavecimbels, 
harmoniums, kistorgels, celesta’s, … Zijn repertoire omvat muziek van de 
renaissance tot hedendaagse muziek met o.a. de integrale orgelwerken van F. en L. 
Couperin, J. Pachelbel, C. PH .E. Bach, J. Brahms en F. Liszt en alle orgelconcerti 
van G.F. Haendel. Meermaals was Bart solist met gerenommeerde orkesten met 
werken van o.a. Haendel, Brahms, Haydn, Salieri, Mozart, Bach, Corrette, Poulenc… 
Vanaf September 2019 werd Bart Rodyns aangesteld als Professor/Hoofdvakdocent 
Orgel, Klavecimbel en Harmonium aan Fontys Academy of Music te Tilburg. Recent 
werd hij benoemd als titularis-organist van de monumentale Sint-Pauluskerk te 
Antwerpen. Hij bespeelt er het unieke historische Van Haeghen (1654)/ Forceville 
(1730)/ Delhaye (1824) Orgel, waarschijnlijk het belangrijkste oude instrument uit 
de Zuidelijke Nederlanden. Meer Info: www.bartrodyns.com 

 
Armand Storck (script en vertelling) 
 
Armand Storck vervulde verschillende directiefuncties bij nationale en 
internationale transport -en expeditiebedrijven. Vooral tijdens de laatste 20 jaar van 
zijn lange carrière werkte hij veel in China en Zuidoost-Azië, waar lokale collega’s 
en vrienden hem tijdens vrije dagen de rijke cultuur en geschiedenis van hun landen 
leerden kennen. Die interesse kwam hem goed van pas toen hij in 2015 als 
vrijwilliger bij de Sint-Paulusvrienden aan de slag ging. Samen met zijn collega’s 
verwelkomt hij de talrijke bezoekers aan de kerk, geeft rondleidingen en is 
mederedacteur van de Facebookpagina van de Sint-Pauluskerk en van het 
maandblad ‘Paullus’. Armand duikt graag in de archieven van de kerk en komt dan 
boven met vergeten documenten, die vaak een verrassend licht werpen op de rijke 
geschiedenis van Sint-Paulus en de kunstenaars die er werkten. Zo ontdekte hij 
samen met Caroline De Wever en Mia Dillen dat er een kruisweg van De Boeck & 
Van Wint in Engeland bestond, gelijkaardig aan die van de Sint-Pauluskerk. De  
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ontdekking mondde uit in een oecumenisch project met de Holy  Angelskerk in Hoar 
Cross, een tentoonstelling, een brochure en verschillende lezingen. De Sint-

Pauluskerk eindigde voor dit project als laureaat van de Erfgoedprijs 2020 van de 
provincie Antwerpen. Armand werkt mee aan de culturele projecten van de kerk en 

aan de nieuwe website www.sintpaulusantwerpen.be. 
 

Silvia Terrenzio (Italiaanse Verzen) 
 

Silvia Terrenzio studeerde in 2010 af als master in de kunstwetenschappen aan de 
KU Leuven. Vandaag is zij stadsgids en leerkracht humane wetenschappen. Silvia 

heeft een grote fascinatie voor de kunst van de Late Middeleeuwen en de 
iconografie van Maria. Onder de naam Maria Toer organiseert zij gegidste 

wandelingen langs de mooiste Mariabeelden van Antwerpen. 
 

 
Blijf nog even napraten wanneer de vertelling ten 

einde is.  
 

De kerkraad van Sint-Paulus biedt u graag een 
drankje aan in het Schooltje. 

 

 

 

 

Foto's:  

Jan Peeters de Oude (1624 - 1678), vier schilderijen in de reeks 'zeeslag nabij Lepanto', 
detailopnames (Sint-Pauluskerk, Antwerpen) 

Tekeningen bladzijde 2 en 3: Aurelio Scetti (ca. 1530 - ?) uit zijn dagboek, Biblioteca 
Nazionale Marciana, Venetië 
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