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Voorwoord 
 
DE ONDRAAGLIJKE LEEGHEID VAN DE KERK 

De liturgische beleving vertoonde nauwelijks barstjes, de 
‘babyboomers’ zorgden voor een stevige bevolkingsaangroei en dus 
werden er tot in de jaren ’60 van vorige eeuw nog kerken bijgebouwd. 
Dat leest u onder meer in het slot van onze reeks ‘Op reis met Paulus in 
Vlaanderen’. 
 
Daarna zette de crisis zich in. Het kerkbezoek begon te tanen, de 
preken van de parochiepriester klonken letterlijk steeds holler en, oh 
ironie, wat lang onvoorstelbaar leek, voltrok zich: sacrale gebouwen 
werden ontwijd en kregen een andere, profane bestemming. 
 
Met de zee van ruimte die Sint-Paulus vandaag ter beschikking heeft, 
zouden in deze barre coronatijden tal van gelovigen en 
cultuurliefhebbers veilig onze missen en concerten kunnen bijwonen. 
Ver genoeg van elkaar en toch verbonden. Maar het mag niet: 15 en 
niet meer. 
 
Wij hebben ons daar niet door laten afschrikken, zowel digitaal als 
fysiek behielden we het contact met onze parochianen en 
sympathisanten. Onlangs nog met de orkestmis voor Pasen (de 
pastoor, 14 musici en één technicus) en Slow Art Day. We houden vol 
tot deze moderne gesel verdwenen is. 
 
Paullus van mei draagt daar zijn steentje toe bij. Een greep daaruit:  de 
onvermoede ‘link’ tussen een frietkot en de Heilige Familie; kunst aan 
de ramen van onze parochianen; Antwerpse dominicanen die Hollandse 
katholieken ter hulp snellen; de herontdekking van barok-ster Caldara. 
En nog veel meer. 
 
 
 

Uw redactieteam  



Pastorale bijdrage  
 
DE ‘MOEDERTAAL’ VAN PINKSTEREN 
 
‘...toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren 
uit vrees .... (Joh 20:19) 
 
Dit is wat we over een paar weken 
met Pinksteren zullen horen. Het 
zijn niet alleen kleine kinderen die 
zich opsluiten in hun kamer. Of 
dominicanen in hun cel. Ook de 
apostelen deden de deur op slot, 
alsof ze niemand wilden zien. 
Vandaag horen we vooral over 
lockdowns  —even moeilijk als 
onmisbaar— waarbij we onszelf 
moeten afsluiten. Maar er zijn ook 
al die momenten dat we ons in 
onszelf opsluiten. Niet louter uit 
angst voor bedreigingen, maar 
omdat we de realiteit niet onder 
ogen willen zien, bij gebrek aan 
moed of kracht...  
 
Maar dan breekt de Geest van 
Pinksteren alle sloten open, die we 
hebben aangebracht om onszelf te beschermen. Door de uitstorting van 
de Geest slaat God een bres, Hij biedt zichzelf aan, als een tong van 
vuur. God heeft geen tussenpersoon meer nodig, omdat zijn adem nu 
in ieder van ons woont. God verheldert door zijn Geest ons diepste zijn, 
zelfs onze schaduwzones en vergrendelde plekken. Want de Geest is 
juist deze adem, deze wijsheid die ons diepste wezen inspireert, zodat 
onze woorden niet leeg zijn en onze daden slagkracht hebben. 
 
Hoe kunnen we die frisse wind in ons eigen leven ontdekken?  
Lezen we even verder in het evangelie van Johannes...toen kwam Jezus 
binnen en ging in hun midden staan en sprak.... 
De leerlingen sloten zich op maar plots was Jezus daar. 
Als ons bestaan lijkt vast te zitten, als onze toekomst geblokkeerd is en 
we geen alternatief zien, zoeken we dan niet soms een uitweg elders, 
buiten ons, in een achterhaald verleden, een geïdealiseerde toekomst 
of een onrealistisch project?  
 



We klagen. We zien onszelf als slachtoffers en we zoeken naar 
schuldigen. De Geest van Wijsheid nu slaat een bres in ons wezen, in 
wat in ons lijkt vast te zitten. Ja, de adem van Pinksteren schudt ons 
door elkaar en zegt aan ieder van ons —of je het nu gelooft of niet—  er 
zijn in jou bronnen van innerlijke bevrijding. Deze vrede is niet alleen 
van buitenaf te verwachten. Vrede kan in jou geopenbaard worden als 
je met een andere blik naar je wezen kijkt, als je de aanwezigheid van 
‘de ander’ opmerkt. 
 
De Geest van vrijheid in onszelf verwelkomen, betekent ook ons 
spreken losmaken, het woord bevrijden, zodat het als een moeder kan 
zorgen voor en leven geven. Zoals je wel weet, soms kan een 
eenvoudig woord van tederheid of humor rust brengen bij spanning, 
verzoening bewerken waar verdeeldheid is, en toekomst schenken bij 
uitzichtloosheid. "Ik geloof in je", "Ik hou van je", "Vrede zij met je".  
 
De taal van de zorg, die uitnodigt tot leven: dat is de moedertaal van 
Pinksteren, binnen ieders bereik, een taal die we elke dag moeten 
cultiveren. Het zal altijd door onze woorden zijn —niet paternalistisch, 
maar moederlijk— dat de Geest van God zich in onze wereld zal 
openbaren. 
 
 
 Didier Croonenberghs o.p. 
 pastoor van de Sint-Paulusparochie 
  



JOSSE DE PAUW, ACTEUR 
 
 

De Sint-Pauluskerk is één van de vijf plekken in Antwerpen die Josse De Pauw in 
zijn hart draagt. Hij vertelt hoe dat komt in een artikel van journaliste Sandra 
Gasten, in Citta (Gazet van Antwerpen) van 10 april. Voordat Sandra en Josse  naar 
onze kerk kwamen bezochten ze de spoorwegbrug (de ‘centers’), restaurant Dôme 
sur Mer, boekhandel Cronopio en de Graanmarkt. We danken Sandra dat we het 
fragment over de Sint-Pauluskerk in Paullus mogen afdrukken en fotograaf Frederik 
Beyens voor de schitterende foto van de acteur. 
 

 
De Heilige Rosa’s van Lima 
 
We eindigen onze tocht in één van de rustigste plekken van de stad: de 
Sint-Pauluskerk, verborgen tussen de huizen van de Veemarkt en 
Zwartzustersstraat. Gids Armand Storck zwaait de poort open. Hij is 
opgetogen om nog eens een gezelschap te kunnen verwelkomen. “Moet 
ik een rondleiding geven?”, vraagt hij. Dat laten we ons geen twee keer 
zeggen en voor we het weten, loodst hij ons langs de elf biechtstoelen, 
het imposante orgel én de twee beelden van de Heilige Rosa van Lima. 
“Zij wordt in Peru vereerd en trad in bij de dominicanen. Als eerste, 
Zuid-Amerikaanse vrouw werd ze heilig verklaard”, legt hij uit. Ook 
Josse heeft zijn research gedaan. “En ze kon als vierjarige al lezen, 
zonder dat iemand haar dat had geleerd.” 
 

 



Het standbeeld is één van de kunstwerken die Josse opviel tijdens de 
begrafenisplechtigheid van journalist Jef Lambrecht in 2016. “Hij heeft 
me, zonder dat hij het wist, deze prachtige plek leren kennen.” Gelovig 
is de acteur niet, hoewel hij tijdens zijn vakanties altijd kerken bezoekt. 
“Ik ben gelovig opgevoed en bij de paters naar school geweest. Nee, 
dat heeft me niet tot een patervreter gemaakt. Het was een mooie tijd, 
ik heb er goede herinneringen aan. En priesters mogen bestaan, zolang 
ze hun macht niet misbruiken en mij niet vertellen wat ik wel en niet 
mag doen.”  
 
Armand wijst ons op de prachtige schilderijen die de cyclus De 
Mysteriën van de Rozenkrans voorstellen. Eén werk werd gemaakt door 
Rubens, de andere door tijdgenoten. “Kerken zijn musea, plekken waar 
kunstschatten verzameld zijn. Of zoals mijn vader – een kettingroker - 
altijd zei: ‘Het zijn de enige plekken waar nog nooit gerookt is’”, lacht 
Josse.  
 
De gids vraagt of we de Calvarieberg eens willen zien. Met een sleutel 
opent hij de oude zijdeur. De terrasjes van de huizen, die uitkijken op 
de binnentuin, liggen er verlaten bij. Bijbelse figuren op sokkels leiden 
ons naar het metershoge monument dat met lavastenen tegen de 
kerkgevel is gebouwd. “Prachtig”, glundert Josse, zichtbaar blij dat hij 
deze plek ontdekt. “Een verborgen parel!”  
 
Een bezinningsplek als deze doet ons even stilstaan, zoals bij zijn 
zeventigste verjaardag volgend jaar. Blikt hij tevreden terug? “Ik heb 
een mooie carrière gehad. En die is nog niet gedaan: ik ben met 
pensioen, maar ben nog niet van plan om te stoppen met spelen. 
Misschien kan ik binnen enkele jaren niet meer op tournee of ga ik 
meer schrijven? We zien wel. Ik heb mijn hele leven gedaan wat ik 
graag deed. Ik koos zelf de vorm om mijn emoties te uiten. Het enige 
belangrijke is dat ik alleen maar kan hopen dat ik anderen blijf raken. 
Want zonder mijn publiek besta ik niet.”  
 
 
 
 
 
 

Sandra Gasten  
 
 
Foto Josse De Pauw volgende bladzijde: Frederik Beyens 



 



ONBEKEND DUS ONBEMIND? 
 
Vergeten barokgrootheid Antonio Caldara (c 1670-1736) 
 
Met Pinksteren brengen we de Missa Dolorosa van Caldara, een 
prachtig werk. Daarmee dragen we een steentje bij aan de 
herontdekking en waardering voor deze tot voor kort vergeten 
componist die bij leven nochtans een muzikale superster was. 
 
De naam Antonio Caldara doet 
vandaag, bij iemand met een milde 
interesse voor muziekgeschiedenis, 
niet meteen een belletje rinkelen. Er 
zijn Antonio's bij wie dit wel het geval 
is: ook Caldara's bekende 
voornaamgenoot kwam uit Venetië. 
Het is niet uitgesloten, zelfs 
waarschijnlijk, dat hun vaders, die 
van Antonio Vivaldi en Antonio 
Caldara, samen gemusiceerd hebben 
in de San Marco. 
 
Volgens Ursula Kirkendale was 
Caldara de best bezoldigde componist 
van de 18de eeuw en kon hij prat 
gaan op tal van privileges van de 
Habsburgse keizer.  Ook zijn collega’s en latere componisten schatten 
hem hoog in. Johann Sebastian Bach kopieerde eigenhandig Caldara's 
'Stabat Mater' en voor de jonge Georg Philip Telemann was Caldara een 
rolmodel. Joseph Haydn zong zijn muziek als koorknaap en had twee 
missen van Caldara in zijn bezit. Mozart inspireerde zich op Caldara's 
honderden canons in zijn eigen canoncomposities. Beethoven 
bestudeerde dan weer intensief het contrapunt van Caldara. 
 
Ook de chroniqueur van het muziekleven in de 18de eeuw, Charles 
Burney (1726-1814) schrijft: ‘Caldara was één van de grootste 
leermeesters die Italië voortbracht, zowel voor religieuze muziek als 
voor opera … Tot voor de komst van Händel, is er is geen componist 
van oratoria naar wiens koorzettingen ik zo verwachtingsvol uitkijk!’. 
Burney was overigens de man die de loftrompet stak over de prachtige 
orgels van Sint-Paulus: ’De beste in de stad, alleen hopeloos ontstemd’. 
  



Deemstering 
Maar Caldara's ster deemsterde daarna weg. In de derde editie (1927) 
van de “Grove's Dictionary of Music and Musicians”  ontbreekt hij zelfs. 
Net zoals bij illustere collega's was het wachten op een herontdekking. 
De andere Antonio werd ook pas in de jaren '20 van de 20ste eeuw 
geleidelijk van onder het stof uitgehaald. Zelfs Johann Sebastian Bach 
verdween heel even van het wereldtoneel, iets wat we ons vandaag 
niet kunnen voorstellen. 
 
Hoe kon een geëerd componist van meer dan 70 opera's, 44 oratorio's, 
meer dan 100 missen, honderden canons en meer dan 100 
instrumentale werken zomaar van de kaart verdwijnen? 
 
Eén van de mogelijke verklaringen is dat zijn oeuvre, voor het 
overgrote deel in manuscriptvorm, over heel Europa verspreid was. Dat 
maakte het voor kandidaat-uitgevers allesbehalve makkelijk om de 
muziek te verzamelen. Caldara had de inkomsten van die uitgevers ook 
niet nodig om goed te leven.  
De drie posten die hij bekleedde waren top: hij was kapelmeester 
(1700-1707) bij Ferdinando Carlo, hertog van Mantua, vervolgens 
maestro di cappellato (1709-1714) bij prins Francesco Maria Ruspoli in 
Rome en ten slotte vice-kapelmeester (1715-1736)  bij keizer Karel VI 
in Wenen. Zijn ontzettend druk beroepsleven - qua aantal composities 
scoort hij even hoog als Vivaldi of Händel – belette hem om ernstig 
bezig te zijn met publiceren. 
 
Karel VI 
Caldara trad in dienst van Karel VI in januari 1715. Hij zou tot aan het 
eind van zijn leven in Wenen werkzaam zijn. De periode was een 

hoogconjunctuur, zowel voor de 
architectuur als voor de muziek. Zowel 
Karel VI als zijn voorganger Jozef I waren 
zelf behoorlijke amateurcomponisten en 
droegen de Italiaanse cultuur een warm 
hart toe. Geheel in de absolutistische sfeer, 
was de muziek een weerspiegeling van de 
macht, de pracht en ook wel praal van het 
keizerlijke hof. In 1716, een jaar na de 
benoeming van Caldara, telde de hofkapel 
84 musici. De muzikale activiteiten aan het 
hof zorgden voor een immense uitstraling.  
 
Caldara componeerde zowel voor 
liturgische als wereldse feestdagen. Zo 



schreef hij Missae Solemne (met trompetten en pauken) voor de 
belangrijke hoogdagen, Missae ordinariae voor kleinere feestdagen en 
da capella missae in stile antico (in de stijl van renaissance componist 
Palestrina). 
 
Caldara zorgde trouwens in het algemeen voor het overgrote deel van 
de muziek aan het hof, ook al omdat de gezondheid van kapelmeester 
Fux niet te best was. Fux was, naast een meesterlijk pedagoog,  vooral 
de muzikale organisator aan het hof, Caldara meer de geïnspireerde 
componist. Caldara overvleugelde Fux uiteindelijk en werd dan ook de 
best betaalde man aan het hof.  ‘Niemand zal ooit nog de lof ontvangen 
die Caldara te beurt viel, de keizer kon niet genoeg krijgen van zijn 
madrigalen, die iedereen omver bliezen’, schreef Predieri, Caldara's 
opvolger, aan Padre Martini. Martini was de grote muziektheoreticus die 
de jonge Mozart één en ander leerde over contrapunt. 
 
Revival 
Vandaag zien we een meer dan bescheiden revival van Caldara's 
muziek. De oratoria worden herontdekt, o.a. Maddalena ai piedi di 
Christo is een topwerk dat zowel in de versies van René Jacobs & 
Schola Cantorum Basiliensis als Le Banquet Céleste/Damien Guillon, 
met onze landgenoot Reinoud Van Mechelen als Christus, wonderlijk 
klinkt. 
 
De Missa Dolorosa kent ook een mooi discografisch parcours en werd 
uitgegeven door o.a. Naxos en Brilliant Classics. Daar komt binnenkort 
nog onze Pinksteropname bij. 
 
In de kritische editie van de Missa Dolorosa van Thomas Kohlhase lezen 
we: ‘Caldara is niet alleen een meester van het contrapunt, hij is ook 
een meester van de melodie. Zijn sterke uitdrukkingskracht en grote 
schwung koppelt hij aan toegankelijkheid en lieflijkheid.  Ook deze late 
mis uit 1735 toont deze karakteristieken’.  Caldara concipieerde de 
Missa Dolorosa als een Missa Solemnis. Een mis dus voor hoogdagen, 
hoewel hier één van de typische kenmerken ontbreekt, namelijk de 
aanwezigheid van trompetten en pauken.  Ze heeft een uiterst 
cantabele en expressieve stijl. 
 
In zijn doctoraat verwijst John Patrick Rakes naar muziekhistoricus 
Donald Grout. Die stelt dat, om Caldara een eerherstel te gunnen, er 
vooral moet ingezet worden op de uitgave van zijn muziek. Na de 
indrukwekkende academische ontginning van missen en oratoria, is het 
tijd voor kritische edities.	
	



In Sint-Paulus willen we er met het Euterpe Baroque Consort alvast 
mee voor zorgen dat het oeuvre van deze grootmeester van de barok 
meer zal weerklinken dan tot op heden het geval was.  
Of ‘sommige van zijn liturgische muziek, zijn oratoria en zijn 
triosonates hem naast Händel en Mozart plaatsen als de drie grootste 
componisten van de 18de eeuw’, zoals Kirkendale schrijft, laten we in 
het midden. Het is aan u om daar bij de beluistering en de beleving van 
deze muziek mee over te oordelen.	
	
 

Wilfried Van den Brande 
 
 
Zondag 23 mei – 10u30 
Livestream van de Orkestmis voor Pinksteren 
voorgegaan door pastoor Didier Croonenberghs o.p. 
 
 
Uitvoering van: 
ANTONIO CALDARA, Missa Dolorosa in e  
 
 
Euterpe Baroque Consort: 
n.n., Martine Beernaert, Marc Claes, Herlinde Verheyden, Lode Leire, 
Bart Rodyns (art.dir.), 
Sarah Van Mol, Jan Wouters, Jan Van Elsacker, Wilfried Van den 
Brande. 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
• Charles BURNEY, Muzikale Reizen, Kroniek van het Europese muziekleven in de 18e eeuw, 

Antwerpen, 1991, Hadewijch. 
• David CHARLTON en David BLACK, Antonio Caldara, 1998, Classical Net, 

http://www.classical.net/music/comp.lst/acc/caldara.php 
• Ursula KIRKENDALE, Antonio Caldara: Life and Venetian-Roman Oratorios, Firenze, 2007, 

Olschki. 
• Thomas KOHLHASE, Vorwort in: Antonio CALDARA, Missa dolorosa in e, 1980, Carus Verlag 

40.680. 
• Brian W PRITCHARD, Antonio Caldara: Essays on his life and times, Aldershot, Scholar Press. 
• John Patrick RAKES, A critical edition of 'Missa gratiarum in C' by Antonio Caldara (ca. 1671 – 

1736), Iowa, 2015, Iowa Research Online.  
• Susan WOLLENBERG, Vienna under Joseph I and Charles VI in: George J. Buelow, ed., The Late 

Baroque Era, London, 1993, Macmillan. 
Foto’s: Caldara (1), Karel VI (2)  



IN HOC SIGNO VINCES - LEPANTO (5) 
 
Janitsaren: ongelovigen tegen wil en dank 
 
De kruistochten waren al een ratjetoe. Maar ook aan de slag bij 
Lepanto nam een schier oneindige verzameling van staten, volkeren en 
obscure milities deel. De Janitsaren waren er zo één van.  
 
Het woord Janitsaar komt van het Turkse ‘yeni çeri’ wat ‘nieuwe 
troepen’ betekent, aldus Wikipedia. De Janitsaren maakten deel uit van 
het Ottomaanse leger. Het waren goedgetrainde soldaten, de 
keurtroepen van de Turkse sultan zeg maar. Maar dat betekent niet dat 
Janitsaren Turken waren: integendeel. Het waren jonge christenen die 
bij hun ouders werden weggehaald 
als een vorm van ‘bloedbelasting’.  
 
Het Turkse leger recruteerde die 
jongelingen vooral in de Balkan, die 
ruim 400 jaar bezet werd door de 
Ottomanen. De jongens 
ondergingen een lange, harde 
training en keerden nooit meer 
terug naar hun familie. De islam 
werd hen opgelegd. Deze 
gedwongen bekeerlingen moesten 
dus in 1571 tegen hun voormalige - 
geloofsgenoten vechten. 
Aanvankelijk waren de Janitsaren 
boogschutters, maar die boog ruilden ze in de tweede helft van de 15de 
eeuw in voor een handvuurwapen en een yatagan, een steekwapen. Bij 
Lepanto schoten en staken ze hun christelijke tegenstanders dus neer. 
 
Toen de slag werd uitgevochten, bestond het elitekorps al ruim 200 
jaar. Of sultan Orhan I dan wel Murat I het oprichtte, weten we niet. 
Wat we wel weten is dat Murat IV in 1638 stopte met de recrutering bij 
christelijke families. Daarna werd de rol overgenomen door Turkse 
kinderen wier ouders hen vrijwillig afstonden. Janitsaren hielden zich 
aan strikte regels: ze leefden afgezonderd en mochten niet trouwen. Ze 
droegen geen baard maar een snor. Noblesse oblige. 
 
 

Erwin Vandecauter   



VAN KELDERKROCHT TOT ARCHEOLOGISCHE PAREL (2) 
 
Toen we in 2018 voor het 
eerst deelnamen aan 
‘Museumnacht’, dachten we 
dat het wel leuk zou zijn als de 
bezoekers een kijkje konden 
nemen in de crypte. Het was 
meer dan leuk: het werd een 
overdonderd succes met bijna 
3000 ‘museumgangers’ die al 
aan de ingang vroegen: ‘Waar 
ligt de crypte?’. Het jaar 
daarna, toen we met bijna 
4000 bezoekers weer bij de 
meest populaire ‘musea’ hoorden, stelden we de crypte open voor ‘De 
Opsluiting’. Daarbij zat een groep jongeren 24 uur lang opgesloten in 
de crypte en liet zich voor zijn performance inspireren door de locatie. 
 
De crypte spreekt dus duidelijk tot de verbeelding. Deze ruimte onder 
het koor, volgestouwd met vooral 17de-eeuwse graven, met 
fundamenten van de eerste kerk en het klooster, is een goed bewaard 
geheim dat je meestal enkel ziet tijdens een receptie na een orkestmis. 
Met deze verfraaiingswerken willen we daar verandering in brengen. 
Daarover hopelijk meer in een niet al te verre toekomst. Nu hebben we 
het over de archeologische opgravingen. 
 
 

‘Grave’ graven  
Alvorens de terracottavloer (zie PaulLus 
april) aan te pakken, onderzocht 
Studiebureau Archeologie bvba, 
onderaannemer van Verstraete & Vanhecke 
nv, tien graven. Van deze graven moest de 
grafsteen toch verlegd, gereinigd of 
hersteld worden. Negen daarvan werden 
volledig opengelegd om de inhoud te 
onderzoeken. Drie bleken deels of zelfs 
volledig gevuld met puin, vermoedelijk met 
daaronder nog de skeletten. Dit gold onder 
andere voor het graf van prior Boquetius 
o.p., de opdrachtgever van de 
schilderijenreeks ‘De 15 Mysteriën’. 



De overige grafkelders waren 
allemaal nog intact, rechthoekig van 
vorm met een tongewelf en een 
mangat én met een intacte vloer en 
ijzeren of bakstenen dwarslatten 
waarop de kist rustte. 
Van de houten kisten en het textiel 
(kledij of lijkwade) bleef er maar 
weinig over. Hier en daar lagen nog 
de ijzeren handvatten van de kist 
(gele pijl). Ook van de lichamen 
restte er niet veel door de inwerking 
van het hout van de kist en de ‘tand 

des tijds’. In elke grafkelder lagen één of 
meerdere skeletten – in één grafkelder 
zelfs 7 verschillende – telkens 
corresponderend aan het aantal personen 
dat op de grafplaat beschreven stond. Na 
het onderzoek door de forensische 
antropoloog, bleven de skeletten netjes 
ter plekke. 
 
Eén grafsteen, van de familie Dinghens 
(16de-17de eeuw), kreeg een nieuwe 
plaats. Deze steen van ruim 1000 kilo in 
‘Floris-stijl’ (*) lag wat ongelukkig naast 
de doorgang naar de keuken. Die 
doorgang en de keuken zijn er pas sinds 
de jaren ’90. Toch hebben slenterende 
voeten in die 30 jaar voor heel wat schade 
gezorgd. Hem verplaatsen naar de nis, 
waar tot voor kort 
de speeltafel van 

Loret stond, was daarom de enige oplossing. 
Met binnenkort een spotje erop krijgt de 
grafsteen zo de aandacht die hij verdient. 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘Nieuwe’ archeologische site  
Aan de westzijde van de crypte 
hebben we een nieuwe 
doorgang gemaakt naar de 
achterliggende ruimte. In deze 
‘archeologische site’ bevinden 
zich ondermeer restanten van 
het oude, romaanse klooster. 
In het april-nummer van 
PaulLus kon u al lezen dat deze 
doorsteek ons vooral helpt bij 
een betere klimaatbeheersing 
van de crypte. Maar deze 
doorsteek geeft dus de kans 
aan de bezoekers om een andere tijdlijn van de Sint-Paulussite te 
ontdekken. De kerkraad onderzoekt nu hoe deze ‘museale’ ontsluiting  
er concreet zal uitzien. 
 

Deze doorsteek is er niet zonder slag of stoot 
gekomen. Na het uitbreken van de muren, 
werden de twee graven erachter, volledig 
gevuld met zand, met de hand uitgegraven. Ook 
deze putten bleken restanten van doodskisten 
en skeletten te bevatten. In de meest oostelijke 
ontdekten de archeologen de lichamen van een 
volwassene en een kind. Ze vonden er ook nog 
enkele kralen van een armbandje, vermoedelijk 
van het kind. Deze skeletresten zijn eveneens 
onderzocht door de forensische antropoloog, 
maar nadien meegenomen naar het depot van 
de stad. Daar worden ze bewaard samen de 
overige skeletresten die in de jaren ’90 uit de 
middenbeuk van de 
kerk zijn gehaald. 

 
Tot zover de ontwikkelingen in de crypte. 
De werken lopen op hun einde en de crypte 
kan opnieuw gebruikt worden van zodra 
Covid-19 het toelaat. Hier en daar volgen 
nog bijkomende werken, zoals aan de 
archeologische site. Uiteraard houden we u 
op de hoogte. 
 
Tot slot willen we nog graag Walter 



Vrinssen, oud-voorzitter van de kerkraad, danken voor de goede 
zorgen tijdens de werfvergaderingen. Net zoals voor de werken aan de 
glasramen in de weekkapel, vertrouwde Paul Bistiaux, de nieuwe 
voorzitter, het toezicht op deze werken toe aan Walter omdat hij het 
dossier al ettelijke jaren ‘in the pipeline’ had. 
 
 
 

Caroline De Wever 
 
Bron:  
• tussentijds verslag Studiebureau Archeologie bvba 
Foto’s:  
• eigen materiaal  
• tussentijds verslag Studiebureau Archeologie bvba 
• foto uit 1980 
• foto uit 1995 
Noten 

* zo genoemd naar Cornelis Floris de Vriendt, architect van het oudste renaissance-gebouw 
   van Antwerpen, het stadhuis  



OP REIS IN VLAANDEREN MET PAULUS (slot) 
 
Thuiskomen in een ander Deurne 
 
Onze reis door Vlaanderen zit erop. Paulus was onze metgezel in 
Vlaams-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen. Met een laatste bezoek 
in Deurne-Noord zijn we weer in Antwerpen aanbeland. Van alle kerken 
die we bezochten is dit de jongste. 
 
De cirkel is dus rond. Maar dat is niet alles: ondergetekende heeft een 
persoonlijke band met deze kerk. In zijn vroege tienerjaren ging hij 
hier elke - nu ja - zaterdagavond trouw naar de mis. Toen bestond het 
nog dat de parochiepriester van op zijn kansel fulmineerde tegen 
heiligschennende liederen als ‘Bakske vol met stro’ van Urbanus. De 
zanger, niet de paus. 
 

 
 
Kerkraadvoorzitter Stefaan De Belder en man-van-alle-werk 
(voorganger, lid kerkraad, lid liturgische werkgroep…) Rik Van Beek 



schetsen een verhaal dat we tijdens onze rondreis wel vaker hoorden: 
tanend kerkbezoek, fusie van parochies en het ontbreken van een 
eigen pastoor. Rik Lauwers was de laatste, zegt zijn naamgenoot. 
 
Christoffel 
Sint-Paulus Deurne maakt deel uit van de pastorale eenheid Heilige 
Christoffel, een cluster van 13 kerken en parochies. Daar zit onder 
meer de Xaverius-kerk bij van het gelijknamige college. De 
sociologisch-culturele veranderingen die de parochie onderging zijn 
enorm. Rik schat het aantal allochtone bewoners, vooral moslims, op 
ruim 60 procent. En die komen uiteraard niet naar de kerk. 

 
Niettemin is er om 
de 14 dagen op 
zondag toch een 
eucharistieviering en 
op zaterdagavond 
vindt elke week een 
woord- en 
communiedienst 
plaats, aldus Rik 
Van Beek. Voor die 
misvieringen kan 
Sint-Paulus Deurne 
– bij gebrek aan een 
eigen herder - al 
jaren een beroep 
doen op de 
Missionarissen van 
het Heilig Hart uit 
Borgerhout. 
 

Het kerkgebouw ligt er bijgevolg meestal verlaten bij, terwijl deze 
sacrale ruimte toch 700 gelovigen kan herbergen. Dergelijke leegte 
heeft Juliaan De Weerdt, de pastoor van de nabijgelegen Sint-
Fredegandusparochie nooit vermoed wanneer hij in de jaren ’50 van 
vorige eeuw ijvert voor de bouw van een hulpkerk (sic), de latere Sint-
Pauluskerk, om het hoofd te bieden aan de forse bevolkingsaangroei. 
 



Architectuur 
De Weerdt gaat scheep met architect Herman Huygh die voor de bouw 
van de nieuwe kerk maar een beperkte ruimte ter beschikking krijgt, 
een terrein geprangd tussen de toenmalige nonnenschool Sancta Maria 
en het – nog steeds bestaande - Koninklijk Atheneum. Huygh moet 
liefst twee keer terugkeren naar zijn tekentafel, pas het derde 
voorontwerp krijgt een fiat van de bouwheer. 
 
De plattegrond heeft de vorm van een afgeknotte ellips, met daarin een 
cirkelvormig schip – denk aan het Pantheon in Rome, maar iets minder 
grandioos – met aan de ingang een portaal-oksaal en achteraan een 
verhoogd priesterkoor. Een ambulatorium of rondgang omzoomt het 
schip. Aan de zuidkant valt een vrijstaande klokkentoren of campanile 
op. 
 
We citeren even Jo Braeken in zijn verslag voor het Agentschap 
Onroerend Erfgoed, hij verwoordt uitstekend hoe het gebouw eruit ziet: 
‘Hoewel de kerk ontworpen werd volgens de liturgische vereisten van 
voor het Tweede Vaticaans Concilie, beantwoordt de centrale aanleg 
van het schip aan de ruimtelijke typologie van de 
gemeenschapskerk….Maar door haar monumentale schaal en 
triomfalistisch karakter onderscheidt deze koepelkerk zich van de 
ingetogen, op mensenmaat geconcipieerde post-conciliaire bedehuizen’ 
 
Naast de cirkelvormige plattegrond, de koepelstructuur en de 

geïsoleerde campanile, vormen de 
glasramen ongetwijfeld het meest 
opvallende element in dit kerkcomplex. Ze 
beelden links en rechts in telkens zeven 
staties de kruisweg uit. Glazenier Maurits 
Nevens ontwierp ze, Herman Mortier 
maakte en plaatste de ramen in de loop 
van 1964. 

Guido Meeussen 
 
Bronnen 

 •   Jo Braeken, Agentschap Onroerend Erfgoed (2013) 
  •   eigen foto’s  



Maria zorgt voor korter verblijf in het vagevuur 
 
In 1725 verschijnt een boekje van pater Dionisi s.j. ‘Meimaand Mariamaand’. Het 
bevat adviezen voor het versieren van een Maria-altaar of een Mariabeeld; het 
beveelt aan dagelijks de rozenkrans te bidden of de litanie van Maria en elke dag te 
beginnen met een goed voornemen. Het beleefde talloze herdrukken.    
 
Mei is in de katholieke Kerk de Mariamaand. De 
Romeinen noemden de maand naar de 
moedergodin Maia. In de vroege middeleeuwen 
werden de volkse lofbetuigingen aan de 
heidense aard-, moeder- en 
vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker 
geprojecteerd op Maria. Maria wordt sinds het 
jaar 431 officieel als de Moeder Gods vereerd. 
 
In de 13de eeuw ontstond in Italië de idee om 
de meimaand geheel in het teken te stellen van de verering van Maria. 
Het waren vooral de jezuïeten en kapucijnen die vanuit Rome dit 
gebruik over heel de Kerk verspreidden. 
 
Het is Pius VII (1800-1823), die als eerste paus deelaflaten verstrekte 
voor gelovigen die zich in de maand mei op bijzondere wijze toelegden 
op de verering van Maria. 
 
Pius IX (1846-1878) beloonde de Mariaverering met een volle aflaat. 
Daardoor kreeg de viering van de Mariamaand een geweldige impuls. 
 
Maar wie weet nog wat aflaten zijn. Aflaten zijn (pauselijke) 
kwijtscheldingen van tijdelijke straffen die normaliter in het vagevuur 
nog moeten worden uitgeboet. 
 
De aflaten betekenden tot ver in de 20ste eeuw voor een groot aantal 
katholieken een stimulans om Maria tijdens de meimaand te vereren. 
Overigens is het begrip vagevuur sinds het einde van vorige eeuw 
onderwerp van debat in de theologische commissie van het Vaticaan. 
Pius XII (1939-1958) karakteriseerde de Mariamaand als volgt: "Het 
zijn vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet tot de liturgie 
behoren maar niettemin van bijzondere importantie en waarde zijn. Ze 
kunnen worden beschouwd als een aanvulling op de officiële eredienst”. 
 
Paulus VI (1963-1978) schreef dan weer een encycliek over de 
Mariamaand, getiteld Mense Maio ('In de maand mei'). Tegen de 
achtergrond van de Koude Oorlog en de Vietnamoorlog stimuleerde hij 



het vieren van de Mariamaand aan als een krachtig middel voor vrede 
en gerechtigheid. Hij riep de gelovigen op in de meimaand veelvuldig 
tot Maria te bidden voor het welslagen van het Tweede Vaticaans 
Concilie. 
 
Lourdesgrot 
Meer dan anders komen in de maand mei mensen aan onze 
Lourdesgrot bidden of een bloemeke zetten. De kapel van O.L.V 
verzorgt het onderhoud van deze devotieplek. Gelovigen kunnen even 
verwijlen in de nabijheid van Maria. De meimaand wordt afgesloten op 
31 mei met het feest van Maria Visitatie. 
 
Oktober wordt in de Kerk beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze 
devotie kwam na de slag bij Lepanto in 1571 nog sterker opzetten. Dit 
jaar is het 450 geleden dat de zeeslag plaatsgreep. Maar daar komen 
we nog uitgebreid op terug. 
 
Maria is iemand als jij en ik, iemand met dromen en verlangens. 
Zij kende vreugdevolle momenten in haar leven, maar ook 
ontgoocheling en pijn. 
Zij is op haar manier een bijzondere vrouw  (Lieselot Coebergh, pastor) 
 
 

Walter Geluyckens 
 
Bronnen 
• KRO/NCRV en Ignis webmagazine jezuïeten  



FRITUUR MET BIJBELS TAFEREEL 
 
Op de plek van de gedempte Sint-Pietersvliet stond rond 1970 nog 
altijd het Tolhuis uit de 19de eeuw dat toen in gebruik was door het 
Ministerie van Financiën, afdeling Douane & Accijnzen. Als loopjongen 
ben ik vaak binnengewandeld in de grote hal, omzoomd door loketten 
in kantoren. Een beetje zoals in een groot postkantoor van vroeger. 
Alle douanedocumenten werden manueel getypt en een groot aantal 
van die papieren passeerde langs dit belangrijke kantoor voor de 
nodige stempels en handtekeningen. 
 

Vlakbij, op de hoek van de Sint-
Paulusplaats en de 
Oudemansstraat, stond een frituur 
die officieus verbonden was aan 
het Tolhuis. Na lang beraad was de 
frituureigenaar tot de conclusie 
gekomen dat “Frituur Tolhuis” een 
gepaste naam voor zijn blikken 
etablissement zou zijn. De frituur 
stond tegen een vervallen hoekhuis 
waar niemand nog naar omkeek. 
Om de klanten beschutting te 
geven tegen de ‘vent du Pôle Nord’ 
die vaak langs het plein gierde, 
was een soort veranda 
aangebouwd die de hongerige 
klanten tegen de natuurelementen 
beschermde. 

 
Heilige Familie 
De frituureigenaar heeft lang nagedacht over de locatie van zijn 
schouwtje, langs waar de toxisch-vette dampen konden afgevoerd 
worden. Hij kwam tot de conclusie dat de beste plek net tegen het 
vervallen huis was, een beetje weg van de straat en de klanten, die je 
best niet te abrupt confronteerde met de geur van afgevoerde 
frituurwasems. De schouw benaderde een beeldengroep van de ‘Heilige 
Familie’ tot ongeveer anderhalve meter, maar volgens de frituurbaas 
onderschepte de wind tijdig de dampen, zodat er weinig mis kon lopen. 
 



 
 
Op 50 jaar tijd is er veel water door de Schelde gevloeid en is er ook 
aan land wel wat veranderd. Het Tolhuis en zijn vette annex zijn 
verdwenen, het hoekhuis achter de frituur werd gerestaureerd en in 
2006 nam Dirk Lenaerts ook de beeldengroep aan het huis vakkundig 
onder handen. Vijftien jaar later schittert het kunstwerk nog altijd in 
zijn originele polychromie aan de noordkant van de Sint-Paulusplaats. 

 
Het hoekhuis dateert uit 1865 en in hetzelfde 
jaar werd de beeldengroep geplaatst door het nu 
‘wereldberoemde’ duo Antwerpse beeldhouwers 
De Boeck & Van Wint. Zoals u weet heb ik een 
boon - een kilo bonen zelfs - voor die twee Jan-
Baptisten en daarom schrok ik toch wel toen ik 
de foto van frituur ‘Tolhuis’ voor de eerste keer 
zag. Het huis dat voor 1865 op die plek stond 
werd afgebroken, samen met een ‘Heilige 
Familie’ die Walter Pompe een eeuw eerder had 
gemaakt. De Boeck & Van Wint namen het 
thema over voor het nieuwe huis: een ‘Heilige 
Familie’ of een ‘Terugkeer uit Egypte’. Het moet 
even wennen zijn geweest voor Jezus, Maria en 
Jozef, omdat de luchtkwaliteit in het Heilig Land 
(van Antwerpen) een tijdje niet helemaal was 
zoals ze gehoopt hadden. 

 
Dirk Lenaerts, de man van de restauratie in 2006, ondervond dat de 
beelden bedekt waren met een laag vet. Dat kon vlug verholpen 



worden. Maar hij stelde ook vast dat elk van de drie beelden uit 
tientallen brokstukken bestond, die met ijzer aan elkaar waren 
geklonken.  
 
Een paar jaar geleden hebben we op Facebook het verhaal gebracht 
van de “groote vliegeraanval” van Engelse vliegtuigen op het door 
Duitsland bezette Antwerpen in 1917. De strategische doelen werden 
naar slechte gewoonte gemist en de manueel uitgeworpen bommen 
vielen op de volkrijke wijken van Antwerpen. De Sint-Paulusplaats werd 
zwaar getroffen en er vielen tientallen doden. Mijn vermoeden is dat de 
beeldengroep tijdens die aanval beschadigd werd en na de Groote 
Oorlog terug aaneen werd geflanst. 
 
Akkoord, de locatie kon in dit geval een pak beter, maar mist u die 
frituurtjes op de pleintjes ook soms? Die onweerstaanbare bakens van 
warmte en geuren op een winteravond wanneer je uit het café kwam? 
De onveranderlijk praatgrage frituurbazen, altijd goed gezind en “laat 
die frank maar zitten, jongen” als je wat te kort kwam? Dat “kleintje 
met mayonaise” rond middernacht waar je al vlug spijt van kreeg, 
maar nog eens dubbel zo hard ’s morgens bij het ontwaken? 
 
 

Armand Storck 
 

Foto’s binnen en buiten Tolhuis: Vlaamse Gemeenschap 
Foto frituur Tolhuis: Felixarchief 
Foto beeldengroep Heilige Familie: de Verbeelding van Antwerpen  



EEN VERHAAL VAN MOED EN OVERMOED 
 
Antwerpse dominicanen in Schiedam 
 
Dominicanen leverden 400 jaar geleden een bijdrage aan de 
bescheiden katholieke reconquista ten westen van Rotterdam. De 
pioniers kwamen uit Antwerpen. Eentje overspeelde daarbij letterlijk 
zijn hand. 
 
Antwerpen maakte in de 16de eeuw deel uit van de Nederduitse 
provincie van de dominicanenorde. Deze ‘provincie’ omvatte sinds haar 
stichting in het jaar 1515, een gebied dat grosso modo overeenkomt 
met het huidige Vlaanderen. Van Groningen tot Rijsel telde het 26 
dominicanenkloosters en acht dominicanessenkloosters. 
 
Wanneer de 7 noordelijke provinciën een halve eeuw later in opstand 
kwamen tegen Spanje en de katholieke kerk, werden 12 
mannenkloosters en 7 zusterkloosters met geweld ontruimd. Vele 
kloosterlingen namen de vlucht naar het zuiden. De weinige 
achtergebleven paters hielpen in de zielenzorg onder de katholieken. 
 
In het kader van de Contrareformatie riep de paus de regio uit tot 
missiegebied, de Missio Hollandica (1592). In afwachting van het 
herstel van de bisdommen, zwaaide daar een apostolisch vicaris de 
plak. Het betekende ook dat elke orde of congregatie zich kon vestigen 
in één van deze vroegere kerken. En zo gebeurde het dat in 1616 
Gaspar Luypaert, een Antwerpse dominicaan in Schiedam belandde. 
Het overgrote deel van de bevolking was dan wel protestant, een kleine 
minderheid bleef katholiek. 
Die katholieken weigerden naar een dominee te gaan om te huwen, een 
kind te laten dopen of een familielid te laten begraven. Daarom vroeg 

de begoede weduwe van 
burgemeester Pieter Van 
der Burch aan prior 
Joannes Boucquet in 
Antwerpen of hij een 
dominicaan kon sturen 
‘voor haar en de 
Schiedammers’. De 
predikheren zouden er 
vier eeuwen en vier jaar 
actief blijven. 
 
 



Schuilkerkjes 
Luypaert woonde in het ‘huis te poort’ naast een klein kerkje, hij zou er 
blijven tot aan zijn dood in 1636. Met een kort interludium. In 1629 bij 
een opflakkering van haatgevoelens tegen de katholieken, moest hij 
tijdelijk naar ’s-Hertogenbosch vluchten, waar hij onderdak kreeg bij 
Michael Ophovius, de biechtvader van Rubens, waarvan het graf en een 
schilderij zich in onze kerk bevindt. 
 
Na de Vrede van Münster (1648) verbeterde de toestand van de 
katholieken in de Verenigde Provinciën. De overheid liet oogluikend toe 
– zij het tegen betaling van recognitiegelden - dat katholieke priesters 
zich vestigden in ‘schuilkerkjes’. Men noemde dit geen parochies maar 
staties. In 1795, toen de Fransen de macht overnamen, waren er nog 
13 staties in de Verenigde Provinciën, bediend door een 20-tal 
dominicanen. 
 
Niet lang daarvoor, in 1775 was pater Cornelius van Lugtigheydt o.p. 
vanuit Antwerpen naar Schiedam gekomen als pastoor. De katholieke 
gemeenschap daar kende een stevige groei en pater Cornelius kreeg 20 
jaar later assistentie van pater Thomas van Beekom, opnieuw vanuit 
Antwerpen. Toen van Lugtigheydt in 1803 overleed, volgde Van 
Beekom hem op als pastoor van Schiedam. 
 
Gokkende redenaar 
Pater Thomas was in de drie jaar voor zijn vertrek, een succesvolle 
prediker in de kathedraal van Antwerpen, ‘cum magno applausu’. Hij 
zette dat redenaarssucces verder boven de Moerdijk en lokte in 
Schiedam en omstreken honderden toehoorders naar zijn kansel. In 
1808 kreeg hij zelfs de titel van praedicator generalis voor zijn 
redenaarstalent. 
 

Het eerste kerkje (1616), waar Luypaert ooit 
predikte, was intussen al lang vervangen door 
een grotere kerk aan de Korte Haven. Maar 
door het toenemend aantal katholieken en 
arme gastarbeiders uit Duitsland was ook die 
te klein geworden. De meesten 
landverhuizers kwamen in de jeneverindustrie 
werken. Jenever behoorde naast soldij tot de 
dagelijkse verloning van de talrijke soldaten 
in de regio. In 1847 waren er 25  distillateurs 
in Schiedam gevestigd.  
Pater Thomas zamelde geld in voor een 
nieuwe kerk en zag hoe sommige 



medeburgers schatrijk waren geworden met gokken. De pastoor zette 
alle donaties in, met de hoop zo voldoende kapitaal te vergaren. Helaas 
bleek hij een beter orator dan gokker, hij verloor al het geld van de 
schenkers.  
Een onvergeeflijke misstap en hoezeer de parochiegemeenschap het 
ook betreurde, hij deed afstand van zijn pastoraat en nam dienst in het 
Franse leger als aalmoezenier. In 1830 keerde hij terug naar Holland, 
hij overleed in Den Haag op 83-jarige leeftijd. 
In het archief van het Rijksmuseum in Amsterdam vinden we een 
gravure met een portret van Pater Thomas van Beekom o.p. in 
aalmoezeniersuniform met als onderschrift: ‘Wie maalt Van Beekom 
best? Verdraagzaamheid, Verstand. Welsprekendheid en Zucht voor 
Kerk en Vaderland. 
 
Exit Antwerpen 
Met de ‘gokpater’ was de laatste Antwerpse dominicaan van het 
Schiedamse toneel verdwenen. Pater Jacobus van Kampen o.p. 
volgende hem op, maar die kwam uit het klooster van Kalkar in 
Duitsland. 
 
Mede door zijn toedoen kwam er alsnog een nieuwe, grotere kerk, 
gewijd aan Sint-Jan-de-Doper, maar die bekend zou worden als de 
Havenkerk. Ze werd gebouwd in neoclassicistische stijl (1822-24). In 
1967 werd ze overgedragen aan de protestantste eredienst, sinds 2010 
is ze op zoek naar een nieuwe bestemming, af en toen vinden er 
culturele evenementen plaats. 
 
De dominicanen bleven nog wel aan de slag in andere lokale kerken tot 
die, eveneens in 2010, aan het bisdom werden overgedragen. Pater Leo 
De jong (+2019) was de laatste dienstdoende dominicaan in Schiedam. 
 
 

Walter Geluyckens 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen 
• Leon Raph a. de jong o.p, De parochie van Schiedam 
• A.M. Bogaerts o.p., Repertorium der dominicanen in de Nederlanden 
• Foto 2: gravure van pater Thomas Van Beekom, archief Rijksmuseum Amsterdam 
• Foto 1: Havenkerk Schiedam, organisatie Boei.nl, fotograaf Jan van dalen.  



Dominicus in Soriano (1) 
 
EEN MIRACULEUS SCHILDERIJ 
 
In 1510 stichten de dominicanen een klooster in Soriano Calabro, in de 
teen van Italië. In 1530 verschijnt Onze-Lieve-Vrouw, vergezeld van 
Maria Magdalena en Catharina van Alexandrië aan de kloosterpoort.  
Maria schenkt daarbij aan de broeder portier een zogenaamd 
‘acheropita’ (byzantijns Grieks): dat wil zeggen, een werk dat niet door 
mensenhanden is gemaakt. Het schilderij stelt de stichter van de orde 
voor, de heilige Dominicus met een boek in de linker- en een lelie in de 
rechterhand. 
 
Ziel 
Dit wonderlijke gebeuren maakt van Soriano één van de belangrijkste 
bedevaartsoorden in de 17de eeuw. Daar ontstond ook het gezegde: 
‘Het lichaam van Dominicus wordt bewaard in Bologna, zijn ziel in 
Soriano’. In 1634 schrijft Silvestro Frangipane een boek over deze 
verering, meer dan 1600 wonderen worden aan het schilderij 
toegeschreven. 
 
De streek in en rond Soriano wordt een aantal keren door zware 
aardbevingen getroffen. Bij de eerste in 1659 wordt het klooster zwaar 
beschadigd en heropgebouwd. In 1783 verwoest een aardbeving 
klooster en kerk, waarschijnlijk ging het schilderij dan verloren. De 
wonderbaarlijke oorsprong van het portret vormt een belangrijk 
religieus onderwerp in de 17de eeuw in Italië en Spanje. Het is moeilijk 
te achterhalen welke schilders het origineel hebben gezien. 
 
 

De Antwerpse dominicaan Abraham Van den Greyn gaat in 1677 op bedevaart naar 
Soriano. Na zijn bezoek reist pater Van den Greyn naar het hoofdhuis van de orde, 
de Santa Sabina in Rome. Daar leert hij Antoninus Cloche kennen, een ordebroeder 
die een paar jaar later magister-generaal van de orde wordt. 
Abraham Van den Greyn keert terug naar Antwerpen en wordt in 1685 prior van 
het klooster en bestuurder van de broederschap van de Rozenkrans. Hij blijft 
nauwe contacten onderhouden met zijn vriend Antoninus, die hem vertrouwelijke 
opdrachten geeft en vrijstelt van de gewone opdrachten. Hij krijgt carte blanche om 
volgens eigen goeddunken de Rozenkranskapel in te richten, Abraham Van den 
Greyn kan hiervoor over het nodige geld beschikken. En als je niet op een gulden 
meer of minder moet kijken … kan je denken dat de Rozenkranskapel in de Sint-
Pauluskerk een pareltje werd. 
Abraham sterft in 1693, het beeld van de Mater Afflicta of Onze-Lieve-Vrouw van 
Smarten aan de ingang van de kapel herinnert aan deze prior en prefect van de 
aartsbroederschap van de Rozenkrans. Het is in 1702 gemaakt door Jan Pieter van 
Baurscheit de Oude. 
 



In onze kerk wordt ook een afbeelding bewaard van de heilige 
Dominicus van Soriano, het schilderij hangt nu aan de muur naast de 
Heilige-Kruiskapel. Vroeger maakte het deel uit van de jubee of doksaal 
aan het hoogkoor en hing het boven de centrale poort. 
 
Barbara Spers 
Juffrouw Barbara Spers (1635-1654) stierf amper 19 jaar oud en 
schonk bij testament o.a. 10.000 guldens voor het nieuwe koordoksaal. 
Ze betaalde hiermee het marmeren altaar van Sint-Dominicus en een 
marmeren lijst voor het schilderij van Dominicus van Soriano. In haar 
testament was er eveneens een bedrag gereserveerd voor het 
(zilver)orgel en het altaar van het Heilige Sacrament. Het koordoksaal 
werd in 1654-55 gebeeldhouwd door Peter Verbruggen. 

 
Voor haar nagedachtenis werd ieder jaar op 2 augustus een gezongen 
mis opgedragen, op haar grafsteen werden tijdens de dienst vier 
kandelaars met brandende kaarsen geplaatst. De grafsteen bevond zich 
aan de ingang van het koor. De zerk is verdwenen, op de grafsteen 
stond te lezen ‘Rust plaetse van Jouffrou Barbara Spers, wiens 
sonderlinge devotie tot den H. Dominicus in Soriano’ ... 
 
Het doek met afbeelding van de heilige Dominicus van Soriano in onze 
kerk zou geschilderd zijn door Giovanni Lanfranco (Parma 1582- Rome 
1647). Lanfranco was een leerling van de gebroeders Caracci en 
schilderde o.a. in opdracht van paus Urbanus VIII. 
 
Uit het testament van 14 maart 1674 van bisschop Ambrosius Capello 
o.p. blijkt dat hij het schilderij van Dominicus in Soriano schenkt aan 
zijn klooster te Antwerpen: "ende nog een scilderye van St. Dominicus 

 



de Sorisino gescildert van Cavalliero Lanfranchi". Dat wil zeggen dat het 
schilderij in bezit was van Capello, maar dat het waarschijnlijk al voor 
1636 ‘in bruikleen' in de Antwerpse dominicanenkerk hing. 
 
Op het schilderij van Neefs uit 1636 met een binnenzicht van de kerk 
staat het oude koordoksaal met in het midden een schilderij van 
Dominicus van Soriano. Capello is prior in Antwerpen van 1634 tot 
1637. Spreken we over hetzelfde schilderij of waren er twee 
schilderijen van Dominicus van Soriano in omloop? Lees volgende 
maand in uw Paullus het tweede en laatste deel over de 
wonderbaarlijke afbeeldingen van Dominicus in Soriano!  
 
 

Walter Geluyckens 
 
Bronnen: 
• A.M. Bogaerts o.p, Dominicanen te Antwerpen, Sint-Paulusinfo blz 20-21 
• Met dank aan Greet Smets voor haar opzoekingen naar Lanfranchi. 
• Met dank aan Alfons Vandenwyngaert voor de opzoeking naar de notarisakte van Barbara Spers. 

(notaris J. Van der Herstraten 30 juli 1654) 

  



STADSMAGAZIJN VROLIJKT UW RAMEN OP 

In het ontmoetingscentrum Het 
Stadsmagazijn is het stil, 
muisstil.  ‘Geannuleerd’, 
‘verplaatst’, ‘plaatsen beperkt’, 
‘enkel via inschrijving’…  Het is 
dagelijkse kost voor onze 
collega’s uit de Keistraat 5/7. In 
het verleden waren ze bij ons al 
eens te gast met enkele van hun 
voorstellingen, maar dat lijkt 
eeuwen geleden. Hopelijk komt 
daar snel verandering in. In 
ieder geval zijn ze niet bij de 
pakken blijven zitten en 
proberen zij, zoals wij, cultuur 
tot in de woonkamer te 
brengen. Ieder op zijn manier: 
wij springen op de digitale kar 
met onze filmpjes, zij gaan de romantische toer op met ‘Kunstramen’. 
 
Met dit project, gestart begin april, wil Het Stadsmagazijn en het 
district Antwerpen in deze barre tijden kunst naar de straten van het 
Schipperskwartier brengen. Aan de hand van vijf stickerbladen vol 

kleurrijke en vrolijke 
tekeningen kunnen 
buurtbewoners en -
handelaars hun ramen 
omtoveren tot unieke 
kunstwerken. Instant 
plezier en kleur en zonder 
vuile lijmsporen want je 
brengt ze eenvoudig met 
wat water aan op je raam. 
 
Elk stickerblad is 
ontworpen door jonge 
illustratoren als Dennis 
Deckx, Dieter De Schutter, 
Loeka Jordaens, Qùynh-Vi 

Dao (a.k.a. Napam) en Marie Kort. In Kort’s ontwerp herkennen we een 
levendige en vrolijke tekenstijl, waarbij ze zich laat inspireren door de 
mensen om haar heen. Haar fantasierijke figuren wandelen, vissen, 

©Marie Kort 

©Dennis Deckx 



fietsen of genieten gewoonweg van die eerste lentedagen.  Napam 
tovert  kleurige kevers in felle kleuren en zeer verschillende maar 
symmetrische vormen op je venster. En Dennis Deckx laat zijn 
figuurtjes à la Picasso, Matisse en Brancusi verstoppen achter je raam. 
 
 
Met dank aan Het Stadsmagazijn en het district voor dit prachtig 
initiatief! 
 
 

Caroline De Wever 
 
 
Foto’s 
• Cultureel ontmoetingscentrum Het Stadsmagazijn 
 

 
  

© Napam 



ONZE FACEBOOK-HITPARADE VAN APRIL 
 
De Schelde in t’verschiet 
De Nederlander Cornelius Christiaan 
Dommelshuizen (1842-1928) was 
een specialist in zee- en 
rivierzichten, een genre dat in de 
19de eeuw veel succes kende. 
 
Minstens twee schilderijen van 
Cornelius situeren zich in 
Antwerpen. In 1880 schildert hij “De 
Schelde in ’t verschiet”. De Schelde 
kan schrik inboezemen bij 
stormweer en de schipper haast radeloos wordt van de steeds 
veranderende wind. Het eerste schilderij geeft dat prachtig weer. 
De Schelde kan rust uitstralen, als de boten langs de kade liggen. Er 

wordt gelost en geladen, de paarden 
staan te wachten om te vertrekken, de 
voerders hebben geen haast, 
roeibootjes dobberen haast doelloos 
rond. 
 
Maar hoe de Schelde ook het beeld 
bepaalt, telkens duikt de Sint-
Pauluskerk op als een baken zichtbaar 
aan de stroom. 

 
Ongezonde’ geselprocessie 
In 1585 valt Antwerpen weer in Spaanse handen. De dominicanen 
keren terug naar hun klooster. Ook de jezuïeten haasten zich naar 
Antwerpen. Met de hulp van Farnese kunnen ze opnieuw hun intrek 
nemen in de voormalige residentie “Het Huis van Aken”. Datzelfde jaar 
organiseren ze een geselprocessie. De prior van de dominicanen, 

Joannes Scrieck, schrijft samen met de prior van de 
karmelieten en de 
gardiaan van de 
franciscanen een brief 
aan het kapittel van de 
kathedraal met het 
verzoek deze ongezonde 
godsdienstuitingen 
achterwege te laten.  



In 1587 vervangen de jezuïeten het oude Brabobeeld in de bovenste nis 
van de voorgevel van het stadhuis door een Madonna van de 
Antwerpse beeldhouwer Philippe De Vos. 
 
Van stof krijg je dorst 
Jan Pel reinigt in 1821 de 
kleine en grote tapijten in de 
Sint-Pauluskerk. Zijn vrouw 
bezorgt de factuur voor zijn 
prestaties aan broeder Egidius 
Stroeybant, die ze betaalt en er 
belandt een kopie van de 
rekening in ons archief. 
Tweehonderd jaar later weten 
we nog dat voor elk 
ambachtelijk werk in die tijd 
een vergoeding voor bier moest 
betaald worden en op deze 
factuur zien we dat er een zekere logica achter het principe zit. Als Jan 
Pel een tapijt legt of opneemt, dan rekent hij geen bier aan. Wanneer 
hij tapijten klopt en het stof rond zijn oren vliegt, volgt onvermijdelijk 
de post: “Aen drienken bier”! Het is opvallend dat een klein tapijt 
evenveel te blussen stof ontwikkelt dan een groot. 
 
Ik krijg altijd ongelofelijke dorst als ik bericht voor Facebook schrijf. 
Wanneer dit geschreven is ga ik het eens proberen met een factuur aan 
de kerkfabriek van Sint-Paulus: “Facebookpost geschreven: 10 euro 
plus, aan drinken bier: 3,80 euro” - (Het was een Sint-Dominicus, onze 
redactie drinkt met klasse). 
 
 
Zo, u bent weer helemaal mee. Wil u graag meer van deze leuke 
weetjes lezen en/of op de hoogte blijven van allerlei activiteiten in de 
Sint-Pauluskerk?  
 
 

Bezoek dan onze Facebookpagina 
‘Sint-Pauluskerk Antwerpen’ 
of onze Instagrampagina 
@sintpauluskerkantwerpen en word 
onze vriend/volger! Like us/volg ons! 
Dank u! 
 

Uw FB/IG-ploeg (Armand Storck, Walter Geluyckens, Caroline De Wever)  



PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER 
 
• Passie, verhalen uit het hart - tentoonstelling H. Hart UA (koor) 
Zaterdag en zondag t.e.m 30 juni om 14u00.  

mei 
Za 1  Livestream Brassery 
Zo 2 ------- Eucharistieviering voorgegaan door Didier Croonenberghs o.p.. 
Zo 9 ------- Eucharistieviering voorgegaan door Dries Ghesquiere o.p.. 
Wo 12 ------- Euterpe BC – Liebestraum – Bart Rodyns, harmonium 
   Nicolas Callot, piano. 
Do 13  O.H. Hemelvaart - Eucharistieviering voorgegaan door 
   Dries Ghesquiere o.p.. 
Vr 14 12u00 Doop Frances Danckaerts. 
Zo 16 ------- Eucharistieviering voorgegaan door Didier Croonenberghs o.p.. 
Za 22 11u00 Huwelijk Stéphane Veys & Morgan Allebé. 
  20u00 Concert - Italiaanse spirit - Caldara Missa Dolorosa & 
   Jomello Veni creator spiritu. 
Zo 23 ------- Pinksteren - Livestream - Eucharistieviering voorgegaan door 
   Didier Croonenberghs o.p.. 
   Italiaanse spirit - Caldara Missa Dolorosa & 
   Jomello Veni creator spiritu. 
Zo 30 ------- Eucharistieviering voorgegaan door Didier Croonenberghs o.p.. 
  20u00 Livestream – Antwerp Liedfest – Schumann. 
juni 
Zo 6 ------- Eucharistieviering. 
Zo 13 ------- Eucharistieviering. 
Za 19 15u00 Huwelijk Aimelie de Belder & Charles-Henri Deprez 
Zo 20 ------- Eucharistieviering. 
Zo 27 ------- Eucharistieviering. 
 
 
PROGRAMMA MISVIERINGEN MEI 
 
De beperking tot maximaal 15 deelnemers per viering blijft 
gehandhaafd.  
 
Op Pinksteren (23 mei) vindt er geen viering plaats in de kerk, wel via 
livestream om 10u30. Zoals steeds kan u de viering volgen via 
www.muziekinsintpaulus.be . 
 
Op zondag 2, 9, 16, 30 en donderdag 13 mei (O.H. Hemelvaart) 
plannen we, zoals in april, telkens drie vieringen om 9u30, 10u30 en 
11u30. U kan voor elke mis ten vroegste een week vooraf reserveren 
en ten laatste vrijdag om 18u. Voor elke viering is een afzonderlijke 
inschrijving verplicht via sintpaulus@dominicanen.be met vermelding 
van de gekozen mis. U ontvangt een bevestiging.	  



EUCHARISTIEVIERING SINT-PAULUSKERK 
zondag 10.30 u 
 
PASTOOR DIDIER CROONENBERGHS o.p.  
Onthaal, pastoraal gesprek, doop, huwelijk, uitvaart 
d.croonenberghs@precheurs.org 
0497 23 83 60 
 
PAROCHIESECRETARIAAT 
secretariaat@sint-paulusparochie.be 
03 231 33 21 
 
KERKFABRIEK SINT-PAULUS 
• Voorzitter Paul Bistiaux 

03 231 31 48 of 0475 75 51 71 | kerkfabrieksintpaulus@skynet.be 
• Directeur (Collectiebeheer en afspraken voor kerkgebouw, 

leveringen, technische ondersteuning) Caroline De Wever 
0479 34 41 26 | carolinedewever@hotmail.com 

 
CONCERTEN EN EVENEMENTEN  
• Leo Van achter 

0473 97 83 36 | leo.vanachter@skynet.be 
• Wilfried Van den Brande: intendant 

0477 57 25 31 | muziekinsintpaulus.be 
• Bart Rodyns: organist - titularis 

0475 90 51 99 | bartrodyns@hotmail.com 
 
TOERISME EN RONDLEIDING  
Sint-Paulusvrienden: 
• sintpaulusvrienden@proximus.be 
• Walter Geluyckens: 0494 44 82 53 
• Joris Reymer: 0475 33 80 03 
 
REDACTIE P aulLus 
• redactiespk@outlook.com 
• Redactie: Caroline De Wever, Armand Storck, 

Walter Geluyckens, Guido Meeussen, Leo Van achter, 
Joris Reymer, Didier Croonenberghs, 
Wilfried Van den Brande, Erwin Vandecauter 

• Beeldmateriaal voorpagina: Felixarchief. 
• Ontwerp: Erwin Vandecauter. 
 
 
 
 
 
 
De auteur is verantwoordelijk voor de 
inhoud van het artikel. 

Sint-Paulusstraat 22 
2000 Antwerpen 
tel. 03 231 33 21 
www.sint-paulusparochie.be	
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Interesse in een papieren PaulLus? 
 
Losse nummers: 
• 2 euro aan de balie in de kerk (de balie is enkel geopend tijdens de 

bezoekuren voor toeristen). 
• 5 euro indien op te sturen (stort op BE92 7765 9222 6123 op 

naam van Sint-Paulus Humanitas, met vermelding van naam en 
adres en nummer/maand van het krantje) 

Postabonnement: 
40 euro voor 11 nummers per jaar en naar u thuis opgestuurd (stort 
op BE92 7765 9222 6123 op naam van Sint-Paulus Humanitas, 
met vermelding van naam en adres). 
Let op: uw abonnement begint op 1 januari. 
Mail ons voor meer info. 


