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“IK WIL GEEN NORMAAL, VERVELEND LEVEN LEIDEN” 
 
Nog tijdens het interview met E.P. Didier Croonenberghs o.p., de 
nieuwe pastoor van de Sint-Paulusparochie in Antwerpen, waren we het 
er over eens dat we bovenstaande tekst als titel zouden nemen. Die 
korte zin verklaart waarom pater Didier dominicaan is geworden en 
bevat tegelijk de ambitie om iedereen waar hij mee in aanraking komt 
warm te maken voor het evangelie. Hij zegt: “Ik wil aanstekelijk zijn 
met mijn boodschap als enthousiaste dominicaan.” 
 

Pater Didier werd geboren in 
Namen (1978) en groeide op 
in Rixensart, nabij Waver. In 
de lokale parochie van 
Saint-Etienne kwam hij af en 
toe in contact met paters 
dominicanen (of 
predikheren) en als student 
rechten aan de universiteit 
van Louvain-La-Neuve 
ontmoette hij meerdere 
dominicanen, die o.a. 
aalmoezenier waren bij de 
scoutsbeweging. Die 
mannen staken Didier aan 
met hun engagement en de 
diversiteit van hun ideeën. 
Hij werd diep geraakt door 
de manier waarop ze hun 

geloof verkondigden. Dat deden ze door hun manier van leven, door 
een voorbeeld te zijn. 
 
Op het einde van zijn rechtenstudies, een vrijblijvende opleiding waar 
je na je diploma nog alle richtingen mee uit kan, overwoog Didier om 
dominicaan te worden, zonder initieel aan priesterschap te denken. Hij 
bezocht verschillende dominicanenkloosters en vatte een cursus 
filosofie aan. Kort daarna startte hij als novice in het 
dominicanenklooster van Straatsburg, samen met 12 collega-novicen. 
Het was een bont, internationaal gezelschap en Didier voelde zich er in 
zijn sas tussen zijn collega’s. Na verdere studies theologie in Louvain-
la-Neuve en Oxford en zijn priesterwijding in december 2007, werd hij 
verantwoordelijk voor het Engelstalige pastoraat in het vicariaat van 
Brussel en woonde hij bij de internationale gemeenschap aan de 
Renaissancelaan: “In die tijd werd ik diep geraakt door de manier 



van leven van de dominicanen in België”. Vervolgens verhuisde 
Didier naar het klooster van Froidmont, nabij Brussel.  
 
Tijdens de intrede smeekt de nieuwe broeder barmhartigheid af van 
God en van zijn medebroeders, in de vorm van een liturgisch-rituele 
zin:  
“Provinciaal: Wat verlang je? Postulant: Gods barmhartigheid en 
die van jullie. Provinciaal: Sta op!”. Vanaf dan heeft de nieuwe 
predikheer één groot doel voor ogen: het evangelie verkondigen 
volgens de regel van Dominicus. De dominicanen doen dat door zich te 
mengen in de maatschappij, door de taal van de mensen te spreken, 
via muziek, cultuur, tv-uitzendingen (1) of sport. Didier vermeldt de 
‘Blackfriars pub’ in Louvain-La-Neuve, waar studenten ’s avonds 
samenkomen, praten en muziek maken.  

 
Dominicanen verkondigen een aanstekelijke boodschap en ze bieden 
die aan in een aantrekkelijk formaat. Het was huidig provinciaal overste 
Cochinaux die in 2005 startte met de ‘Blackfriars pub’. Er staat elke 
avond een broeder of leek aan de tap. Didier vertelt het verhaal van 
Dominicus en de herbergier: “Dominicus, na een hele nacht praten 
tot aan het ochtendgloren, overtuigt een Kathaarse herbergier 
ervan om terug te keren tot het katholieke geloof.” Ik heb in dat 
verband in de wandelgangen gehoord dat er een pallet Sanctus 



Dominicus op weg zou zijn naar de Sint-Paulussite, een blonde 
dominicaan van 8,5°. Ook dat bier zal de mensen aanspreken, daar ben 
ik zeker van. 
 
Froidmont was een bloeiende kloostergemeenschap, met vaak tot 600 
gelovigen die er ’s zondags de mis kwamen bijwonen. De dominicanen 
besloten toch om het klooster te sluiten en de gemeenschap op te 
splitsen. In 2009 verhuisden de paters van Froidmont naar Luik en 
Louvain-la-Neuve, een aantal onder hen naar een rusthuis. Op dat 
moment leek het bijna absurd om een bloeiende geloofsgemeenschap 
te breken. Didier vergelijkt het met leven en dood, sterven om daarna 
te herrijzen. Dat is geldig voor mensen, projecten en systemen, “Wie 
oren heeft om te hore, die hore” voegt Didier er lachend aan toe. 
Hernieuwing is een eeuwige cyclus. Meer dan een decennium later kijkt 
Didier erop terug: “In 20 jaar tijd ben ik getuige geweest van de 
oprichting van vier nieuwe dominicaanse kloosters in België 
(Brussel, Luik, Louvain-la-Neuve, Antwerpen), ook al zijn we 
fragiel en moeten we ook enkele plaatsen sluiten. Dit toont een 
vitaliteit en een vermogen om iets nieuws te creëren dat mij 
aantrekt.” 
 
Didier wil gedurende een jaar indringend kennis maken met de Sint-
Paulusgemeenschap. Ik heb het gevoel dat wij ons daarna mogen 
verwachten aan een nieuwe fase in onze cyclus. We zijn dat gewoon 
hoor: eerst 520 jaar dominicanenkerk, dan 220 jaar parochiekerk en nu 
de komende fase met Didier als pastoor en zijn medebroeders. 
 
Ondertussen heeft pater Didier, zoals veel van zijn broeders, een groot 
stuk van de wereld gezien. Overal waar hij naartoe ging was er wel 
ergens een dominicanenklooster in de buurt en telkens voelde het voor 
Didier als thuiskomen. Een dominicaan heeft in elk land broeders. De 
dominicaanse gemeenschap is een broederschap in het groot. 
 
Er komt een pak uitdagingen af op Didier en onze dominicanen om een 
mooi evenwicht te vinden bij de overgang van een kloosterleven naar 
het leven in een parochie. Ook als toekomstig pastoor vindt Didier het 
verkondigen van het woord, het evangelie, het belangrijkste. De 
verduidelijking van dat woord in de aansluitende preek is het werk van 
een geschoolde dominicaan. Hij wil onze parochie opengooien voor 
andere gemeenschappen, zoals die van de dominicanen in Rotterdam, 
waaronder een aantal jonge priesters. Last but not least kijkt hij uit 
naar de samenwerking met onze parochie en kerk: al die vrijwilligers, 
die mooie groep met kapellen, Sint-Paulusvrienden, muzikanten,  
  



kerkgangers, technische mensen, de parochiemedewerkers, gidsen, 
schrijvers, toeristische bezoekers, de kerkraad, de administratie. 
 
Zowel in Luik toen als nu in Antwerpen werden de dominicanen 
gevraagd door de bisschop om een functie te vervullen in het gelovige 
weefsel van de stad. Pater Didier verduidelijkt: “De nieuwe 
dominicanen-gemeenschap op de Veemarkt vormt geen reserve, 
geen pool van potentiële parochiepriesters. Het is een groep van 
mannen die door hun voorbeeld komen getuigen van wat het is 
om gelovig te zijn.” 
 
Ik eindig met een uitspraak van de toekomstige pastoor: “De God 
waarin wij geloven is niet de God waar mensen niet in geloven.” 
Dat is tegelijk een sterke gedachte en een aanvaarding van 
verschillende ideeën over God, waarbij iedere visie gerespecteerd 
wordt, zonder afbreuk te doen aan het katholieke geloof. Predikheren, 
dominicanen: ze prediken pas nadat ze erover nagedacht hebben. 
Didier vindt een preek pas geslaagd als hij er na maanden terug wordt 
over aangesproken, als de aanstekelijkheid van zijn betoog op de 
luisteraars heeft ingewerkt. 
 
De laatste lijn van het cv dat hij me bezorgde, bewijst dat Didier zijn 
pastoorschap niet als een bevlieging beschouwt: “2020 – tot 
pensioen: pastoor van Sint-Paulus.” We gaan onze handen nog vol 



hebben met die mannen (2) en zij met ons, maar een ding is zeker: we 
gaan met hen geen normaal, vervelend leven leiden! 
 
 

Armand Storck 
 
 
(1) Pater Didier verzorgt 1x per maand een viering die wordt opgenomen en 

uitgezonden door Cathobel. De viering kan een misviering of een preek zijn. 
Hij zal dit ook verder blijven doen wanneer hij pastoor van de Sint-Pauluskerk 
is.  

(2) Inclusief Didier zijn er nu vijf paters die de gemeenschap aan de Veemarkt 
bemannen. Ze komen uit Congo (1), India (2) en België (2). 

(3) Foto Blackfriars pub Louvain-la-Neuve: dominicains.be 
(4) Foto pater Didier met de Sint-Pauluskerk op de achtergrond: Archief 

dominicanen 
 
 
 

 
Van links naar rechts: 
Justin Adriko - Didier Croonenberghs - Dries Ghesquiere - Kiran Joy - Francis Akkara  



ONZE LIEVE-VROUW VAN HET H. HART 
 
Onze zoektocht naar Onze-Lieve-
Vrouwebeelden rond de Sint-Paulussite 
gaat verder. In de Sint-Paulusstraat 8-10 
bevindt zich op de blinde muur (tuinmuur 
van de oude pastorij) een Madonna met 
een apart verhaal. 
 
Het Onze-Lieve-Vrouwebeeld vand de 
beeldhouwer Adolf Van Dongen boven de 
middenas werd omstreeks 1946-1947 
geplaatst, volgens de gedenkplaat ter 
herinnering aan de V-bommen die 
Antwerpen tussen 13 oktober 1944 en 28 
maart 1945 teisterden. 
 
Het verhaal gaat dat in WO II tijdens de 
processie van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Rozenkrans een bom op het parcours is 
gevallen. De processie bleef ongedeerd. 
Een vergulde inscriptie op de plaquette 
onder het beeld geeft dit weer:  
 

AAN 
O.L.V. VAN DEN H. ROZENKRANS 

DANKBARE HULDE / VAN / SINT PAULUS PAROCHIE / 
1940 

13-10-44     28-3-45' 
 
Kloksgewijs staan telkens in een hoek de wapenschilden van kardinaal 
Van Roey, de Sint-Paulusparochie, Antwerpen en België.  

De dateringen 13 oktober 1944 en 
28 maart 1945 slaan op de eerste en 
laatste inslag van de Duitse V-
bommen op het grondgebied van 
Groot-Antwerpen. 
 
Maria met haar lange hoofddoek, 
gedeeltelijk als een sjaal voor haar 
hald geslagen, houdt haar naakte 
Kind met beide handen vast en toont 
het aan de voorbijgangers. Jezus 
kijkt uitdrukkelijk naar hen en wijst 



op de plek van Maria's hart, dat symbolisch wordt weergegeven in hoog 
reliëf. Beiden dragen een draadvormige koperen nimbus achter het 
hoofd.  
 
Adolf Van Dongen (1890-1969) vervaardigde dit ca. 160 cm hoge 
beeld en leverde blijkbaar een voorstelling van 'Onze-Lieve-Vrouw van 
het H. Hart', hoewel in deze context zou men immers een Rozenkrans-
madonna verwachten. Het was geen uniek beeld dat Adolf Van Dongen 
maakte. Ook aan Hopland nr. 47, de sacristiemuur van de 
Willibrorduskerk in Borgerhout en de Lange Beeldekensstraat nr. 148 
zijn dergelijke beelden te vinden. Ze werden allemaal kort na de 
Tweede Wereldoorlog geplaatst. 
 
Nog deze cijfers om u een idee te geven van het leed in Antwerpen 
tijdens Wereldoorlog II: 

Van de 167 dagen in deze periode waren er amper 12 dagen zonder 
een bominslag. In totaal vielen er 857 V-bommen op Groot-Antwerpen 
waarbij ca. 2.900 burgers werden gedood en meer dan vijfduizend 
anderen gewond raakten. Van de huizen waren er ongeveer 1.662 
vernield en meer dan 4.700 onherstelbaar beschadigd, 14.000 ernstig 
en 46.000 licht beschadigd. (Data naar een lijst van april 1945, 
opgesteld aan de hand van politiesteekkaarten. - SAA, Modern archief). 
 
Met dank aan Kruis en beeld. 
 

Walter Geluyckens  



SISKA, LUISE EN HENDRIK 
 
Lezer, gy zult welligt ook nieuwsgierig zyn om Siska te zien. Welnu 
indien gy inderdaed die begeerte hebt ga dan des vrydags omtrent zes 
ure des morgends of wat later naer de Predikheerenkerk, doe de deur 
ter regterhand open en stap voort over het oude kerkhof tot onder den 
Kalvarieberg en in de spelonk van het Vagevuer. Hier zult gy eene 
jonge vrouw geknield zien zitten, geheel in eenen zwarten mantel 
gedoken en met de kap over het aengezigt. 
 
Indien gy scherp luistert zult gy de peerlen van eenen Roozenkrans 
tusschen hare vingeren hooren glyden en van tyd tot tyd zal van onder 
hare kap een zucht opgaen als die van eene der lydende zielen. Zy 
echter zal zich niet roeren en in de halve duisternis zal zy u voorkomen 
als een biddend beeld dat daer gesteld is. Indien gy dan ziet dat zy 
opstaende eenen langen kus op de hand der smeekende ziel plaetst en 
tragelyk de spelonk verlaet zonder u schynbaer te hebben bemerkt, zeg 
dan stoutelyk: “Ik heb Siska van Roosemael gezien”! 
 
Zo ongeveer eindigt de novelle “Siska Van Roosemael” (1), die Hendrik 
Conscience in 1844 schrijft. In het kort: Siska is een brave dochter van 
een hardwerkende Antwerpenaar, maar de kinderen van de buren gaan 
naar een Franstalig pensionaat, dus Siska wil dat ook en van het een 



komt het ander. Siska krijgt Franse kuren en ziet haar vader niet meer 
staan, die zich voor haar in de schulden steekt en sterft. De 
berouwvolle Siska brengt vervolgens haar ochtenden onder onze 
Calvarieberg door. 
In 1845, een jaar nadat “Siska” is uitgegeven, komt Conscience in 
contact met een Duitse schrijfster, Luise von Plönnies. Deze dame doet 
Antwerpen een paar dagen aan tijdens haar lange reis door België. Ze 
schrijft er een boek over: “Reise-Erinnerungen aus Belgien” (2) dat nog 
in 1845 wordt gedrukt. Luise is duidelijk gecharmeerd door Hendrik: 
“Conscience ist ganz der Mann um ergreifend auf junge Leute zu 
wirken. Einfach, kräftig, feurig und beredsam ist ihm Gewalt über die 
Herzen gegeben”. 
 
Conscience laat Luise de oude stad Antwerpen zien, die op dat moment 
nog zo goed als intact is. Ze schrijft verrukt over de vele Mariabeelden 
die de straathoeken sieren en noteert in het Nederlands wat ze een 
jong arm moedertje tegen haar kind hoorde zeggen: “Zie, manneken, 
dat is Jesukens moederken”. Hendrik houdt een eeuwenoude traditie in 
ere en maakt Luise wijs dat die Mariabeelden daar gezet zijn als afweer 
tegen Lange Wapper, iets wat de doorsnee Antwerpenaar vandaag nog 
altijd graag tegen toeristen vertelt. “Der Lange Wapper war 
Jahrhunderte lang der Plagegeist von Antwerpen. Tausend boshafte 
Streiche werden von ihm im Volk erzählt”. 

 
Verder op stap, vertelt Luise, zien ze 

onderweg een groot plakkaat waarop 
de werken van Hendrik Conscience 

worden aangekondigd: “Siska Van 
Roosemael, Wat eene moeder 
lyden kan en Hoe men schilder 
weerd”. Wellicht herinnert 
Hendrik zich toen en daar hoe 
hij “Siska” heeft laten 
eindigen en hij neemt Luise 
mee naar de calvarietuin 
naast de Sint-Pauluskerk. We 
laten Luise verder vertellen 
(vrije vertaling): 
 “We kwamen aan de 
Calvarieberg, die naast een 
kerk gelegen is. De plek 
maakt een frappante indruk, 

hoewel de beelden kunstzinnig 
noch smaakvol zijn gemaakt. 



Aan beide zijden leiden kolossale heiligenbeelden naar de berg, die uit 
drie op elkaar volgende grotten bestaat. De onderste grot is nog eens 
onderverdeeld. Links ziet men mensen in het vagevuur, ze zijn uit hout 
gemaakt en beschilderd, zo ook de vlammen. De slecht aangebrachte 
kleuren zijn niet flatterend voor de mooie houten figuren”. Ze besluit 
deze passage: “Conscience hat den Calvarienberg zum Schauplatz 
seiner Siska van Rosemael gemacht”. 
 
Hendrik Conscience heeft duidelijk niet de moeite genomen om ook 
eens in de kerk te kijken, want Luise vervolgt met een beschrijving van 
de Academie. Onze calvarietuin heeft zijn gebruikelijke indruk gemaakt. 
Bezoekers twijfelen nog steeds: is dit kunst of kitsch? De gidsen van de 
Sint-Paulusvrienden vertellen hen dan het verhaal achter die beelden, 
de verwijzingen naar de Bijbel, de geloofsbeleving van Antwerpenaren 
uit de 18de en 19de eeuw. De twijfel slaat dan meestal om in 
bewondering. 
 
Conscience vond inspiratie in zijn stad. Hij zou vandaag, 175 jaar later, 
nog maar weinig intacte plekken van toen herkennen. Onze calvarietuin 
is een uitzondering. Loop er nog eens binnen wanneer we je terug 
mogen verwelkomen. Zie je daar, links achteraan, Siska geknield 
zitten? Zie je Hendrik en Luise gearmd op het middenpad wandelen, hij 
breeduit vertellend, zij met een elegant notaboekje aan de pols?  
 
 

Armand Storck 
 

(1) Ik heb de editie 1862 doorworsteld, uitgegeven bij drukkerij J.P. Van Dieren & 
Comp. in Antwerpen 

(2) Verlag von Dunder & Humblot, Berlin 
(3) Foto Luise von Plönnies: Wikipedia 
(4) Illustraties zijn overgenomen uit de editie 1862 van “Siska Van Roosemael” 
   



OP REIS IN VLAANDEREN MET PAULUS (4) 
 
Pastoors met lef in Vollezele 
 
Een steenworp en korte klim voorbij een museum gewijd aan het 
Brabants trekpaard en café ‘Driekoningen’, doemt de Sint-Pauluskerk 
van Vollezele op (foto 1). Net als die van Vossem troont ze op een 
heuvel en net als haar romaanse zuster is ze omzoomd door een 
kerkhof, nog ouder dan het gebedshuis zelf. Maar hoewel het kerkhof in 
2015,  zoals de kerk eerder in 1973, een beschermd statuut kreeg, 
verwijderde de gemeente meer dan de helft van de graven, vertelt 
pastoor Kris Meskens. Kerk en Staat leven hier niet in volstrekte 
harmonie. 
 
Nochtans deed het Onroerend Erfgoed in 2014 erg lyrisch over de 
begraafplaats (foto 4): ‘Het kerkhof getuigt momenteel (sic) van de 
historische samenstelling van een dorpsgemeenschap. De volledige 
sociale stratigrafie is er herkenbaar van pastoor (zoals priester-dichter 
Aloïs Walgrave) tot edelman (bijvoorbeeld de familie de Steenhaudt-de 
Waerbeck), herenboer of paardenfokker (Remy Van Der Schueren) tot 
personen van eenvoudiger komaf (…) Dat resulteerde in een grote 
rijkdom aan funeraire symbolen en stijlen’. 
 

Samen met Tollembeek en 
Galmaarden, maakt 
Vollezele deel uit van de 
fusiegemeente 
Galmaarden. Het ligt in de 
zuidwestelijke punt van 
Brabant, op nauwelijks 
enkele kilometer van Oost-
Vlaanderen 
(Geraardsbergen) en van 
Henegouwen (Enghien). 
Vollezele is de minst 
bekende van de drie. 
Tollembeek kan pronken 
met zijn beroemde inwoner 
Urbanus. Galmaarden mag 

uitpakken met zijn Baljuwhuis en een reeks aan Sint-Paulusgebouwen 
en -tradities die Vollezele in de schaduw stellen: een Pauluskapel, een 
Paulusbron, een Paulushoeve, uiteraard een Pauluscafé en als kers op 
de taart een eeuwenoude ‘Pauwel’-viering.  



Tot 2008 konden Vollezele met zijn Sint-Pauluskerk en Galmaarden met 
zijn Sint-Pieters wedijveren om de titel van meest prestigieuze kerk: 
allebei classicistisch en ongeveer even oud (18de eeuw), zij het dat de 
kern van de toren van de Sint-Pieter er al langer stond. Maar in mei 
van dat jaar zette een vuurpijl de kerk van Petrus in lichterlaaie. Het 
gebouw brandde af, kreeg geen nieuwe torenspits wel een nieuw dak 
en weldra een nieuwe bestemming, maar als kerk heeft ze afgedaan. 
De Sint-Martinuskerk van Tollembeek is van zeer recente datum en 
kunsthistorisch minder boeiend. Vollezele kan dus aanspraak maken op 
de mooiste en waardevolste kerk van de fusiegemeente. 
 
Pastoor Meskens (foto 3, rechts) is 
een vriendelijk, maar ook 
zelfverzekerd man. Net als enkele 
van zijn illustere voorgangers en 
Paulus natuurlijk. ‘Ik weet niet of 
het een wereldrecord is, maar een 
Belgisch record is het zeker’, vertelt 
Ludo Adriaenssens, secretaris van 
de kerkraad (foto 3, links). ‘In de 
17de eeuw was een zekere 
Laurentius 63 jaar parochiepriester 
in Vollezele, hij werd dan ook meer 
dan 100’. Pastoor Jan Sannen moet 
daarvoor met zijn 46 dienstjaren rond de vorige eeuwwisseling 
nauwelijks onderdoen. Hij schonk twee glasramen aan de kerk en vond 
dat een voldoende reden om zijn portret te laten verwerken in de 
beeltenis van de Heilige Johannes in een glasraam in de noordelijke 
zijbeuk (foto 2). 
 
Pastoor De Mol, die de parochie onder zijn hoede had op het einde van 
de 18de eeuw, was nog zo’n herder met een eigen mening, verzekert de 
secretaris. Op de rugpanelen van de koorbanken (1783-84) van de 
hand van Nicolas Bonnet prijken de vier kerkvaders: Ambrosius, 
Gregorius, Augustinus en Hiëronymus. Alleen is die vierde niet 
Hiëronymus maar Paulus. Dat moet tenminste blijken uit de bestelbon 
van de parochie bij Bonnet. Om onduidelijke redenen had De Mol een 
hekel aan Hiëronymus en bestelde hij bij daarom een beeltenis van 
Paulus. Zekerheid daarover bestaat niet, maar het valt wel op dat de 
drie eerste kerkvaders attributen meekregen, de vierde niet en 
iconografisch sluit die afbeelding ook beter aan bij Paulus dan bij 
Hiëronymus. 
 



De parochie Vollezele behoorde oorspronkelijk tot het bisdom 
Kamerrijk, het huidige Cambrai. De parochie zat al die tijd onder de 
voogdij van de abdij van Vorst. De huidige kerk werd trouwens 
gebouwd (1776-77) in opdracht van mevrouw de Bousies, de laatste 
abdis van Vorst. Het gebouw in classicistische stijl verving een oudere 
kerk die dateerde uit de 14de eeuw, uit die periode blijft dus enkel (een 
deel van) het kerkhof over. Toen Vollezele begin 19de eeuw onder het 
bisdom Mechelen kwam, veranderde de naam van de kerk van ‘De 
Bekering van Sint-Paulus’, naar Sint-Paulus. 
 
Hoewel de kerk dus al sinds de 14de eeuw gewijd was aan Paulus, 
moest onze missionaris lange tijd de concurrentie dulden van Sint-
Antonius. De verering van die beschermheilige, die al in de 
middeleeuwen erg populair was, kende een hernieuwde belangstelling 
vanaf de 17de eeuw. De hype werd in 1720 alleen maar groter door de 
schenking van een relikwie van Antonius en de oprichting van een 
Broederschap van de Heilige Antonius. ‘Tot in de jaren ’70 van vorige 
eeuw verzamelden op 17 januari, zijn feestdag, boeren met hun 
paarden rond de kerk’, zegt Meskens. 
 
Maar zoals het een Pauluskerk betaamt, vinden we onze heilige op 
meerdere plekken terug. Over zijn verdringing van een kerkvader 
hadden we het al, maar het opvallendste beeld is een houten sculptuur 
in een nis boven het zuidelijke zijaltaar, tot aan de Franse periode het 
hoofdaltaar. Zelfverzekerd toornt hij uit boven het schilderij dat zijn val 
in Damascus voorstelt. De auteur van het schilderij (2de helft 17de 
eeuw) is niet bekend, evenmin als de datering van het beeld. De 
houten Sint-Paulus werd begin deze eeuw meegedragen in de Opwijk-
processie. Niet toevallig is Kris Meskens een Opwijkenaar. Zijn 
overgrootvader was één van de vier grondleggers van de 
paardenprocessie van Opwijk 
 
Verder vinden we Paulus nog terug op één van 
de glasramen in het schip en onderaan de 
preekstoel (allebei 19de eeuw). Al bestaat er 
over de identificatie van de figuur die de kuip 
draagt opnieuw onzekerheid. Onroerend 
Erfgoed heeft het over Petrus die een visioen 
heeft, maar pastoor en secretaris opteren toch 
voor Paulus. 



 
Hoe dan ook ‘het 
meubilair is een 
schitterend ensemble in 
de modieuze Louis XV-
stijl, aangevuld met 
meubilair uit de oude 
kerk en in 1818 
aangekocht 17de eeuws 
barokmeubilair uit de 
kerken van 
Denderwindeke en 
Ninove’, aldus Onroerend 
Erfgoed. Zoals een 

‘Kruisiging’, toegeschreven aan Otto Van Veen, leermeester van Rubens 
– een exquis schilderij  -en op het noordelijke zijaltaar een ‘OLV 
schenkt de Rozenkrans aan Dominicus’. Waar hebben we die nog 
gezien? 
 
Het orgel, vervaardigd door de beroemde familie Van Petegem, dateert 
uit 1762-1769 en komt dus uit de vorige kerk.. Het bevindt zich helaas 
in een slechte toestand. ‘Plannen voor een restauratie werden 30 jaar 
geleden al ingediend, maar helaas bleef het tot nog toe bij plannen’, 
zucht pastoor Meskens. Het orgel deelt daarmee een beetje in het lot 
van het kerkhof. 
 
Een zoete troost is dat de parochianen blijven komen. ‘Voor corona 
telden we gemiddeld 160 gelovigen voor de zondagsmis, dat is nu 
gehalveerd’, aldus Meskens. Toch niet slecht in deze barre tijden. 
Vollezele werkt samen met 9 andere parochies voor de misdiensten 
binnen de federatie Herne. Op de juridische creatie van een pastorale 
zone is het nog even wachten. 
 
 

Guido Meeussen 
 
 
 
Bronnen: 
1. Citaten, tenzij anders vermeld: Agentschap Onroerend Erfgoed, 2014 (Joeri 

Mertens) 
2. Eigen foto’s: een zijaanzicht van de kerk (1); glasraam met het portret van 

pastoor Jan Sannen (2); secretaris Ludo Adriaenssens (l) en pastoor Kris 
Meskens met tussen beiden een gouden monstrans (1613) met een relikwie van 
Paulus (3); afgebroken grafmonumenten worden niet hersteld (4).   



PRIVILEGES 
 
In 1512 gaan de dominicanen over tot de bouw van een grote gotische 
kerk. Om het probleem van het wassende water te bedwingen wordt 
het hele bouwterrein opgehoogd. In 1571 kan bisschop Van Mierlo, 
pasgewijde bisschop van Haarlem de kerk met daarin vijf altaren 
inwijden. 
 
Hoewel de zwartzusters het 
financieel niet zo gemakkelijk 
hadden, steunden ze de 
dominicanen financieel bij de bouw 
van hun nieuwe kerk. In een brief 
van 10 maart 1548 voorzien de 
predikheren voor de zwartzusters 
een plaats in hun nieuwe kerk. Prior 
Cornelis van Eertborne schrijft in 
een brief aan Arien van Riele,  
moeder-overste van de 
zwartzusters, dat voor haar zusters 
en al hun opvolgsters (voer huer en 
huer nacomelinghen) een speciale  
plaats in de kerk gereserveerd 
wordt. Aen de suyt syde om den 
dienst Gods te hoore. 
 
Dat je alleen maar de mis kon horen 
vanop die plaats is juist, het 
liturgisch gebeuren kon je niet mee 
volgen want dat was te veraf. Maar 
de kerk zag er toen anders uit: zo 
kwamen de biechtstoelen er pas tussen 1657-59, er waren wel 
muurschilderingen aangebracht. 
Sierlijke maniëristische muurschilderingen sierden toen de wanden. 
 
De grisaillewandschilderijn 'Christus als mystieke wijnpers' op de plaats 
waar de zwartzusters hebben plaats genomen, is nog zichtbaar. Voor 
deze wandschildering is een gravure van Albrecht Dürer (1509) als 
voorbeeld gebruikt. 
 



Philippe Ville vertaalde in 1825 vanuit het 
Frans een gids voor bezoekers aan de stad 
Antwerpen met als titel  Leydsman der 
vremdelingen tot voldoening onzer Stads- 
en Lands-genoten in onze Moedertaal 
opgesteld. 
 
Philippe Ville schrijft dat bij het 
binnenkomen van de Sint-Pauluskerk aan 
de linkerkant een schilderij hangt met de 
zeven werken van barmhartigheid, 
geschilderd door Teniers, den ouden. Later 
onderzoek zal Frans II Franken als schilder 
aanduiden. 
 
De zitbank voor de zwartzusters zou dus 
onder het schilderij van Frans Franken 
hebben gestaan. Piet Desmet, voormalige 
kerktoezichter fotoshopte hoe de plaats er 

uitgezien moet hebben. 
 
Later werd het grote doek met de werken van 
Barmhartigheid opgehangen tegenover het 
Heilig Kruisaltaar, onder het schilderij ‘de 
Emmaüsgangers van Jan Erasmus Quellin’. 
Spontaan voelt elke kerkbezoeker dat dit 
kunstwerk hier niet past. Wie vroeger langs de 
Veemarkt vanuit de Zwartzustersstraat de kerk 
betrad werd ineens geconfronteerd met het 
wezenlijke van de Christelijke geloofsbeleving: 
de diaconie. De diaconie of de 7 werken van 
Barmhartigheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walter Geluyckens 
Foto’s: Piet Desmet  



EEN KLASSIEK CONCERT OP WOENSDAG – HET 
VLEESHUIS TE GAST IN DE SINT-PAULUSKERK 
 
Het Vleeshuis, onze Klank van de Stad, organiseert in het najaar van 
2020 vier ‘woensdagklanken’ in de Sint-Pauluskerk. Wij zijn zeer blij 
met deze samenwerking met onze buren en verwelkomen hen van 
harte. 
 
Woensdagklanken | Muziek aan het Hof van Karel van 
Lotharingen 
 
Ensemble 
Boussu 
In 2020 staat 
operadiva Teresa 
Imer centraal. De 
eerste vrouwelijke 
directeur van de 
Antwerpse Opera 
én de moeder van 
de dochter van 
Casanova. 
 
Organisatie: Het 
Vleeshuis, te gast 
in de Sint-Pauluskerk Antwerpen 
Woensdag 18 november 2020 van 14:30 tot 16:00 
Individuele bezoekers 
 
Muziek aan het Hof van Karel van Lotharingen 
Hertog Karel van Lotharingen (1712-1780) - landvoogd van de 
Zuidelijke Nederlanden - zorgde ervoor dat Teresa het Tapissierspand 
kon leiden. 
Ensemble Boussu speelt kamermuziek voor strijkers van Pieter Van 
Maldere, Henricus Jacobus De Croes en Eugène Goedcharle, 
componisten die allen werkten in de omgeving van de hertog en 
kamermuziek die Teresa Imer heel goed gehoord zou kunnen hebben 
tijdens haar verblijf aan de Zuidelijke Nederlanden. Dit repertoire wordt 
door het ensemble gespeeld vanaf originele muziekuitgaven, en op 
exacte replica's van onveranderde strijkinstrumenten uit het midden 
van de achttiende eeuw. 
 
Ter aanvulling geeft instrumentenbouwer Geerten Verberkmoes uitleg 
over het bouwproces van replica's. 



Muzikanten 
Ensemble Boussu, dat zijn 
• Ann Cnop - barokviool 
• Shiho Ono - barokviool 
• Mathilde Wolfs - barokcello 

Ze worden vergezeld door Geerten Verberkmoes - 
instrumentenbouwer/onderzoeker 

 
Praktisch 
• woensdag 18 november 2020 
• deuren: 13.30 uur, start concert: 14.30 uur 
• opgelet: dit concert gaat door in de Sint-Pauluskerk, op 

wandelafstand van Museum Vleeshuis - toegang tot de kerk via de 
hoofdingang aan de Nosestraat 

• koop uw ticket online of in voorverkoop aan de balie van het museum 
(open van donderdag t/m zondag van 10 tot 17 uur), in de Sint-
Pauluskerk is er geen kassa om tickets aan te kopen 

• coronamaatregelen: mondmaskers zijn verplicht, volg de signalisatie 
en aanwijzingen van het personeel en ontsmet je handen als je 
binnenkomt 

• Is het buiten koud? Houd er dan rekening mee dat je binnen 
waarschijnlijk ook je jas zal nodig hebben 

• Na aanvang van het concert blijven de kerkdeuren gesloten. Kom dus 
op tijd. 

• steeds onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen 

Foto onderaan: Igor Sirotinsky, foto bovenaan: website Het Vleeshuis 

 
 

Armand Storck   



MAROLLEKENS OF MARICOLEN 
 
De eerste bewaarschool van Antwerpen 
kwam er in de Sint-Paulusparochie. Ze 
werd in 1840 gesticht aan de Leguit en de 
Keistraat door een groep gegoede dames. 
Dit had zo’n succes in deze volksrijke 
buurt dat andere wijken ook startten met 
bewaarscholen. Pastoor Coppens van de 
Sint-Pauluskerk deed beroep op moeder 
Margaretha Vennesoon van de maricolen 
om de bewaarschool Sint-Paulus op te 
richten. Op 1 mei 1904 ging de 
bewaarschool van start. 
 
In november 1671 kwamen twee vrouwen 
uit Dendermonde aankloppen aan de 
pastorie van de Sint-Joriskerk. Ze droegen 
een soort ordekleed met brede mouwen. 
De pastoor bezorgde hen voorlopig een 
woonst in de Kanonstraat, naast het 
klooster van de ongeschoeide karmelieten. 
De verdwenen Kanonstraat was gelegen aan de Oudevaartplaats en de 
Tabakvest met Brouwerij Het Kanon en maakte veel later plaats voor 
het Theaterplein. Een hele gebeurtenis: Antwerpenaren kenden al veel 
kloosterorden maar van de Marollekens hadden ze nog niet gehoord. 
 
De stichting was het werk van een begijn, Anna Puttemans uit 
Dendermonde. Ze trok zich het lot aan van een aantal arme meisjes, 
meestal wezen die in andere kloosters niet terecht konden door hun 
benarde financiële toestand. Ook in het begijnhof was geen plaats voor 
hen. Op aanraden van de prior der predikheren van Sint-Winoksbergen, 
pater Claeys en pater Herman, een discals, vormde Anna een nieuwe 
gemeenschap met deze vrouwen. Ze zouden met handenarbeid voor 
inkomsten zorgen. De plaatselijke bevolking lachte met deze vrouwen 
en noemde hen zottinnen, marollen De naam marollekens zou blijven. 
De zusters groeiden in aantal: een eerste stichting kwam er in Brugge, 
de tweede in Gent. De derde stichting kwam er in Antwerpen. 
 
Het was de kapitteldeken van Antwerpen, Hendrik van Halmale (de 
latere bisschop van Ieper) die in Antwerpen een Marollekenshuis 
oprichtte met goedkeuring van zijn bisschop Capello. Arme en 
godsvruchtige meisjes zouden nu als religieuzen voor de gegoede 
burgerij kant klossen en kleren verstellen. Ze betrokken een woonst 



tegenover de Sint-Joriskerk. De pastoor van 
de Sint-Jorisparochie, Jacobus Goyvaerts, 
werd als geestelijk bestuurder aangesteld. 
De spotnaam marollekens werd omgezet in 
maricolen, Mari-colae of Mariavereerders en 
een kloosterregel werd opgesteld. De 
zusters boden alle mogelijke hulp aan de 
Sint-Jorisparochie. Ze verzorgden in hun 
klooster ook dames op leeftijd. 
 
In 1747 vroeg pastoor Petermans van de 
Sint-Jorisparochie de zusters om ook les te 
geven in de Terninckstichting op het 
Mechelseplein. Deze stichting, een school 
met internaat voor arme meisjes en wezen, 
had een tekort aan leerkrachten. Vier 
maricolen namen de taak op zich. De 
stichting betaalde aan iedere zuster 
jaarlijks 60 gulden.  

De Franse revolutie betekende het einde van vele kloosters in de stad. 
Ook de maricolen ontsnapten er niet aan en op 15 maart 1798 werden 
zij uit hun huis verdreven. 
In 1804 was de godsdienstvrede tot stand gekomen en verenigden de 
overgebleven kloosterzusters zich. Met de financiële hulp van de familie 
Moretus werd een huis gekocht in de Blindenstraat. In 1863 kochten de 
zusters van baron de Borrekens een eigendom aan de 
Minderbroedersrui.  
De bouw van een klooster, een kapel en een school, die voortdurend 
uitbreid werd, kon beginnen. Naastliggende eigendommen werden  
bijgekocht. Het aantal zusters groeide, zodat er nieuwe stichtingen in 
Berlaar en Overbroek ontstonden.  
 
De nieuwe bewaarschool van de Sint-Paulusparochie werd in 1904 op 
vraag van pastoor Coppens opgericht. Op 1 mei openden zuster 
Scholastica en zuster Cornelia hun bewaarschool. 
De school nam haar intrek in een pand, van het oude 
predikherenklooster, Sint-Paulusplaats,19 (1) met eerst twee en weldra 
tot vier bewaarklassen voor 80 à 100 kinderen. De kinderen kregen 
’s middags warme soep, aardappelen of botermelk. De zusters brachten 
elke morgen eten in blikken mee vanuit hun klooster (2). Hiervoor werd 
per week 15 centiem gevraagd. Arme gezinnen hoefden niet te betalen. 
De beginperiode was best erbarmelijk. In 1955 kwam er behoorlijk 
sanitair met warm en koud water. De kolenkachels verdwenen.  



De brand van april 1968 
trof ook de vakschool en 
de bewaarschool. De 
kleuterschool Sint-Paulus 
verhuisde in 1970 naar 
de Predikerinnenstraat 
18. Op Allerheiligen 1977 
werd ze opgenomen in 
de kleuterschool van het 
Ave Maria Instituut van 
de zusters maricolen. Die 

school in de Minderbroedersrui had dan een kleuterschool, een lagere 
school en een middelbare school met handelsafdeling. 
De jaren tachtig van vorige eeuw betekenden het einde van de school 
en de kloostergemeenschap. In 2009 waren er nog maar twee zusters 
in Antwerpen en werd het pand verkocht, net als de inboedel. Uit de 
kapel werd niets verkocht in de hoop dat de nieuwe eigenaar deze 
ruimte intact zou houden. Het draaide anders uit (zie foto), 
uitgezonderd de glasramen gaat ook de kapel op in de nieuwbouw. De 
voorgevel van het klooster blijft bewaard. De school is tot een woonerf 
getransformeerd. 
 
Zuster Paula (80) is de de enige zuster van de maricolen in Antwerpen 
die nog in leven is. Zij trad in op 4 oktober 1959. In 1967 werd ze naar 
Berlaar-Heikant gestuurd als kleuterleidster, waar ze nu nog altijd 
verblijft. Toen zuster Paula intrad waren er nog vier zusters werkzaam 
in de school van Sint-Paulus: zuster Stanislas, kleuterleidster en 
directrice, zuster Augustine, zuster Emanuella, werkzaam in De Tram 
bij de baby’s en de kleuters van de toenmalige kinderkribbe en zuster 
Andrea voor het eten ter plaatse en de huishoudelijke hulp. 
 
Het is altijd een verrijking dat er nog mensen herinneringen hebben 
aan de tijd van vroeger. Walter en Frieda Vrinssen volgden samen met 
Leo Van achter de lagere school bij de maricolen.  
 
Frieda vertelde me: ”Mijn moeder en Walter zijn moeder zijn daar ook 
naar school geweest (rond 1920). Zij hebben zuster Scholastica wel 
gekend. Toen wij er op de schoolbanken zaten, waren de maricolen een 
betalende school, wat een zekere klasse gaf! De school was een begrip 
in de buurt. De school lag kerkelijk op het grondgebied van St-Carolus. 
Eens in de maand ging de school er naar de H. Mis en jaarlijks mee in 
de processie. In onze tijd waren er andere nonnekes die er les gaven, 
maar zuster Stanislas hebben we wel gekend. Jongens mochten tot het 
tweede studiejaar les volgen bij de zusters. 



Leo wist dan weer 
te vertellen dat 
zolang hij, zijn 
broer en zus naar 
de maricolen 
gingen, de zusters 
elke dag in de 
beenhouwerij om 
150 gram 
broodworst 
kwamen. Toen de 
zus als laatste de 
school had verlaten 
stopte de klandizie. 
 
 
(1) De Sint-Paulusplaats 19 werd ook ‘den tram’ genoemd. Waar die naam 

vandaan komt is niet duidelijk. Het ‘schooltje’ waarvan de Sint-
Paulusgemeenschap nu dankbaar gebruik maakt, werd gebouwd in 1903 en 
omvatte 3 klaslokalen ( architect F.Stuyk). 

 
(2) Klooster in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van Jeanne Cop, overste 

van de zusters maricolen, naar een ontwerp door de architect Ferdinand 
Hompus uit 1890. Neogotische kapel uit 1877, en restant van een zomerhuis 
uit 1738. 

 
Walter Geluyckens 

 
Geschiedenis der Zusters maricollen te Antwerpen, 
Floris Prims, 1928. 
Archief van zuster Paula (An Van Dijck), maricol. 
Inventaris van het cultuurbezit, België, Goossens, 
Miek, Plomteux, Greet. 
Met dank aan Frieda, Walter en Leo. 

  

In 1965 werd de grote kap vervangen door een kleinere 



EEN MUZIKAAL BETOVERENDE NOVEMBERMAAND 
 
Ook in november blijft 'Muziek in Sint-Paulus' inzetten op mooie 
solistenmissen. 
 

De Hoogdag van 
Allerheiligen op 1 
november wordt 
coronaproof 
opgeluisterd door 
sopraan Griet De 
Geyter, trompettist 
Senne La Mela en 
titularis-organist Bart 
Rodyns.  Deze 
combinatie zorgt voor 
muzikaal vuurwerk met 
vreugdig repertoire als 
'Sound the Trumpet' 
(Purcell) of 'Jauchzet 
Gott in allen Landen 
(J.S. Bach). Drie 
fantastische musici die 
even doen vergeten 
dat de voorziene 
orkestmis niet kan 
doorgaan. Griet heeft 
net een prachtige solo 
cd (Stille Klagen) uit 
met 'Il Gardellino'. Alle 
info hierover (en nog 
veel meer) vind je op 
www.grietdegeyter.be. 
 
Trompettist Senne La 
Mela schitterde al 
meermaals in Sint-
Paulus, onder andere in 

Bachs Hohe Messe, op de Nocturne, op de Museumnacht. Hij is trompet 
solo van de Opera van Luik, niet onlogisch dat hij ook zingt op zijn 
instrument! 
 
Zondag 8 november brengt de huisartiesten, de “muzikale backbone” 
van Sint-Paulus, opnieuw samen.  Muziekdirecteur Wilfried Van den 

 
Solistenmissen 

met titularis-organist Bart Rodyns 
Aanvang eucharistieviering: 10.30u 

Ingang: Sint-Paulusstraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zondag 1 november: 
  Griet De Geyter (sopraan) 
  Senne La Mela (trompet) 
   Bart Rodyns (titularis-organist) 
 
 
 
  Zondag 8 november: 
   Wilfried Van den Brande (bas-bariton) 
    Bart Rodyns (titularis-organist) 
 
 
 
 
    Zondag 15 november: 
     Bart Rodyns (titularis-organist) 
 
 
 
 
         Zondag 22 november: 
          Tine Van Parys (cello) 
         Bart Rodyns (titularis-organist) 
 
 
 
 
 
  Zondag 29 november: 
   Charlotte Wajnberg (sopraan) 
    Bart Rodyns (titularis-organist) 
 



Brande en Bart Rodyns hebben tijdens de lockdown een bijzonder groot 
repertoire aan sacrale muziek bij elkaar gebracht en elke dag een lied 
gepost (je kan de liederen nog steeds beluisteren via de website 
www.muziekinsintpaulus.be onder de tab 'Liederen van Schoonheid, 
Troost en Hoop') maar dat weerhoudt hen niet om steeds nieuw 
materiaal aan te snijden. Op 8 november, heel gepast voor deze 
maand, zijn dat de o.a. '4 Ernste Gesänge' en de Choralvorspiele van 
Johannes Brahms. 
 
Op de derde zondag van de maand geeft onze titularis-organist 
steeds aan wat hij in zijn stevige mars heeft. U merkte tijdens de 
voorbije maanden dat Bart zich in de concertante orgelmis steeds 
concentreert op één componist.  In september was dat François 
Couperin 'le Grand', in oktober stond Domenico Zipoli centraal. In de 
donkere novembermaand laat hij de optimistische, vaak helende 
muziek van Georg Friedrich Haendel klinken (de componist, in Londen 
gevierd, tekende zelf als  Georg 'Frideric' Handel, op z'n Engels). 
 
Op zondag 22 november is celliste Tine Van Parys te gast in de 
solistenmis. Tine is een veelgevraagd soliste en continuospeler bij 
verschillen barokensembles in binnen- en buitenland (o.a. Vlaams 
Radiokoor, Octopus, Les Siècles, Il Fondamento). Zij maakt ook deel uit 
van het Euterpe Baroque Consort dat opereert onder artistieke leiding 
van … Bart Rodyns. Twee musici dus die, mede door een solide 
jarenlange samenwerking, voor een droom van een barokprogramma 
zullen zorgen met muziek van J.S. Bach, G.Ph. Telemann, A. Vivaldi, F. 
Geminiani en J.B. Barrière. 
 
Op zondag 29 november zijn we bijzonder verheugd om sopraan 
Charlotte Wajnberg te mogen verwelkomen. Ze is laureate van de 
Koning Elizabethwedstrijd voor zang (2018) waar ze zich ook ontpopte 
tot publiekslieveling. In Sint-Paulus mochten we haar al verwelkomen 
als sopraansolo in enkele orkestmissen.   
 
U bent steeds hartelijk welkom op zondagochtend. Bart Rodyns laat de 
majestueuze 'grande dame' (het mooie orgel dus) al weerklinken vanaf 
10.15u. Kan u er niet bijzijn, of wilt u later opnieuw luisteren naar 
inspirerende woorden en muziek, dan is er de livestream optie, via onze 
facebookpagina of website www.muziekinsintpaulus.be. 
 
 

Wilfried Van den Brande  



EEN GREEP UIT ONZE POPULAIRSTE FACEBOOK-
BERICHTEN  
(van oktober) 
 
Watergeesten 
Wanneer in de vroege 
ochtend de Antwerpse 
watergeesten moe zijn, 
wanneer zij de laatste 
dronkaards naar huis hebben 
gepest en gekweld, wanneer 
de Schelde begint te ademen 
en zijn water in druppels 
omhoog getild wordt door de 
dageraad, wanneer de ratten 
terug in de riolen verdwijnen, 
de laatste drugsdealer leeg 
gedeald is, wanneer Kludde al 
slaapt in zijn krocht onder de 
kaaimuren, dan doet Lange 
Wapper nog een laatste 
bliksemsnelle tocht door de 
oude binnenstad en gebruikt 
daarna de kathedraaltoren als 
lanceerplatform op weg naar 
zijn rustplaats. 
 
Hij neemt daartoe zijn aanloop vanaf de Royerssluis door de Schelde en 
spuit dan langs de toren omhoog als een gigantische waterhoos. Net op 
dat moment fietste Caroline deze ochtend naar de Sint-Pauluskerk en 
zag het gebeuren. Ze kon nog een foto nemen maar ze ziet wat bleek 
om de neus, haar haar droogt niet en ze is al de hele dag stil, wat zeer 
ongewoon is. Om haar af te leiden zijn we begonnen met een fotoalbum 
van Antwerpse watergeesten. Mocht u er een tegenkomen en hem 
fotograferen (liefst met een Antwerpse kerk op de achtergrond), stuur 
uw foto dan naar: redactiespk@outlook.com ! 
 
Maria staat klaar met haar Kind 
Elk jaar, op de tweede zondag van oktober, doen ze een wandeling 
naar de Schelde, samen met de andere Maria’s en de klein mannen, dat 
is een traditie. Behalve als het regent, dan blijven ze allemaal droog in 
de Sint-Pauluskerk. Het is altijd een spannend moment als er regen 
dreigt wanneer ze willen vertrekken: gaan we of gaan we niet? Ze 



hebben geen schrik van de regen, 
maar ze zijn bezorgd om de mooie 
kleren die ze die dag dragen, prachtig 
borduurwerk, zilver en goud. 
 
Dit jaar staat Maria klaar op het 
hoogkoor, maar ze weet dat de 
wandeling niet zal doorgaan, of het nu 
regent of droog blijft. Ze vertrouwt het 
niet, met Jezus buitenkomen als er 
kans is op besmetting door Covid-19. 
Maar om de kerkgangers plezier te 
doen heeft ze toch haar mooie kleren 
aan en heeft ze zich met Jezus op een 
prominente plaats gezet. 
 
De vier gevleugelde wezens uit de 
Openbaring, die ook symbool staan voor de evangelisten, hebben zich 
aan haar voeten genesteld. De adelaar en de engel hebben vleugels. Ze 

zijn gevleugeld omdat Ezechiël 
voorspeld heeft dat elke evangelist zou 
geholpen worden door een gevleugeld 
wezen. Voor Lucas is het een 
gevleugelde stier geworden, een 
offerdier, dat ons moet herinneren aan 
het offer dat Jezus voor ons gebracht 
heeft. 
 
De engel van Mattheüs moet geen 
mondkapje aan, die is nog geen 12. 
Niemand durfde de leeuw van Marcus 
een mondkapje aantrekken, terwijl de 
adelaar van Johannes toevallig altijd 
even moest gaan vliegen als we hem 
probeerden te strikken. Dus bleef alleen 
de stier over, het brave beest, dat sinds 
een spijtig ongeluk in 1926 eigenlijk 

een os is. Maria is fier op hem dat hij de regels zo goed naleeft. 
 
Wat we u eigenlijk wilden vertellen: de jaarlijkse Mariaprocessie met 
Scheldewijding gaat dit jaar niet door omdat Covid-19 nog steeds 
rondwaart.  



Een fotograaf met de billen bloot 
 
Wanneer we vandaag foto’s nemen 
van schilderijen, beelden, 
ornamenten of andere kunstwerken 
in de Sint-Pauluskerk, dan zijn 5 
foto’s of meer per object geen 
uitzondering. Thuis selecteren we 
dan welke foto’s de kwaliteitstest 
doorstaan of dewelke we kunnen 
gebruiken om bij te snijden. De 
andere worden zonder scrupules 
verwijderd. 
 
In het begin van de 20ste eeuw ging 
het er anders, niet-digitaal aan toe. 
En dat lezen we op de achterzijde 
van een foto in ons archief, waarop 
de fotograaf een bekentenis heeft 
geschreven, gericht aan pastoor Van 
Bostraeten: 
“Zeer Eerwaarde Heer Pastoor, 
hierbij een afdruk van de eenige gelukt plaat: d’andere kan omtrent 
voor een aardbeving dienen. Ik ben niet terug komen trekken, daar het 
onmogelijk scheen met ‘bevende’ toestellen te werken. Wat denkt 
g’ervan? Voortwerken of niet? Met eerbiedige groeten, get.: 

Vanderplancken”.   



Fotograaf Vanderplancken had 2 foto’s genomen, die moesten 
ontwikkeld worden en dat kostte natuurlijk geld en tijd. Eén van de 
foto’s kon er door, maar het lijkt of Vanderplancken er voor de 
toekomst geen goed oog in had. Dat lag niet aan hem: het kwam door 
zijn ‘bevende’ apparaten. 
 
De gelukte foto aan de voorzijde van de tekst toont ons hoofdaltaar, 
rijkelijk met bloemen versierd, met ons unieke Mariabeeldje in vol 
ornaat op de ereplaats. Onderaan de trappen staat een tijdelijk altaar, 
met een Lam Gods als antependium (letterlijk 'voorhangsel', dat is een 
altaar bekleding aan de voorzijde). De foto is niet gedateerd, maar er 
wordt nog volop met kaarsen gewerkt, dus hij zou wel eens net voor de 
Groote Oorlog genomen kunnen zijn. 
 
Vanderplancken en Van Bostraeten kenden elkaar waarschijnlijk goed. 
De toon van de tekst is amicaal en de fotograaf refereert met humor 
naar zijn letterlijk bewogen foto’s. Zalig toch, zo’n tijdsdocumentjes? 
 
 

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 Facebook-pagina 
‘Sint-Pauluskerk Antwerpen’ of onze Instagram-

pagina ‘@sintpauluskerkantwerpen’ en word onze vriend/volger! 
like us/volg ons! Dank u! 
 

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



DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID RAADT U EEN 
ABONNEMENT OP EEN GEDRUKTE PAULLUS AAN 
 
Het interview met pater Didier heeft onze andere interviews van deze 
maand een beetje in verdrukking gebracht, maar wij mochten in 
oktober ook spreken met minister Frank Vandenbroucke, toen hij net 
was beëdigd. 
 
P aulLus: Mijnheer de minister, we hebben met vreugde kennis genomen 
van uw voornemen om de gedrukte pers te herwaarderen 
 
Frank: Het is met ontzetting dat ik heb vastgesteld met welke omvang 
het aantal oogziekten is toegenomen sinds maart van dit jaar. Mijn 
voorgangster en ik leggen de nadruk op thuiswerk, kinderen spelen niet 
meer buiten maar zitten op school en thuis voor een scherm, oudjes 
hebben massaal smartphones en tablets aangeschaft, peuters smeren 
Bumba uit op een digitale wijze, kortom: de slinger is compleet door 
het scherm geslagen. De bevolking wordt blind! 
 
P aulLus: Minister, wat raadt gij de bevolking aan? 
 
Frank: Dat zij massaal overschakelt op het lezen van een gedrukte 
PaulLus. Voor 2 euro per los exemplaar, 20 euro voor een 
afhaaljaarabonnement of 40 euro voor een postabonnement werkt zij 
mee aan onze inspanningen ter bestrijding van Covid-19, zonder echter 
de kwaliteit van de ogen aan te tasten. Ik stel vast dat ook 
internationaal, bijvoorbeeld in onze buurlanden, op deze remedie wordt 
aangedrongen. Dat is niet toevallig, want ik heb vernomen dat PaulLus, 
mits een kleine toeslag, ook beschikbaar is in het Moldavisch, het 
Catalaans en, zij het beperkt, in het Berbers. 
 
P aulLus: Vreest u niet, minister, dat u verdacht zult worden van wel 
heel duidelijke sympathieën voor PaulLus? 
 
Frank: Een minister moet daar tegen kunnen. Op de volgende pagina 
staat het rekeningnummer waarop uw digitale lezers kunnen storten en 
zo een jaarabonnement bestellen! Met 40 euro kan je zelfs niet eens 1 
bezoek aan de oogarts betalen! Doen dus! 

 
 

Armand Storck  



Alle gekheid op een stokje, zoals we reeds op vorige pagina aangaven 
kan je een papieren versie van onze maandelijkse P aulLus bestellen 
door overschijving van 40€, verzendkosten inbegrepen, op 
rekeningnummer: BE92 7765 9222 6123 op naam van: 
Sint-Paulus Humanitas PS, met vermelding van uw naam en adres. 
Vernieuwing telkens in januari van het jaar. 
 
PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER 
 
november 
Zo 1 10.30u Allerheiligen - Solistenmis voorgegaan door 
   pastoor Bart Paepen. 
   Onder muzikale begeleiding van Griet De Geyter (sopraan),  
   Senne La Mela (trompet) en Bart Rodyns (titularis-organist). 
   Zilveren jubileum van de heer Marc Provo en plechtige 
   aanstelling van de heren Marc Van Peel en Gilbert Lenssen 
   als dienende Meesters van de Venerabelkapel. 
Di 3 9.30u Redactievergadering. 
  13.30u Dagelijks bestuur Muziek in Sint-Paulus. 
Zo 8 10.30u Solistenmis voorgegaan door E.P. Didier Croonenberghs o.p. 
   Onder muzikale begeleiding van Wilfried Van den Brande 
   (bas-bariton) en Bart Rodyns (titularis-organist). 
Zo 15 10.30u Orgelmis voorgegaan door E.P. Philippe Cochinaux o.p., 
   Provinciaal der dominicanen. 
   Onder muzikale begeleiding van Bart Rodyns 
   (titularis-organist). 
Wo 18 14.30u Woensdagklanken - Vleeshuis te gast in Sint-Paulus. 
   (deuren open om 13u30u). 
Zo 22 10.30u Solistenmis voorgegaan door E.P. Didier Croonenberghs o.p. 
   Onder muzikale begeleiding van Tine Van Parys (cello) en 
   Bart Rodyns (titularis-organist). 
Za 28 11.00u Doop Noah Vermeulen (E.H. Paul Scheelen). 
  12.00u Doop Frances Danckaerts (E.H. Paul Scheelen). 
Zo 29 10.30u Solistenmis voorgegaan door E.P. Didier Croonenberghs o.p. 
   Onder muzikale begeleiding van Charlotte Wajnberg 
   (sopraan) en Bart Rodyns (titularis-organist). 
 
Deze, al summiere agenda, is onder voorbehoud van eventuele 
bijkomende Covid 19 maatregelen. 
 
LIEF EN LEED IN ONZE SINT-PAULUSGEMEENSCHAP 
 
Gehuwd 
 Machiel Luxem & Veerle Vandenbroecke  24 oktober  



EUCHARISTIEVIERING SINT-PAULUSKERK 
zondag 10.30 u 
 
PASTOOR BART PAEPEN  
Onthaal, pastoraal gesprek, doop, huwelijk, uitvaart 
secretariaat@sint-paulsparochie.be 
 
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 
• Leo Vereecken: 0486 57 52 35 
• 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, 
Wilfried Van den Brande, Erwin Vandecauter. 

• Beeldmateriaal: Armand Storck, Felixarchief, 
Walter Geluyckens, Guido Meeussen, Ola Renska, 
Caroline De Wever, Erwin Vandecauter. 

• 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	

Sint-
Pauluskerk 	
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