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Voorwoord 
 
LIEFDE IS GENDERNEUTRAAL 
 
‘Wees niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben: wie de ander 
liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden (…) worden 
samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De 
liefde doet de naaste geen kwaad: daarom is de liefde de vervulling van 
de wet’ (Rom 1, 13: 8-10). 
 
Bisschop Johan Bony had deze woorden van Paulus mogelijk in 
gedachten toen hij zijn droefenis en boosheid uitdrukte over de holebi-
onvriendelijke uitspraken - we drukken ons voorzichtig uit - van de 
Congregatie van de Geloofsleer, het Vaticaan dus. Vandaag zijn we 
daarom blij dat we zo’n bisschop hebben. 
 
Deze socio-religieuze schokgolf is te belangrijk om te negeren, maar 
vrees niet: PaulLus wordt geen spreekbuis van het bisdom. We gaan 
gewoon verder met ons eigengereide ding en dat is u vergasten op 
muziekbijdrages, reportages, histories, weetjes allerhande. Steeds met 
onze kerk als ankerpunt. 
 
Ook nu weer brengen wij u een rijk aanbod. De ene redacteur heeft al 
wat meer fantasie dan de andere. Had u al gehoord van de opgravingen 
onder de hangars op zoek naar restanten van de Walburgiskerk? 
 
Net buiten onze parochiegrenzen, maar toch niet zo ver, maken we 
kennis met een warme traditie op Witte Donderdag. In de aanloop naar 
de herdenking van 450 jaar slag bij Lepanto gaan we verder met onze 
reeks, terwijl die andere reeks, over de reis van Paulus in Vlaanderen, 
stilaan op zijn einde loopt. 
 
Uiteraard leven we niet alleen in het heden, we houden de actualiteit 
ook scherp in de gaten. Zeker binnen onze kerkmuren - zoals de 
restauratie van de crypte - maar ook daarbuiten met de perikelen rond 
tram 7. Het programma van de (digitale) muzikale paasviering vormt 
het orgelpunt. 
 
 
 

Uw redactieteam  



Pastorale bijdrage  
 
STA OP ! 
 
Er is een woord dat vandaag steeds meer gebruikt wordt, vooral in 
kranten en in al die ‘glossy’ magazines die vaak minder interessant zijn 
dan de zondagskrant: vintage! Vandaag spreken we over vintage 
trends, vintage mode, vintage cultuur. Oorspronkelijk werd deze 
Engelse term alleen gebruikt voor oude wijnen en whisky's...  
 
Het gebruik van vintage is echt ‘in’ en heeft tot doel de zaken ‘op de 
smaak van de dag’ te brengen.  Een tweede leven geven aan oude 
dingen... die een ‘ziel’ hebben... Kortom, het is de cultuur van het 
tweede leven! De vintage trend is gebaseerd op een gerechtvaardigde 
bekommernis om oude voorwerpen niet te vergeten en te doen 
herleven... Het is daarbij opvallend dat onze cultuur — die zo bang is 
voor de dood— vintage adoreert. 
 
Dus als wij willen voorbijgaan aan de diepere betekenis van de 
Verrijzenis, zoals ze wordt uitgelegd in het evangelie, dan mogen we 
gerust het woord vintage gebruiken, of erger nog ‘tweede leven’. Maar 
als we dat doen gaan we de zin van die uitzonderlijke gebeurtenis niet 
begrijpen. Want Verrijzenis is niet de ‘terugkeer van dezelfde of 
hetzelfde’. Het is de ‘overgang van de dood’. Wij zijn allen geroepen 
deze Verrijzenis in ons leven te beleven, dat wil zeggen dat we de uit 
de verblijfplaats van de doden moeten komen, om het overvloedige 
leven te ervaren. 
 
Geen tweede leven 
Nergens in de evangeliën wordt het woord ‘anabiosis’ of ‘tweede leven’ 
gebruikt om over de Verrijzenis van Jezus te spreken. Nooit reppen de 
evangeliën over een tweede leven van Jezus. De Verrijzenis is geen 
terugkeer naar wat was, zoals een gelukkig verleden dat weer 
verschijnt. Het is de opening naar het onuitsprekelijke en het 
onverhoopte.  
 
Daarom is de taal altijd onvolmaakt wanneer we spreken over de 
verwachting van de Verrijzenis. De geloofsbelijdenis spreekt van 
verwachting en niet van geloof. Geen woorden kunnen adequaat 
uitdrukken wat per definitie onuitspreekbaar is. Woorden schieten te 
kort om over het onuitsprekelijke te spreken. De eerste christenen 
gebruikten trouwens woorden als glorie, verheffing, opwekking om hun 
geloof in de Verrijzenis uit te drukken. 
 



Pasen nodigt ons niet uit om te reproduceren wat al gedaan is. Het 
christendom zal nooit vintage zijn, want de blijde boodschap van de 
Verrijzenis is altijd nieuw, brengt altijd goed nieuws. Het gaat niet om 
‘een tweede kans’. Het gaat over iets nieuws. De Verrijzenis nodigt ons 
uit tot een overwinning over de dood, over onze angsten.   
 
Maar om dat te bereiken moeten we de kracht vinden, zoals Petrus in 
het evangelie, om binnen te gaan in onze graven, in onze holen van 
angst, in ons innerlijk en spiritueel ‘overlijden’; moeten we 
onverschrokken in onze gekwetste en gekerkerde ziel durven gaan. En 
dan zullen we een stem horen die tot ons spreekt en zegt: ‘Wordt 
wakker, gij die slaapt! Sta op!’ 
 
 Didier Croonenberghs o.p. 
 priester van de Sint-Paulusparochie 
 

 
Giotto di Bondone, Scrovegni-kapel in Padova (1304-1306)  



GEEN DOORDEWEEKS AVONDMAAL VOOR PELGRIMS 
 
Al meer dan drie eeuwen bestaat de traditie van de pelgrimstafel in het 
Sint-Julianusgasthuis aan de Hoogstraat: op Witte Donderdag worden 
dan minderbedeelden uitgenodigd. Maar corona gooit voor het tweede 
jaar op rij roet in het … eten. 
 
 De vreugde van Witte Donderdag is vermengd met diepe droefheid 
omdat na het Laatste Avondmaal het lijdensverhaal van Jezus begint. 
De joodse gemeenschap gedenkt dan de bevrijding uit de slavernij – 
Pesach - in Egypte. 

 
Tijdens het Laatste Avondmaal deelt Jezus met zijn leerlingen 
ongedesemd Pesachbrood. Dat was de normale gang van zaken. Maar 
dan doet hij iets bijzonders: hij noemt dit brood Zijn lichaam. Hij wil 
daarmee aangeven dat hij zichzelf geeft aan de mensen. Jezus laat ook 
wijn rondgaan en noemt die Zijn bloed. 
 
In het joodse Pesach is het bloed van het paaslam teken van het 
verbond dat God sloot met zijn volk dat hij wegleidde uit Egypte. Door 
de wijn bij het Laatste Avondmaal zijn bloed te noemen, toont Jezus 
zichzelf als het nieuwe paaslam. Hij doet dat door de bekende 
instellingswoorden te spreken. 
 
‘Neem en eet, dit is mijn lichaam.’ Ook nam Hij een beker, sprak 
het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: ‘Drink er 
allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen 
uitgeschonken tot vergeving van zonden.’ (Mt 26, 26-28) 
 
Met deze woorden stelt Jezus het sacrament van de eucharistie in. Hij 
geeft zijn leerlingen de opdracht de maaltijd op dezelfde wijze te blijven 
herhalen tot zijn wederkomst, om Hem te gedenken. De joden 
gedenken in het paasmaal dat God hen uit Egypte leidde en hen nu redt 
en hen telkens weer zal redden. Door zelf het lam te worden, zegt 
Jezus dat hij Gods reddende kracht is. 
 
Daarom is Witte Donderdag een dag van hoop. De voetwassing, die in 
het evangelie van Johannes het instellingsverhaal vormt, geeft nog een 
extra dimensie aan die betekenis: deze God is een dienende God, Hij is 
geen heerser maar een Dienaar van de mensen. 

 

Wit staat in de christelijke traditie voor goed, vreugdevol, rein en heilig. Dat past 
heel goed bij Witte Donderdag, de dag waarop Jezus de eucharistie en het  
priesterschap heeft ingesteld. 
 



Antwerpse traditie 

Antwerpenaars kennen het gebruik om 
op Witte Donderdag een bezoek te 
brengen aan de pelgrimstafel in de 
kapel van het Sint-Julianusgasthuis. 
Galerie De Zwarte Panter huurt 51 
weken per jaar de kapel, maar tijdens 
de Goede Week maakt de hedendaagse 
kunst plaats voor twee drieluiken en een 
grote feestelijk gedekte tafel voor twaalf 
minderbedeelde gasten. De pelgrimstafel vindt plaats op Witte 
Donderdag én op Goede Vrijdag. 
 
Het gebruik van de pelgrimstafel in het gasthuis zou uit de zestiende 
eeuw stammen, wanneer precies is onduidelijk. We weten wel dat het 
Sint-Julianusgasthuis een plek was waar pelgrims overnachtten. Vooral 
pelgrims op weg naar Loreto passeerden hier, in die Italiaanse stad 
bevindt zich volgens de overlevering het huis van Maria. Het is dan ook 
geen verrassing dat de broederschap van de Loretanen in 1702 het 
beheer van het gasthuis overneemt. 
 
In 1786 schaft de Oostenrijkse keizer-koster Jozef II, die toen over de 
Zuidelijke Nederlanden regeerde, de broederschappen af. Maar hij komt 
terug op zijn besluit, de Loretanen hervatten hun taak. In 1792 
gebruiken de Fransen de lokalen als logement voor hun soldaten. In 
1816 herstelt het “ Bureel van Weldadigheid” de traditie van de 
pelgrimstafel. 
 
Gedurende de 19de eeuw worden arme passanten in het Sint-
Julianusgasthuis opgevangen. In de 20ste eeuw worden naast de 
passanten ook daklozen, verwaarloosde kinderen en oorlogsinvaliden 
verzorgd. Na restauratiewerken in 1970 wordt de kapel een 
kunstgalerie, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de jaarlijkse 

pelgrimstafel op Witte Donderdag behouden blijft. 
 
Beelden van Walter Pompe, die het leven van Jezus 
uitbeelden, worden ingesmeerd met boter, symbool van 
zuiverheid, en als decoratie op de tafel geplaatst tijdens 
de maaltijd. In de loop van de dag komen de bezoekers 
de tafelschikking en de spijzen bewonderen. ‘s Avonds 
zitten twaalf bejaarden aan. 
 



De visgerechten worden geschonken door de 
Antwerpse restaurants en vishandels en het PIVA. De 
kaasschotels, fruit, chocolade, wijn en bier worden 
door tal van Antwerpse bedrijven geschonken. De 
bierkannen met de afbeelding van een pelgrim gaan al 
mee sinds de zeventiende eeuw. De bestuurders en 
hun partners organiseren de tafelbediening. 
 
In 2010 sluiten de vereniging ‘Julianusgasthuis’ en het 
‘Vlaams Compostelagenootschap’ een akkoord. Na de 
nodige aanpassingen aan het gebouw wordt in de 
lente van 2012 de pelgrimsherberg opengesteld voor 
pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. Het omvat nu een 
slaapvertrek met twee stapelbedden, een zitplaats en sanitaire 
voorzieningen. Jaarlijks verblijft een 40-tal bedevaarders in deze 
Antwerpse pelgrimsherberg. 
 

Onze collega Herman Van Hees heeft de 
tocht naar de Galicische hoofdstad al 
viermaal gemaakt. Herman helpt ook mee in 
de organisatie als bestuurslid. Samen met 
zijn collega Luc Vermoesen zorgde hij voor 
een boeiende rondleiding. 
 

Walter Geluyckens 
 
 

 
Bronnen: 
• Jan Dockx, De pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis. 
• Kerk & leven. 
• Nota’s Luc Vermoesen en foto van de pelgrimstafel. 
• Foto’s Walter Geluyckens  



ERFGOEDDAG ZATERDAG 24 APRIL 
 
In 2021 vieren we de 20ste editie van Erfgoeddag. We plannen een 
feestweekend op 24 en 25 april 2021, helemaal in het teken van ‘De 
Nacht’. 
 
Erfgoeddag is één van de jaarlijkse evenementen waar de Sint-
Paulusgemeenschap met plezier aan deelneemt. De Sint-
Paulusvrienden, die schitterende groep vrijwilligers, zetten dan 
traditioneel hun beste beentje voor om de bezoekers in stijl en volgens 
het thema van het jaar te ontvangen. 
 
Dit jaar moeten we ons wat terughoudend opstellen, omdat het bij het 
ter perse gaan van deze Paullus onwaarschijnlijk lijkt dat we 
tegelijkertijd met meer dan 15 mensen in ons grote gebouw aanwezig 
mogen zijn. We hadden gepland om onze vertellers op verschillende 
plekken in de kerk op te stellen, spaarzaam belicht door de vlam van 
flambeeuwen. Zij zouden verhalen vertellen die passen bij ‘De Nacht’ 
en zo zijn er een behoorlijk aantal te vertellen bij ons. 
 
Natuurlijk blijven we niet bij de pakken zitten! Een select groepje van 
drie vertellers is bereid gevonden om zijn verhaal voor de camera te 
komen vertellen! De vertellers zijn Hanni Perck, met een verhaal over 
liefde en duisternis, Roger De Ryck over duivelse duisternis en Leo 
Vereecken over hoe een dappere vrouw de duisternis verslaat in Peru. 
 
De opname en montage vindt plaats in april en het resultaat kan u op 
zaterdag 24 april bekijken op Facebook, Instagram en onze nieuwsbrief 
die dan in uw e-mailbox valt. Tot dan! 
 
 

Armand Storck  



  



DE CRYPTE, VAN DUISTERE KELDER ONDER HET KOOR… 
 
In onze meest recente PaulLus-nummers las u al over de verschillende 
renovatie- en restauratiewerken die de Sint-Pauluskerk in de loop van 
2020 heeft ondergaan. Zo werden de cieven of flessenbodems van de 
ramen in de pandgang vervangen en kregen de glas-in-loodramen van 
de weekkapel een poetsbeurt en een beschermende voorzetbeglazing. 
Ondanks Covid-19 was 2020 bouwkundig een erg vruchtbaar jaar. 

 
In augustus 2020 kwam daar nog de 
renovatie van de crypte bij. Deze 
ruimte onder het koor was ‘pre-
corona’ al erg populair als 
receptieruimte, vergaderruimte, 
ruimte voor kleine concertjes, 
knutselruimte voor de allerkleinsten, 
… .Je kan het zo gek niet bedenken 
of het is doorgegaan in de crypte. 
 
Naast een algehele opfrisbeurt - 
vernieuwen van de verlichting en de 
keuken, opnieuw pleisteren en 
schilderen - kreeg Steenmeijer 
architecten bv. van de kerkfabriek 

de opdracht om de 
toegankelijkheid en het klimaat 
in deze ruimte onder het koor te 
optimaliseren. Gezien deze 
opdracht nog gegeven werd 
onder het voorzitterschap van 
Walter Vrinssen, besliste de 
huidige kerkraad dat ook voor 
dit project Walter de beste 
vertegenwoordiger is van de 
bouwheer, i.e. de kerkraad. Via 
openbare aanbesteding met 
bekendmaking werden deze 
werken toegekend aan 
aannemer Verstraete & 
Vanhecke nv. 

Kapotte tegels vervangen door 
tegels uit eigen voorraad of nieuwe 

Verzachten van de helling t.h.v. 
tuiningang 



Optimaliseren toegankelijkheid 
Wanneer we spreken over ‘optimaliseren van de toegankelijkheid’ is dit 
uiteraard steeds met respect voor de erfgoedwaarde van de crypte. Zo 
werden de kasseien aan de ingang vanuit de tuin, waarover jarenlang 
een wijnhandelaar zijn vaten op en af rolde, opgepoetst en terug 
gelegd tot een rolstoelvriendelijke helling. De kapotte terracottategels 
van de vloer in de crypte, eveneens beschadigd door diezelfde 
wijnvaten, werden vervangen door nieuwe, maar vergelijkbare tegels of 
oude, nog intacte tegels uit onze voorraad. Het ‘struikelgevaar’ van 
deze vloer wordt zo tot een minimum herleid. In een latere fase willen 
we graag nog de trapjes aan de tuiningang aanpakken zodat de 
rolstoelgebruikers zonder enige hulp(-stukken) zelf de crypte kunnen 
binnenrijden. Omwille van verschillende technische aspecten en de 

onfortuinlijke ligging van de ingang 
(dichtbij de brandpoort) vraagt dit 
nog wat denkwerk. 
 
  

Nieuwe doorgang, met verbinding 
naar klimaatinstallatie kerk 

Uitbreken opvulmuur en openen oud 
raam 



Optimaliseren klimaat 
Ook het ‘optimaliseren van het 
klimaat’ dient in de eerste plaats 
voor een betere bewaring van de 
crypte als historisch monument. 
Een aftakking van de 
klimaatinstallatie van de kerk 
richting crypte zal zorgen voor 
een verbetering van de relatieve 
vochtigheid (RV). De lucht van 
deze aftakking wordt 
binnengeduwd doorheen de 
nieuwe doorgang op het einde 
van de crypte. Echt nieuw is 
deze niet want bovenaan zijn er 
nog resten van een oude 
raamopening teruggevonden. 
 
Aan de andere kant van de 
crypte, in oostelijke richting 
werd de eenvoudige bakstenen 
opvulmuur aan de toiletten 
verwijderd en het oude raam, 

jarenlang verstopt en opgevuld met oud steenpuin, terug geopend. Een 
nieuw venster, gestuurd door een CO2-sensor, opent zich automatisch 
bij verhoogd co2 en garandeert zo een optimale luchtcirculatie. 
 
Niet enkel de crypte als gebouw maar ook de mensen die deze ‘nieuwe’ 
crypte gaan gebruiken - ACHT indachtig - zullen er baat bij hebben.  
De werken zijn nog aan de gang, maar lopen stilaan op hun einde en 
begin mei zou alles afgerond zijn. De meest interessante 
ontwikkelingen en ontdekkingen houden we daarom voor ons mei-
nummer van PaulLus. We graven dan letterlijk wat dieper en verder in 
de crypte ‘and beyond’!  
 
 
 

Caroline De Wever 
 
 
 
 
Foto’s: eigen materiaal  

Raamopening aan de buitenkant 



 
OP REIS IN VLAANDEREN MET PAULUS (9) 
 
Eritreeërs onder hemelse glasramen 
‘Wees welkom’. Michel De Beer (82), pastoor-zonder-pensioen, begroet 
één van de drie gelovigen die tijdens ons bezoek even komen verpozen 
in de imposante Sint-Pauluskerk, niet ver van het station Gent Sint-
Pieters. 
 
Tijdens de epidemie is dit neoromaanse godshuis uit 1930 elke dag 
open gebleven, dit in tegenstelling tot vele andere kerken. ‘De 
zondagmis wordt gestreamd vanuit Drongen, maar ik deel hier elke 
zondagvoormiddag gedurende een uur de hosties uit’, aldus Michel. 
Daar maakt hij, naar eigen zeggen, telkens weer een 40-tal 
parochianen blij mee. De typische Gentse koppigheid, of noem het 
volharding, straalt uit zijn vriendelijke, maar gedecideerde blik. ‘En als 
het van mij afhangt, houden we dit gebouw nog lang open als kerk’.  

 
Maar zelfs een begeesterde herder kan de neerwaartse trend in het 
kerkbezoek niet ontkennen. ‘Toen ik hier begon als pastoor (1992) 
werden er vier missen opgedragen voor een volle kerk (circa 700 
personen), net voor corona begon waren het er nog 60 à 70’. Ook niet 
slecht, maar toch. Van de nood kan evenwel een deugd gemaakt 



worden. De lokale Eritrese gemeenschap houdt hier nu wekelijks 
eredienst. Tot corona zijn intrede deed beschouwde een – ‘luidruchtige’, 
dixit Michel – Ghanese protestantse gemeenschap Sint-Paulus ook als 
thuishaven. 

Bij mijn aankomst word ik verwelkomd door 
een driekoppig ontvangstcomité: naast Michel 
De Beer zijn dat Jan Verheeke, voorzitter van 
de kerkraad, en Gino Grenson, huidig pastoor 
van de fusieparochie Gent-Zuid of Sint-Petrus 
en Sint-Paulus, waar, naast vijf andere 
voormalige autonome parochies, Sint-Paulus 
deel van uitmaakt. ‘U moet me excuseren, ik 
moet een uitvaart voorgaan’, verontschuldigt 
de huidige pastoor zich al snel. Maar met een 
gids als Michel - die als kind nog de 
bombardementen op Gent meemaakte - kan 
er niks mislopen. 
 
Hij troont ons onmiddellijk mee naar het 
transept, waar zowel rechts als links telkens 
drie belangrijke fasen uit het leven van Paulus 

in gekleurde glasramen afgebeeld staan: de bekering van Saulus; 
Paulus en Barnabas opgeroepen tot missiewerk; de (bijna) steniging 
van Paulus (alle drie links); Paulus op het concilie van Jeruzalem; 
Paulus lijdt schipbreuk en de onthoofding van Paulus (alle drie rechts). 
In het koor figureert onze heilige nog een keer naast de Heilige 
Drievuldigheid. De kerk telt liefst 35 glasramen van het atelier Ganton-
Defoin uit de jaren ’30 van vorige eeuw. 

 
Pittig detail: terwijl het verslag van Onroerend 
Erfgoed uit 2003 de glasramen ‘van 
onschatbare waarde’ noemt, oordeelde 
Monumenten en Landschappen (KCML) in 1936 
dat ze van ‘minderwaardige kwaliteit’ waren. 
Het lijkt erop dat de commissie destijds 
rancuneus was, omdat de kerk niet had 
gewacht op haar advies. Want die glasramen, 
die vanaf 1994 gerestaureerd werden door 
Mestdagh uit Merelbeke, zijn ronduit prachtig. 
Bovendien is er theologisch goed over 
nagedacht: allemaal zijn ze opgebouwd rond 
een thema: doopsel, zonde en berouw, 
eucharistie… 
 



Vrijgevige zusters 
De grond waarop de kerk staat, was tot de Franse Revolutie eigendom 
van de abdij van Sint-Pieters. De hele wijk stond toen trouwens bekend 
als het Sint-Pietersdorp, ze maakte geen deel uit van de stad. De lokale 
bewoners spraken van ‘Sente Pieters nevens Gend’. De Fransen 
voegden het gebied in 1795 bij de stad. Door de sterke 
bevolkingsaangroei in de 19de eeuw ontstonden drie nieuwe parochies, 
waaronder in 1902 die van Sint-Paulus. Pas drie jaar later konden de 
parochianen er ook naar de mis, toen een houten noodkerk werd 
ingewijd. 
 
De plannen voor een grote stenen kerk kwamen in 1927 in een 
stroomversnelling, toen de ‘Soeurs de l’Instruction Chrétienne’ een 
terrein schonken, naast hun school. Het verklaart waarom de kerk niet 
georiënteerd is, ze is zelfs 180 graden gedraaid. Architect Valcke 
tekende een klassiek plattegrond met drie beuken en evenveel absissen 
en een eerder kort transept. De Sint-Paulusschool, met internaat, staat 
er nog steeds, waardoor een groot deel van de buitenkant van de kerk 
niet zichtbaar is van op straat, enkel vanop de speelplaats. 
 
Toontje lager 
Waarom werd destijds gekozen voor Paulus als patroonheilige? Als 
tegengewicht voor de dominantie van Sint-Pieter elders in de stad, 
suggereren we. Pastor Michel moet het antwoord schuldig blijven. Van 
een oudere Paulusverering of de aanwezigheid van een relikwie is in elk 
geval geen sprake.  

We verlaten de kerk op een ‘valse 
noot’. Het imposante orgel 
(1986), van Les Artisans et 
Facteurs d’Orgues de Tournai, is 
een kopie van een Frans 
barokorgel, weet Michel. ‘Maar het 
werd ¾ toon lager gestemd, 
waardoor het niet kan 
samenspelen met een orkest’. 
Niemand is perfect… 
 
De kerk mag zich sinds 2003 
beschermd monument noemen. 
 

Guido Meeussen 
 
Bronnen: 
• -gesprek met erepastoor Michel De Beer en kerkraadvoorzitter Jan Verheeke 
• -verslag Onroerend Erfgoed Vlaanderen, door Joeri Mertens, 2003 
• -eigen foto’s: buitenaanzicht; Paulus op het concilie in Jeruzalem; onthoofding van Paulus; orgel  



TRAM 7 GERED DOOR WAKKERE BURGER 
 

 
Het nieuws kwam op de valreep, tenminste toch voor onze PaulLus. 
Donderdag 18 maart werd duidelijk dat zowel tram 4 als tram 7 
behouden blijven. Dat heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters 
bekendgemaakt in het Vlaamse parlement, aldus ATV. ‘De minister 
komt zo tegemoet aan de bezorgdheid van heel wat tramgebruikers in 
Mortsel en Hoboken’. En aan de bezorgdheid van tal van trouwe 
bezoekers van de orkestmissen. 
 
Tram 7 is de oudste tramlijn van Antwerpen. Op 25 mei 1873 kon men 
voor de eerste keer met de paardentram van de Meir tot aan de kerk 
van Berchem rijden, een deel van de route die de huidige tram 7 nog 
steeds volgt. Nu rijdt hij van het Gemeenteplein in Mortsel tot aan de 
Sint-Laureiskaai aan het MAS. 
 
Het laatste stuk, vanaf de Sint-Paulusplaats tot aan het MAS, is er nog 
maar zo’n kleine vier jaar geleden bijgekomen. Voordien lag de keerlus 
rond de Precam Building, het hoge gebouw op het einde van de Sint-
Paulusstraat, waar vroeger het oude Tolhuis stond. Bij het doortrekken 
van de tramsporen tot aan het MAS sneuvelden heel wat van onze 
theorieën over het waarom er op lijn 7 alleen maar oude tramstellen 
ingezet worden. 



Het ging van ‘de laatste nieuwe tramstellen zijn te groot om er te 
keren’, over ‘die nieuwe tramstellen zijn te zwaar om over de kapel van 
de ruien te rijden’ (op het einde van de Sint-Paulusstraat, richting 
Schelde, komen onder de straat verschillende ruinen samen in een 
grote ruimte, nvdr), tot ‘op de terminus van tram 7 kunnen geen 
nieuwe tramstellen binnenrijden’. 
 
Geen enkele redenering blijkt steek te houden, want sindsdien rijden er 
nieuwe tramstellen rond de Precam Building wanneer er bijvoorbeeld 
een file staat langs de kaai; rijden ze over de kapel van de ruien en, 
voor zover wij weten, is de terminus van tram 7 nog niet verlegd. 
 
Cruciaal 
Hoe de vork ook in de steel mag zitten, tram 7 speelt een cruciale rol in 
het leven van de Sint-Paulusgemeenschap in het algemeen en haar 
orkestmissen in het bijzonder. Wie slechts een paar straten verder 
woont, kan best te voet of met de fiets komen. Zij die slecht te been 
zijn en liever met de auto komen, kunnen zelfs parkeren in de tuin, al 
zijn de plaatsen beperkt. 
 
Maar voor de meesten onder ons is de tram zaligmakend. Op de 
zondagen van de orkestmissen, zo’n acht keer per jaar, stappen de 
meesten niet af aan de halte ‘Meirbrug’ om te gaan (window-)shoppen, 
maar blijven ze zitten tot aan halte ‘Klapdorp’ op de Sint-Paulusstraat. 
De wattman denkt dan ongetwijfeld: ‘Er is blijkbaar weer een orkestmis 
in de Sint-Pauluskerk!’. 
 
Daarom willen we de initiatiefnemers van burgerplatform ‘redtram7’   
bij deze een hart onder de riem feliciteren met deze overwinning. 
 

Caroline De Wever 
 
Bronnen: wikipedia en www.redtram7.be   



IN HOC SIGNO VINCES – LEPANTO (4) 
 
Marcantonio II Colonna 
 
Als bevelhebber van de pauselijke vloot was 
Marcantonio Colonna één van de hoofdrolspelers bij de 
slag van Lepanto, uiteraard naast Don Juan van 
Oostenrijk, de opperbevelhebber van de Heilige Liga, en 
Sebastiano Venier, commandant van de Venetiaanse 
vloot. 

 
Marcantonio werd 
geboren op 26 februari 
1535 in het Italiaanse 
Civita Lavinia (het huidige Lanuvio ) als 
zoon van Ascanio Colonna, tweede hertog 
van Paliano en van Giovanna d'Aragona, 
nicht van koning Ferdinand I van Napels. 
 
Blijkbaar was hij een nogal rebellerende 
jongeman, want hij werd door zijn vader 

onterfd. Het zou nog jaren duren voor hij, na de dood van Ascanio, 
weer in het bezit zou komen van de familiedomeinen. Door de schulden 
die zijn vader had achtergelaten, moest hij bovendien enkele 
leengoederen verkopen. Waarom had Marcantonio het zo lastig om zijn 
erfenis toch in handen te krijgen? 
 
Toen Ascanio Colonna -die altijd trouw was geweest aan de paus- 
overleed, koos zijn zoon voor het Spaanse kamp. Daarop eiste Paulus 
IV onmiddellijk de teruggave van de familiedomeinen waarvan de paus 
leenheer was. Marcantonio weigerde daarop in te gaan, waarop de paus 
prompt een arrestatiebevel uitvaardigde. 
 
Marcantonio vluchtte vervolgens naar het Spaanse hof, waarna hij 
geëxcommuniceerd en bij verstek ter dood veroordeeld werd. In Spanje 
werd hij aangesteld als regimentscommandant bij de Spaanse 
cavalerie. Onder het bevel van de hertog van Alva, viel hij op 1 
september 1556 de pauselijke staten binnen 
 
Het conflict eindigde in een vredesverdrag (1557), die een clausule 
bevatte waardoor Marcantonio in ere werd hersteld en weer in het bezit 
kwam van al zijn leendomeinen. Behalve dat van Paliano, dat zou hij 
pas recupereren na de dood van Paulus IV, onder zijn opvolger Pius V. 
 



Zes jaar na zijn deelname aan de slag bij Lepanto, op 4 januari 1577 
benoemde koning Filips II van Spanje 
hem tot onderkoning van Sicilië.  
In 1584 werd hij teruggeroepen naar 
het Spaanse vastenland, waar hij op 
1 augustus van datzelfde jaar stierf. 
Hij was 49. Later werd zijn lichaam 
teruggebracht naar Italië en 
begraven in de collegiale kerk van 
San Andrea in Paliano. Hij werd 
bekroond met de ridderschap van de 
Orde van het Gulden Vlies. 

 
Diplomatie 
 
Het jaar voor de zeeslag, in 1570 dus, speelde Colonna een 
doorslaggevende diplomatieke rol. Hij slaagde er immers in om via 
onderhandelingen het wantrouwen weg te nemen dat bestond tussen 
de Spanjaarden en de Venetianen. Dat was een belangrijke stap in het 
smeden van de christelijke eensgezindheid. 
 
Paus Pius V overhandigde 
Marcantonio een standaard die 
men later de ‘banier van Lepanto’ 
zou noemen. Hij stelde hem tevens 
aan als bevelhebber van de 
pauselijke vloot. Op 20 juni 1571 
had de paus dit vaandel gezegend 
in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. 
Vandaar vertrok de nieuwe 
admiraal naar Gaeta aan de 
Tyrreense Zee om de Romeinse 
vloot bijeen te brengen. Na de 
inspectie van de schepen ging hij naar de plaatselijke kathedraal om de 
bescherming van 
Sant' Erasmo te vragen. Hij beloofde daar plechtig dat hij in het geval 
van een overwinning zijn banier aan de heilige zou schenken. 
 
Daarna ging de reis naar het oosten om zich aan te sluiten bij de rest 
van de christelijke vloot onder het bevel van Don Juan, de natuurlijke 
zoon van Karel V en halfbroer van Filips II van Spanje. Enkele maanden 
later vond dan de grote ‘clash’ plaats tussen christenen en moslims. 
 
 

 

Marcantonio Colonna was ook heer 
van Marino. De slag bij Lepanto was 
van enorm belang voor de 
plaatselijke bevolking, zozeer zelfs 
dat de stad hem nog jaarlijks 
herdenkt tijdens het plaatselijke 
druivenfestival op de eerste zondag 
van oktober. Het profane festival 
werd in de vorige eeuw toegevoegd 
aan het religieuze feest, gestart 
door Pius V na de overwinning. 
 

 

Gregorius XIII, opvolger van Pius V, 
bevestigde Colonna in zijn rol van 
kapitein-generaal van de pauselijke 
vloot. Marcantonio probeerde de 
oorlog in het Heilige Land voort te 
zetten, aangemoedigd door de 
overwinning nabij Lepanto. Maar dat 
ging niet door na de ondertekening 
van een vredesverdrag tussen Venetië 
en de Turken (1573), een ‘verraad’ 
dat voor de ontbinding van de 
christelijke liga zorgde. 
 



Sint-Paulus 
 
Marcantonio vinden we ook terug in onze kerk. Tot 1786 hing het 
schilderij ‘Madonna van de Rozenkrans’ van Caravaggio als altaarstuk 
bij het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in onze Sint-Pauluskerk. Na het 
vertrek van dit topstuk naar Wenen, werd het vervangen door een 
uitmuntende kopie Van Bernardus De Quertenmont. 

De zuil of kolom links (iconografisch rechts) 
op het schilderij verwijst naar de familie 
Colonna. Een tijdlang dacht men dat de 
edelman met de pijpenkraag Marzio Colonna 
was, overigens geen directe familie van 
Marcantonio. Ten onrechte. Als we die 
edelman vergelijken met een portret uit 1575 – waarvan we zeker 
weten dat het Marcantonio voorstelt – is er geen twijfel mogelijk: het 
gaat wel degelijk om de toenmalige bevelhebber van de pauselijke 
vloot. 
 
 

Erwin Vandecauter 
 
 
 
Bronnen 
websites: comune.lanuvio; cultorweb.com; civico20news.it; comune. gaeta.it en wikipedia  

 
Foto’s (allemaal publiek domein) 
1. Marcantonio II Colonna, door Scipione Pulzone (1550-1598), Palazzo Colonna 
2. Don Juan van Oostenrijk, Marcantonio Collonna en Sebastiano Venier, door een onbekende 

kunstenaar,  Kunsthistorisch Museum, Wenen 
3. Madonna del Rosario, door Caravaggio, Kunsthistorisch Museum, Wenen 
4. Bannier van Lepanto, Diocesaan Museum Gaeta, Italië  

  



DAG VAN DE TRAGE KUNSTBEWONDERAAR 
 
Op zaterdag 10 april 2021 doet de Sint-Paulusgemeenschap voor de 
vijfde keer mee aan Slow Art Day, een internationaal initiatief om 
mensen aan te zetten tot een bewuste kunstbeleving. Wanneer we 
terug op reis mogen dan gaan we weer als bezetenen door beroemde 
musea in verre steden rennen, om toch maar niets te missen en thuis 
te kunnen zeggen dat we bijvoorbeeld het Louvre “gedaan hebben”. 
Statistieken geven een gemiddelde van 12 seconden per aldus bekeken 
kunstwerk aan. Bingewatchen voor de verwende moderne mens. 
 
Net zoals de andere deelnemers aan Slow Art Day wereldwijd, focust 
Sint-Paulus die dag op één kunstwerk, waar u gemakkelijk 10 minuten 
zoet mee bent. Na het Zonnekind van Kristo & Kristo in 2018 en de 
kruisweg van De Boeck & Van Wint in 2019 (met publiek) en de 
‘Geseling van Rubens in 2020 (met een filmpje) zetten we dit jaar de 
‘Verrijzenis’ van Vinckenborgh in de schijnwerpers. Pasen is dan nog 
maar net voorbij, dus blijven we even in de sfeer. De ‘Verrijzenis’ is één 
van de schilderijen uit de reeks met de 15 mysteriën, het terechte 
eerste werk van de vijf triomfantelijke mysteriën.  
 
Op 10 april vergelijken we deze Vinckenborgh uit circa 1618 met zijn 
grote voorbeeld: de ‘Verrijzenis’ van P.P. Rubens in de kathedraal uit 
1612. Gidsen van de Sint-Paulusvrienden tonen u de 
gelijkenissen en verschillen tussen deze twee werken. Ze doen 
dat in vier sessies voor telkens maximum tien bezoekers: om 14u, 
14u45, 15u30 en 16u15. U kunt coronaveilig komen kijken door vooraf 
in te schrijven op dit e-mailadres: sintpaulusvrienden@proximus.be  
Vergeet niet uw naam, gewenst tijdstip en aantal personen te 
vermelden. Uw reservatie is geldig vanaf u een bevestiging hebt 
ontvangen. 
 
Na het verhaal over Vinckenborgh en Rubens kunt u nog even een 
kijkje nemen op het hoogkoor, waar de tentoonstelling ‘Passie, 
verhalen uit het hart’ loopt, schitterend verzorgd door onderzoekers 
van het Ruusbroecgenootschap van de UA Antwerpen. U kunt er alles 
over lezen in Paullus van februari 2021, via deze link: 
https://www.sint-paulusparochie.be/sintpauluskrantje/2021/paullus2021feb.pdf 
  
Als uw reservatie bevestigd is kom dan vijf minuten voor aanvang in de 
Lourdestuin van de Sint-Pauluskerk. Die bereikt u via de grote poort 
naast Sint-Paulusstraat 22. Een mondneusmasker en handen 
ontsmetten is verplicht in het gebouw. Na 35 minuten verzoeken wij u 
om de kerk te verlaten zodat u de volgende groep niet kruist. 



We maken in elk geval ook een kort filmpje over de vergelijking van de 
twee ‘Verrijzenissen’ (niet te kort natuurlijk, alleszins langer dan 12 
seconden…), dat we op zaterdag 10 april om 14u via onze nieuwsbrief, 
Facebook, YouTube en Instagram uitzenden. 
 
Als bezoeker of als kijker: neem uw tijd. Ga er rustig bij zitten. Kijk en 
luister naar de details, die u nog nooit zijn opgevallen. Verwonder u 
met ons over deze prachtige kunstwerken en hoe hun makers vereerd 
waren dat ze gekopieerd werden of mochten kopiëren. 
 

Armand Storck  



WALBURGIS, WAER BESTU BLEVEN? 
 
Voor Paulus dat deed, waakte Walburgis over onze parochie, ruim een 
half millennium lang. Sinds begin 19de eeuw genoten de restanten van 
de weggezakte en daarna afgebroken kerk van een verdiende rust 
onder de keien van de Scheldekaaien. Maar die werd einde vorig jaar 
plots verstoord. 
 
Stadsarcheologen graven sinds het najaar weer in de ondergrond van 
de vroegere Burcht, de oudste kern van de stad Antwerpen. De 
komende jaren wordt het noordelijke deel van de Scheldekaaien 
immers heraangelegd en dat vormt voor de archeologen een 
uitstekende - en misschien wel een allerlaatste - gelegenheid om de 
oudste delen van de stad weer aan het licht te brengen en te 
onderzoeken. 
 
‘Vermoedelijk worden de hangars volgend jaar gerestaureerd, zodat de 
heraanleg van de kaaien binnen twee jaar aan bod kan komen. Tegen 
dan moet duidelijk zijn welk (archeologisch) verhaal we hier kunnen en 
willen vertellen en starten we met de integratie van deze site in dit 
ruime project’. Dat vertelt Daan Celis, één van de betrokken 
stadsarcheologen, als hij ons begeleidt tussen Noorderterras en Steen. 
 



Onze - visueel - hoge verwachtingen worden meteen getemperd. 
Archeologen zijn sneller tevreden: ‘Door het graven van een kijkput 
(zie foto) kennen we nu de exacte ligging van de Walburgiskerk en 
weten we in welke toestand ze werd bewaard’, aldus Celis. ‘We moeten 
nu uitzoeken of de bakstenen restanten verbouwingen of 
verstevigingen waren dan wel of ze tot de oorspronkelijke kerkstructuur 
behoorden’. 
 
Kapellen 
De fundamenten en muurgedeelten van enkele van de kapellen in de 
zuidelijke zijbeuk zijn blootgelegd. ‘Mogelijk hebben we ook deel van 
een muur van het schip teruggevonden, maar we zijn er nog niet uit of 
dat een deel van de kerk is dan wel van een andere bouwfase. De 
oriëntatie klopt, dus ik vermoed dat het om een stuk van het 
kerkgebouw gaat. Van het koor hebben we niets teruggevonden’. 
 
Naast die van de kerk, hebben de stadsarcheologen een proefput 
gegraven op de locatie van de Vierschaar. De muren van het 
gerechtsgebouw bleven niet bewaard, maar op het kruispunt van de 
twee hoofdassen – de nog deels bestaande Zakstraat en de verdwenen 
Mattestraat – werden sporen uit de Gallo-Romeinse en Karolingische 
periode aangetroffen ‘van hoge archeologische waarde’ omdat ze nog in 
goede staat zijn. 
 
Maar de focus van het onderzoek ligt natuurlijk op de burchtmuur, die 
dwars onder de huidige hangars loopt. Van die muur werden al in 
vorige archeologische campagnes delen teruggevonden en opgegraven. 
Nu hebben de onderzoekers een stuk van de noordelijke poortdoorgang 
blootgelegd tot een diepte van 2,5 meter. De muur werd opgetrokken 

in Doornikse kalksteen, 
aangevoerd via de Schelde. 
  



  



Glazen vloer 
De hamvraag is nu hoe de archeologen, de stad en de 
bouwondernemingen die historische restanten gaan integreren in de 
heraanleg van de Scheldekaaien. Met andere woorden: gaan we na de 
werken nog iets zien van het oudste deel van Antwerpen of worden alle 
putten weer dichtgegooid? Celis houdt duidelijk een slag om de arm, 
voor concrete uitspraken is het blijkbaar nog te vroeg. We doen een 
poging en vragen. 
 
Wat moeten we ons voorstellen bij zo’n integratie? Gaan we over een 
doorzichtige vloer lopen met daaronder de resten van de kerk? Celis: 
‘Voor Walburgis is dat idee afgeketst, je moet al twee meter graven 
voor je iets ziet. We gaan eerder een verhaal proberen te vertellen per 
gebouw, maar met een glazen vloer gaan we niet werken, toch niet 
voor de kerk. Misschien wel voor de burchtmuur, want die is goed 
bewaard’. 
 
‘We zitten nog echt in de ontwerpfase en bekijken hoe alles 
geïntegreerd kan worden, wat er visueel interessant is, waar de 
meerwaarde ligt… Is het realistisch te conserveren of te renoveren, dat 
zijn we allemaal aan het aftoetsen. In elk geval willen we duidelijk 
maken dat op deze plek meer aan de hand was dan het bouwen van 
kaaien en hangars’. 
 
We kijken er naar uit, samen met alle Antwerpenaren… 
 

Guido Meeussen & Walter Geluykens 
Bronnen: 
• Burchtkerk begin 17e eeuw, Wikipedia 
• foto en plattegrond: antwerpenmorgen.be/nl/projecten (website van de stad) 
• gesprek en rondleiding met stadsarcheoloog Daan Celis 
• website van de stad antwerpenmorgen.be 
• verdere lectuur: Tim Bellens, Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad, 2020 
• Binnenzicht Sint-Walburgisch, Sint-Pauluskerk - Antwerpen  



ORKESTMIS VOOR PASEN IN DE HUISKAMER 
 
Corona blijft iedereen achtervolgen. Vandaag is het nog niet duidelijk 
hoeveel mensen de Paasviering zullen kunnen bijwonen. Om de 
pijnlijke oefening te vermijden van wie wél en wie niét aanwezig mag 
zijn, kiezen we resoluut voor een livestreamviering waarin onze 
voorganger, pastoor Didier Croonenberghs en 13 musici de hoogmis 
van Pasen bij u in de huiskamer brengen. 
 
Op het programma staan de Missa in sol-klein BWV 235 van Johann 
Sebastian Bach, uitgevoerd door het Euterpe Baroque Consort en 
solisten. Verder een polyfone invulling van het Credo, Sanctus, 
Benedictus en Agnus Dei, delen uit de Missa Dominicalis van Giaches de 
Wert, gezongen door Utopia. Titularis-organist Bart Rodyns en het 
Euterpe Baroque Consort voeren bij intrede, offerande en sortie een 
prachtig orgelconcerto uit van de Franse barokcomponist Michel Corette 
(1707-1795). 
 
We blijven dus ook in deze uitzonderlijke paasomstandigheden trouw 
aan de orkestmissentraditie van Sint-Paulus, zij het in een slanke vorm, 
waarbij één musicus één partij bezet:  dus één eerste violist, één 
tweede viool, één altviool, één cello, één contrabas … en één zanger 
per partij (sopraan, alt, tenor, bas).  
 
Johann S. Bach (1685-1750)– Missa in sol-klein BWV 235 
 
Zelfs de grote Johann Sebastian Bach heeft werken geschreven die 
minder aandacht krijgen dan ze verdienen – en daar is de Missa in G-
mineur, BWV 235, er beslist één van.   
 
Het is één van de vier ‘Lutherse’ missen van Bach die hun première 
beleefden in Leipzig tussen 1736 en 1739. Kenmerkend voor deze 
missen is dat zij enkel bestaan uit een Kyrie en een zeer omvangrijk en 
expressief vormgegeven Gloria. Verrassend is dat  Bach de Latijnse 
tekst – géén Duitse – toonzet. Daarmee volgt hij een lijn van 
protestantse componisten, die zich verwant bleven voelen met de 
Latijnse liturgische traditie. 
 
‘Je kan je geen barbaarsere parodieën indenken!’ klonk de opinie van 
homo universalis én Bach-specialist Albert Schweitzer over die Lutherse 
missen. Met deze uitspraak vertegenwoordigt Schweitzer een reeks 
musicologen die niet kon aanvaarden dat Bach een aantal van zijn 
cantates recycleerde en hiermee het concept van de originele, creatieve 
kunstenaar – zo belangrijk in de romantiek -  geweld aandeed.  Het 



zegt meer over de musicologen dan over Bach.  Want als je deze logica 
volgt, moet ook de fenomenale 'Hohe Messe' eraan geloven, dat is 
immers ook een lappendeken van geleend materiaal. 
 
Is het essentieel om te weten dat de Missa in sol-klein teruggrijpt naar 
de openingskoren van de cantates BWV 102 en BWV 72?  Of dat vier 
delen uit het Gloria afgeleid zijn van de cantate BWV 187?  
Ongetwijfeld interessant voor Bach-exegeten, maar tegen de 
achtergrond van Pasen is de ‘edele ziel en tederheid’ (sheer nobility and 
tenderness, dixit Lindsay Kemp) van deze muziek veel belangrijker. Wie 
hierover meer wil weten, verwijs ik graag naar http://www.bach-
cantatas.com/VD/BWV235.htm 
 
Michel Corrette  (1707-1795) – Orgelconcerto nr. 1 

 
Michel Corrette speelde een 
prominente rol bij de ontwikkeling 
van het klavierconcerto in Frankrijk. 
Hij was daarbij in zekere zin de 
afspiegeling van de grote Georg 
Friedrich Haendel die in Londen 
begreep dat zijn orgelconcerti een 
ideale manier waren om 
muziekliefhebbers naar zijn 
operahuis te lokken. Correttes zes 
concerti opus 26 werden 
gepubliceerd in 1757, een kleine 20 
jaar na Haendels concerti.  Hij 
onderscheidde zich ook als auteur 
van methodes voor diverse 
muziekinstrumenten. Die geven ons 
een goed idee over de 
uitvoeringspraktijk van die tijd.   
 
Zijn concerto opus 26 nr. 1 is 

virtuoos en neigt naar de rococostijl. Het concerto is driedelig. Het 
eerste deel is geschreven in typische ritornellostijl (met terugkerend 
instrumentaal refrein), onderbroken door orgelinterventies die al dan 
niet aangevuld worden met solo-viool.  Het tweede deel bestaat uit 
twee gavottes, waarbij de eerste gavotte, in majeur toonsoort, 
naadloos overgaat in de tweede, die in mineur staat.  In het frisse 
derde deel worden alle contrasten opgezocht. 
  

Cover van ‘L’Ecole d’Orphée’ van Michel Corrette 



Giaches de Wert (1535-1596) - Missa Dominicalis 
 
‘Missa Dominicalis’, de mooie polyfone mis van Jacques de Wert, beter 
bekend als Giaches de Wert, is geen saluut van Utopia aan de 
dominicanen. 'Missa Dominicalis' betekent eenvoudigweg:  mis voor de 
dag van de Heer, de zondagsmis.  
 
Ignace Bossuyt beschrijft de Wert in zijn standaardwerk 'De Vlaamse 
Polyfonie' als de ‘laatste figuur van eerste rang uit de Zuidelijke 
Nederlanden die in Italië een leidende muzikale rol heeft gespeeld’.  
Deze Vlaamse componist was vanaf 1565 als maestro di capella 
verbonden aan de hertogelijke kapel van de Gonzaga's in Mantua. De 
invloed van de madrigalen van de Wert op Claudio Monteverdi wordt 
algemeen erkend. 
 
Veel van de sacrale muziek die de Wert schreef, werd exclusief gebruikt 
in de Santa-Barbarakapel van de Gonzaga's.  Het had tot gevolg dat 
slechts één van zijn zeven missen en drie bundels motetten tijdens zijn 
leven werden gepubliceerd. Het is een bijkomende reden waarom we 
de Wert vooral kennen als madrigaalcomponist. 
 
Met de uitvoering van het Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei uit 
de 'Missa Dominicalis' laat Utopia horen dat de kwaliteit van de Werts 
missen niet hoeft onder te doen voor zijn baanbrekende madrigalen. 
 
Peter Philips (ca.1560 – 1628) - Ave Verum Corpus 
 
Tijdens de communie brengen Utopia en titularis-organist Bart Rodyns 
samen het 'Ave Verum Corpus' van Peter Philips, wiens partituren door 
Pieter Paul Rubens werden vereeuwigd in zijn schilderij 'El Oïdo' 
(Madrid, Prado). 
 
Philips was componist aan het hof van aartshertogen Albrecht en 
Isabella. Hij had een sterke band met Antwerpen, zijn echtgenote 
Cornelia was de zus van schilder Joos de Mompere. Ze overleed kort na 
de geboorte van hun dochter Leonore. 
Na een bewogen leven - Philips werd gevangen genomen in Nederland 
op beschuldiging van spionage; Leonore overleed toen ze zeven was – 
werd hij priester-jezuïet en zette verschillende teksten van Rubens 
'Dispuut' op het Venerabel-altaar op muziek. 
  



Zoals steeds kan u de viering volgen via www.muziekinsintpaulus.be. 
De viering heeft plaats op zondag 4 april om 10u30.  Een eenvoudige 
klik op de foto, die u vindt op de openingspagina van de website, 
volstaat om erbij te zijn. 
 

Wilfried Van den Brande 
 
 

Euterpe Baroque Consort:  Ortwin Lowyck en Martine Beernaert 
(violen), Marc Claes (altviool), Herlinde Verheyden (cello), Lode Leire 
(contrabas), Dymphna Vandenabeele en Kasia Sokolowska (hobo), Bart 
Rodyns (orgel en artistieke directie) 
 Utopia in 'Missa BWV 235':  Amelia Berridge (sopraan), Bart Uvyn 
(altus), Adriaan De Koster (tenor) en Lieven Termont (bas) 
 Utopia in 'Missa Dominicalis':  Amelia Berridge (sopraan), Bart 
Uvyn (altus), Adriaan De Koster (tenor), Lieven Termont (bas) Michaela 
Riener (mezzo) en Pieter Stas (bas). 
 
Programma orkestmis voor Pasen 
1. Intrede Allegro (orgelconcerto nr 1) M. Corrette  

Bart Rodyns & Euterpe Baroque Consort 
2. Kyrie Missa BWV 235 J.S. Bach Utopia & Euterpe BC 
3. Gloria Missa BWV 235 J.S. Bach Utopia & Euterpe BC 
 Gloria in excelsis  sopraan/alt/tenor/bas + Euterpe BC 

Gratias agimus tibi  basso solo + Euterpe BC 
Domine fili   alto solo + Euterpe BC 
Qui tollis - quoniam  tenor solo + Euterpe BC 
Cum sancto spirito  SATB + Euterpe BC 

4. Credo Missa Dominicalis G. de Wert Utopia 
5. Offerande Gavotte (orgelconcerto nr 1) M. Corrette 

Bart Rodyns & Euterpe BC 
6. Sanctus Missa Dominicalis G. de Wert Utopia 
7. Benedictus Missa Dominicalis G. de Wert Utopia 
8. Agnus Dei Missa Dominicalis G. de Wert  
9. Ave Verum Corpus P. Philips Utopia & Bart Rodyns 
10. Sortie Allegro (orgelconcerto) M. Corette  

Bart Rodyns & Euterpe BC 
 

Bronnen 
• Ignace BOSSUYT, De Vlaamse polyfonie, Leuven, 1994, Davidsfonds. 
• Tim CARTER, Music in Late Renaissance & Early Baroque Italy, Portland, 1992, Oregon Press. 
• John Elliot GARDINER, Music in the Castle of Heaven. A portrait of Johann Sebastian Bach. 

London, 2014. 
• William HOFFMAN, Missa BWV 235: Introduction and Study, 2012 in www.bach-

cantatas.com/VD/BWV235.htm 
• Francis MAES, Maes, Francis. 2019. Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900 , Gent, 

2019, Academie Press. 
• Bart RODYNS, 4 Barokke Orgelconcerti. Hoogstraten, 2014, Mixtuur. 
• foto: Michel Corrette in 1738, gravure van Jacques-Philippe Le Bas (1707-1783), graveur du Roy, 

in: L'école d'Orphee, methode pour apprendre à jouer facilement du violon, Paris, 1738. 	



ONZE FACEBOOK-HITPARADE VAN MAART 
 
Lang leve Jan Van Raaizewaaik 
Vandaag zijn liberalen brave mensen, die met o.a. de katholieke partij 
in de federale en Vlaamse regering 
zitten en zoals alle politici hun best 
doen voor het geluk en de gezondheid 
van de Belgen. 
 
Op het einde van de 19de eeuw vormen 
ze een antiklerikaal gezelschap, dat 
door de katholieke pers al eens 
“geuzen” wordt genoemd, refererend 
naar hun illustere voorgangers uit 
voorbije eeuwen. 
 
Uit een artikel in Gazet van Antwerpen 
van 4 december 1895 blijkt dat de 
geuzen al eens op pad gingen in de 
stad om duidelijk te maken dat zij het 
in Antwerpen voor het zeggen hadden. 
Jan Van Rijswijck, liberaal, was in 1892 
burgemeester van Antwerpen geworden, dus het was eigenlijk niet 
nodig om met knokploegen rond te gaan, maar ook in 2021 weten we 
nog altijd hoe sommigen zich niet kunnen bedwingen om amok te 
maken. 
 
Op zondag 1 december 1895 laat M. Marinus, bediende van de Sint-
Pauluskerk, de poort aan de Sint-Paulusstraat achter zich en begeeft 

zich in de richting van de 
Minderbroedersrui. Op dat 
moment wordt hij aangerand 
door een aantal geuzen. Alsof 
dat nog niet erg genoeg is, 
zingen zij terwijl “Lang leve 
Jan Van Raaizewaaik”. De 
verslaggever van de Gazet van 
Antwerpen merkt op: “Het 
liedje dat op commando der 
Liberale Associatie dag en 
nacht gezongen wordt”. 
 
Het slachtoffer wordt 
uiteindelijk ontzet, maar 



belandt toch een aantal dagen in bed op doktersbevel. We hebben al 
dikwijls gezegd dat werken bij de Sint-Pauluskerk zo zijn gevaren 
inhoudt. Vroeger waren er de geuzen, nu worden we belaagd door het 
verkeer wanneer we naar huis wandelen of fietsen! 
 
Jan Van Rijswijck was een goed en geliefd burgemeester, geboren in de 
Zwartzustersstraat 13, waar een gedenkplaat de gevel siert. Hij heeft 
een van de mooiste odes geschreven aan het Vlaams als moedertaal 
die ik ken. Daar sluit ik graag dit artikeltje mee af: 
“Ik ontken niet, dat de letterkunde van het groote Fransche volk 
oneindig rijker is dan de Nederlandsche letteren. Ik ontken niet de 
groote verdiensten van het Fransch. Maar dat neemt niet weg, dat wij 
onze eigen taal hebben. Ons Vlaamsch staat tot het Fransch als een 
fatsoenlijke burgervrouw tot een dame uit een hoog adellijk geslacht. 
Die edelvrouw is veel trotscher, veel machtiger, veel indrukwekkender 
dan de fatsoenlijke burgervrouw. Maar als die fatsoenlijke burgervrouw 
mijn moeder is, dan geef ik die in mijn hart en in mijn bewondering een 
plaats boven, ja verre boven alle andere vrouwen”. 
 
De mannen die de gas deden branden 
In 1966 vierden de dominicanen hun 750-jarig bestaan met een 
ingetogen vesperdienst in de Sint-Pauluskerk. In 2016 mochten we hen 
opnieuw in de Sint-Pauluskerk ontvangen voor hun 800-jarig bestaan, 
met een mooie viering en nadien een tuinfeest voor iedereen. De Sint-
Paulusgemeenschap weet in normale, niet coronatijden wel iets af van 
feestvieren. 



De foto uit 1966 toont heel veel dominicanen in het koorgestoelte. 
Vermoedelijk was er niet voldoende plaats. Wat ons vooral opvalt is de 
verlichting: grote kroonluchters en kandelaars, het kon niet op! 
 
Wist je dat de Sint-Pauluskerk het eerste gebouw in Antwerpen was dat 
in 1846 met gas werd verlicht? De eerste gasluchters kwamen uit 
Parijs, van Chabrié & Fils. In Antwerpen was Lambertus Van Rijswijck 
zeer bedreven in het vervaardigen van luchters. Ook voor de Sint-
Pauluskerk kreeg hij opdrachten. Zijn ontwerptekeningen worden nog 
in ons archief bewaard. Lambertus Van Rijswijck ging in de leer bij Jan 
Verschuylen en  richtte laten zijn zilver- en kopersmederij in op Kipdorp 
nr. 23. Lambertus werd geboren om de hoek, in de Zwartzusterstraat 
nr.13. Zijn broer Jean-Baptist is dan weer de vader van Jan Van 
Rijswijck, een van de bekendste burgemeesters van Antwerpen. 
 
Hoofd met Romeinse allures 
De Sint-Pauluskerk wordt al honderden jaren beschreven in reisgidsen 
en reisverhalen. Ze is door miljoenen mensen bezocht, omgekeerd, 
dooreengeschud, ondergraven, 
opgegraven en een paar keren als een 
feniks uit de as verrezen. Je zou denken 
dat ondertussen wel elke vierkante 
centimeter van de site is gelokaliseerd en 
geregistreerd. Tot je dan plots oog in oog 
staat met het hoofd van een nobele 
Romeinse dame die je op een Romeinse 
sarcofaag uit de 3de eeuw zou 
verwachten. 
 
Nochtans leefde ze in de 16de eeuw en ze 
zou Barbara kunnen heten of Cornelia, 
daar ben ik nog niet helemaal uit. Haar 
frivole hoofdjuweel wijst op haar status 
van edelvrouw. Ze kijkt ons wat 
verbijsterd aan, de dood verraste haar. 
 
Detail grafsteen familie Dinghens, einde 
16de eeuw, crypte Sint-Pauluskerk. De 2 
dames die er begraven lagen heetten 
Barbara en Cornelia. 
 
  



Opstaan 
Vroeger was er in ieder 
klooster een duidelijk 
onderscheid tussen 
paters en broeders. Nu 
worden alle 
kloosterlingen broeders 
genoemd. De broeders 
verrichtten 
handenarbeid, in het 
Sint-Paulusklooster 
hadden ze werk 
genoeg. Eten maken 
voor zo’n 50 medebroeders, de bakkerij, de brouwerij, het onderhoud, 
werken in de tuin, de ziekenboeg, altijd waren er handen te kort. 
 
Broeder Petrus van Utrecht, geprofest op 14 september 1636, kreeg 
wel een heel speciale job. Hij had de taak om iedere nacht de 
kloosterlingen te wekken voor het nachtofficie. Dat deed hij volgens het 
necrologium van het klooster 44 jaar lang. Broeder Petrus van Utrecht 
stierf in 1678. Iemand moest die job doen natuurlijk maar ik denk dat 
zijn medebroeders Petrus vaak verwensten. 
 
 
 
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 
 

april 
• Passie, verhalen uit het hart - tentoonstelling H. Hart UA (koor) 

Zaterdag en zondag van 11 april t.e.m 30 juni om 14u00. 
Zo 4 10u00 Pasen - Misviering - Missa in G - Bach - aria’s uit passies 
   Zie programma misvieringen april. 
  15u00 Concert - Missa in G - Bach - aria’s uit passies. 
Za 10 ------- Slow art day 
Zo 11 ------- Zie programma misvieringen april. 
Zo 18 ------- Zie programma misvieringen april. 
Za 24 ------- Erfgoeddag – enkel digitaal. 
Zo 25 ------- Zie programma misvieringen april. 
mei 
Zo 2 ------- Eucharistieviering – programma volgt later. 
Zo 9 ------- Eucharistieviering – programma volgt later. 
Vr 14 12u00 Doop Frances Danckaerts. 
Zo 16 ------- Eucharistieviering – programma volgt later. 
Za 22 11u00 Huwelijk Stéphane Veys & Morgan Allebé. 
  20u00 Concert - Italiaanse spirit - Caldara Missa Dolorosa & 
   Jomello Veni creator spiritu. 
Zo 23 ------- Pinksteren - Eucharistieviering - programma volgt later 
   Italiaanse spirit - Caldara Missa Dolorosa & 
   Jomello Veni creator spiritu. 
Zo 30 ------- Eucharistieviering – programma volgt later. 
  20u00 Livestream – Antwerp Liedfest – Schumann. 
 

PROGRAMMA MISVIERINGEN APRIL 
 

Versoepelingen voor onze kerkdiensten zijn, gezien de stijgende 
coronacijfers, niet aan de orde. De beperking tot maximaal 15 
deelnemers per viering blijft gehandhaafd.  
 

In de Goede Week zijn er geen activiteiten op Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag. Op Pasen (4 april) 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 11, 18 en 25 april plannen we, zoals in maart, 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. 
 

LIEF EN LEED IN ONZE SINT-PAULUSPAROCHIE 
 

Overleden 
 Dirk Boumans    Uitvaart 20 maart	  



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 PaulLus 
• 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. 


