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VAST EN ZEKER 
 
Hoe snel vliegt de tijd. De kersttijd is nauwelijks achter de rug en 
binnen enkele dagen begint de vastentijd. Vaak denken we daarbij aan 
een periode van heroriëntatie, verjonging, terugkeer naar de essentie. 
Vasten lijkt een beetje op diëten, dat klinkt wat meer trendy. Maar het 
gaat vooral om het afslanken van ons ego. Het is een remedie om 
bekoring te vermijden en met Pasen herboren te worden.  
 
Interessant in dit verband is dat in het evangelie van Matteüs Jezus op 
verschillende plekken op de proef wordt gesteld. Die plaatsen zijn niet 
willekeurig gekozen. De verleidingen van Jezus worden respectievelijk 
in de woestijn, in Jeruzalem (de heilige stad) en op een berg ervaren.  
 
In de Bijbelse symboliek zijn dit plaatsen van ontmoeting met God, 
plaatsen waar het heilige wordt geopenbaard. Echte ‘verleidingen’ 
bevinden zich dus niet op neutrale plaatsen, ver van het heilige en dus 
ver van God. Onze echte verleidingen liggen niet op de Meir, de 
Keyserlei, het Kiel of de Bosuil, maar in Sint-Paulus.  
 
De evangelist situeert de verzoeking net daar waar de Bijbelse mens 
gewend is God te zoeken: in de woestijn, in de heilige stad, in de 
tempel: net daar waar we geloven dichter bij hem te zijn... o ironie. 
Alsof het Evangelie —en de crisis die we doormaken ook— ons dwingt 
om niet meer naar plaatsen van aanbidding te gaan. 
 
Dat is precies de dubbelzinnigheid van de verleiding. Verleiding en 
begeerte ontwikkelen zich juist op de plaatsen die we idealiseren, bij 
mensen die we bewonderen, op plaatsen van veiligheid, troost, 
heiligheid en goddelijkheid. 
 
Is het niet vaak zo dat we geloven dat een relatie solide en 
onverwoestbaar is, maar dat het ons ontgaat en dat we ons eenzaam 
voelen? Is het niet vaak zo dat wanneer we zekerheden hebben —over 
onszelf of over God— onze dierbaren daar zijn om ons eraan te 
herinneren dat ze illusoir zijn en dat we zo weer terug worden gebracht 
naar onze eindigheid?  
 
De vastentijd die in de loop van deze maand begint, nodigt ons uit om 
de plaatsen van hoop te bezoeken, maar ook om plaats te maken voor 
het gebrek. Tegelijkertijd is ‘vasten’ komen op die plekken waar we 
worden vervuld met het verlangen om (geestelijk) verzadigd te worden. 
Echt, het gaat om vasten vanuit het verlangen om verzadigd te 
worden! 



Met deze ‘sleutel’ in handen, nodig ik jullie uit om opnieuw naar jullie 
leven te kijken...  
Op het werk gaat het om het ‘vasten’ van de wens om volledig 
tevreden te zijn. 
Als koppel gaat het om het ‘vasten’ van het verlangen om volledig 
gelukkig te zijn. 
Bij God gaat het om het ‘vasten’ van de wens om volledig vervuld te 
worden 
 
Verlang wat je hebt, en dan heb je alles wat je verlangt, herinnert ons 
aan de dichter. Wat een prachtig idee. Mensen groeien alleen als hun 
verlangen naar macht wordt overwonnen, als ze grenzen stellen aan 
hun onbegrensde verlangen.  Als we zo leven, zal deze periode ons echt 
voeden, ons herstellen, ons transformeren. Zeker en ‘vast’. 
 

Didier Croonenberghs o.p., 
pastoor van Sint-Paulus 

ONZE NIEUWE PASTOOR 
 
25 januari 2021, Sint-Paulusbekering en de dag dat Didier 
Croonenberghs o.p. pastoor werd van de Sint-Pauluskerk! 
  
De coronamaatregelen lieten ons helaas niet toe deze bijzondere 
gelegenheid groots te vieren: slechts 15 personen aanwezig in een 
stille kerk, allen met mondmasker, handen netjes ontsmet,... 
Maar net daarom werd het een viering, een aanstelling om in de 
annalen te zetten. Onze bisschop Johan Bonny weet dat deze donkere 
tijden een lichtpunt nodig hebben: hij kwam zelf naar Sint-Paulus om 
Didier aan te stellen tot onze nieuwe pastoor. 
Veel succes Didier, pastoor Croonenberghs 
 
Tot slot willen we ook nog graag onze interim-pastoor Bart Paepen, 
administrator, bedanken voor zijn goede zorgen en de overgang naar 
dit nieuwetijdperk.  



LICHTMIS OF DE OPDRACHT VAN JEZUS IN DE TEMPEL 
 
“Als met Lichtmis de zon op het misboek schijnt, is het een teken dat 
de winter verdwijnt” (weerspreuk). 
 
Maria-Lichtmis wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd, op 2 
februari. Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. 
Volgens de joodse wet moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de 
geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te worden 
getoond (bij meisjes 80 dagen) en te worden toegewijd aan God. Een 

andere benaming is ‘Feest van de 
Opdracht van de Heer’. De 
Evangelist Lucas beschrijft hoe 
Maria en Jezus in de tempel worden 
opgewacht door Simeon en Hanna. 
Simeon had van de Heilige Geest 
de belofte gekregen dat hij niet zou 
sterven vooraleer hij de Messias 
had gezien. 
 
“Nu laat u, Heer, uw dienaar in 
vrede heengaan, zoals u hebt 
beloofd. Want met eigen ogen heb 
ik de redding gezien die u bewerkt 
hebt ten overstaan van alle volken: 
een licht dat geopenbaard wordt 
aan de heidenen en dat tot eer 
strekt van Israël, uw volk”. (Lucas 
2,29-32) 
 

Tot in het midden van vorige eeuw was het de gewoonte dat de moeder 
40 of 80 dagen na de bevalling haar kerkgang deed. Omdat een 
zwangerschap als een onreine toestand gezien werd, was het een 
katholieke gewoonte dat vrouwen zich na de geboorte 40 dagen 
afzonderden met hun baby. Dat gebeurde niet alleen om de 
buitenwereld tegen hun onreinheid te beschermen, maar ook om zelf 
beschermd te zijn tegen alles wat een schadelijke invloed zou kunnen 
hebben. Later werd de afzonderingsperiode ingekort tot 10 dagen. De 
moeder mocht in die periode geen betrekkingen hebben of bezoek 
krijgen van menstruerende vrouwen. Vrouwen die pas bevallen waren, 
mochten ook niet bij elkaar op bezoek. Tijdens deze periode van 
verplichte rust kwamen buurvrouwen, tantes en grootouders op 
kraambezoek. Gewoonlijk verscheen dan een borrel op tafel om op de 
geboorte van het kindje te klinken. Voor de moeder werden 



rozijnenbrood, suikerbrood of 
peperkoek meegebracht opdat 
ze snel weer op krachten zou 
komen. De afzondering werd 
beëindigd met een kerkgang. 
Tot in de jaren 1960 ging de 
moeder daarvoor met haar 
kindje achteraan in de kerk 
staan, tot de priester hen kwam 
halen en naar het Onze-Lieve-
Vrouwaltaar leidde voor een 
gebed en zegening. De moeder 
had ook een kaars bij en hield 
bij het gebed de stool van de 
priester vast. Soms kreeg het kindje ook een scapulier als 
bescherming. Met dit ritueel werd niet alleen dank uitgedrukt voor het 
nieuwe leven, maar werd de vrouw ook gezuiverd van haar “zondige” 
toestand. 
 
In onze parochie Sint-Paulus wordt Lichtmis gevierd met de gezinnen 
bij wie in het voorbije jaar een kindje werd geboren. Nadien zijn er 
traditioneel pannenkoeken, maar dat verhaal kent u al. 
 

Walter Geluyckens 
 
Foto: schilderij van Andrey Shishkin 2012 Simeon (Christian Art today).  



MOORD OP DE VEEMARKT (1) 
 
Een schoenmaker naast de “Gulde Poort” 
 
Op de Veemarkt gaat begin 1790 alles zijn gewone gangetje. De koeien 
passeren dagelijks en de veehandelaren zoeken vertier in de talrijke 
etablissementen op en rond de markt. Heel populair is “In de (klein) 
Gulde Poort”, een herberg aan de noordkant van de Veemarkt.  
 
Veel huizen aan die markt bieden onderdak aan een handelszaak. 
Drink- en eetgelegenheden natuurlijk, ook kruideniers en nog veel 
meer. Zo woont er naast de “Gulde Poort” een schoenmaker, Philippus 
Mertens. 

 
In die periode zijn de predikheren van het klooster naast de Sint-
Pauluskerk prominent aanwezig in de omgeving van de Veemarkt. Ze 
zijn min of meer gespaard gebleven van de gevolgen van het verlicht 
despotisme van keizer Jozef II op het kloosterwezen, maar hun 
inkomsten zijn sterk gereduceerd. Dat weten we omdat ze in die 
periode enkele kunstwerken verkopen. De mensen van Antwerpen 
blijven nochtans de missen bij de predikheren bezoeken en gaan er 
regelmatig biechten. De eerste misviering begint elke dag al om 05u30, 



om de omwonenden de gelegenheid te geven nuchter ter communie te 
gaan, voordat ze aan hun ontbijt en verdere dag beginnen. 
 
Antwerpen in  1790 
 
De bewoners van de stad Antwerpen zijn in 1790 onderdanen van de Verenigde Nederlandse 
Staten, een confederatie van een aantal hertogdommen, graafschappen en gewesten. De 
confederatie ontstaat tijdens de Brabantse Omwenteling, een opstand tegen het regime van de 

Oostenrijkse keizer Jozef II (dezelfde die met de originele Caravaggio uit de 
Sint-Pauluskerk weg is). Na 1790 is het schone liedje van de Staten 

uit, het heeft precies een jaar geduurd en Oostenrijk neemt terug 
bezit van haar stuk Nederlanden. Dat komen en gaan van 
verschillende regimes doet de inwoners van Antwerpen niet meer 
opschrikken. Het gewone leven gaat door, het stadsbestuur zorgt 
voor orde en gerechtigheid en alleen wat verontrustende berichten 

vanuit Frankrijk verstoren af en toe de tijdelijke rust. 
 
 
Veel paters van het klooster zijn ook biechtvader en de talrijke 
biechtstoelen in de Sint-Pauluskerk worden veelvuldig gebruikt. Een 
biechtvader is een priester, bij wie we onze zonden kunnen opbiechten 
om absolutie te vragen, maar hij is tegelijk een vertrouwenspersoon, 
een bemiddelaar, die corrigerende actie onderneemt wanneer mogelijk 
en nodig. 
Philippus Mertens, de schoenmaker naast de “Gulde Poort”, gaat 
regelmatig naar de vroegmis bij de predikheren. Zoals de meeste 
andere gelovigen gaat hij biechten bij steeds dezelfde biechtvader, in  



zijn geval is dat de dominicaan E.P. Johannes Besseleers, biechtvader, 
procurator en syndicus (beheerder van de tijdelijke goederen van het 
klooster). 
 
Horloge 
 
Het gezin Mertens woont naast de “Gulde Poort” en geniet een goede 
reputatie in het Schipperskwartier. Philippus is op 18 maart 1753 
geboren en is dus 37 jaar. Hij is in 1778 getrouwd met Maria Agnes Op 
het Eijnde en het koppel heeft een zoon. Ze wonen sinds een jaar of vijf 
in Antwerpen en spreken met een Limburgse tongval. Mertens heeft de 
schoenmakerszaak overgenomen en de bejaarde schoenmaker op rust 
woont als onderhuurder nog altijd in hetzelfde huis. Mertens werkt 
hard, lapt en levert schoenen en drinkt op tijd en stond zijn pintje in 
“De Eenhoorn” of de “Gulde Poort”. 
 
In de nazomer van 1790 gebeurt er iets merkwaardigs. De zoon van de 
eigenaar van de ‘Gulde Poort” is zijn gouden horloge kwijt. Het is 
Philippus Mertens die het uurwerk een paar dagen later bij een 
pandjeshuis komt belenen. De uitbater ruikt een verdachte transactie 
en confronteert Mertens met zijn vermoedens. Niet lang daarna wordt 
het horloge aan dominicaan en biechtvader Jan Besseleers bezorgd, die 
het op zijn beurt terug aan de rechtmatige eigenaar geeft. Predikheer 
Besseleers vervult hiermee perfect zijn bemiddelende rol. De reputatie 
van Philippus Mertens krijgt voor het eerst een deuk.   



Als je op de Veemarkt staat en je kijkt naar het noorden, richting haven 
dus, dan zie je nog een aantal huizen dat er ook in 1790 stond. De 
“Gulde Poort” is verdwenen maar de ramen aan de rechterkant van 
voormalig restaurant “Lidts” hebben een andere vorm dan die aan de 
linkerkant: dat waren vroeger twee huizen. Het gezin Mertens woonde 
in het kleinere gedeelte rechts en in het grotere huis links woonde een 
echtpaar uit Holland, de Mathournés. De herberg was gevestigd waar 
nu de grote poort is, rechts van Mertens. 
 
Vermist 
 
Begin oktober 1790 wordt het echtpaar Mathourné vermist. Ze hadden 
zelf tegen buren en kennissen verteld dat ze gingen verhuizen, 
waarschijnlijk terug naar Holland, maar steeds meer mensen beginnen 
het verdacht te vinden dat ze zouden vertrokken zijn zonder afscheid te 
nemen. Op 9 oktober wordt de magistraat verwittigd en doen enkele 
commissarissen een onderzoek in het huis. In de kelders doen ze een 
vreselijke ontdekking. De heer en mevrouw Mathourné zijn met talrijke 
messteken om het leven gebracht en aan de keldertrap ligt een grote 
plas bloed. Later zal er een dienstmeid gestuurd worden om de plas op 
te dweilen.  
 
Met deze lugubere ontdekking eindigen we ons eerste deel. In de 
volgende Paullus doet een oude bekende zijn intrede en wordt een 
ongelooflijk toeval onthuld. 
 

Armand Storck 
 
 
Bron: Dirk Dobbeleers, Het Proces Philippus Mertens, Uitgeverij C. de Vries-Brouwers, Antwerpen 
2005 
 
Het 2de deel van dit artikel verschijnt in Paullus van maart 2021 en bevat bijkomende gegevens over 
de auteur en zijn werk 
 
Fotomateriaal: 
1. Wapen Verenigde Nederlandse Staten: Wikimedia 
2. Tekening “In de klein Gulde Poort”: Museum Plantin Moretus, ref PK.MPB.0946.061, detail, Jozef 

Linnig, 2de helft 19de eeuw 
3. Foto van de noordelijke zijbeuk Sint-Paulus in 1927: Victoria & Albert Museum, London 
4. Veemarkt en aanduiding huizen: eigen foto  



OP REIS IN VLAANDEREN MET PAULUS (7) 
 
Pest en dieven in Godveerdegem 
 
‘Waar de naam van dit dorp vandaan 
komt, weet ik niet met zekerheid’, 
peinst pastoor-deken Hans 
Vandenholen. Als gediplomeerd 
klassiek filoloog en docent exegese 
aan het Johannes XXIII-seminarie in 
Leuven nochtans geen eenvoudige 
dorpspastoor. ‘Maar de middeleeuwse 
benaming ‘Gotferthengem’ betekent 
mogelijk ‘woonplaats van de familie 
van Godfried’. We moesten het ook 
opzoeken, maar het is een 
deelgemeente van het Oost-Vlaamse 
Zottegem en dat doet allicht wel een 
belletje rinkelen.  
 
Als locatie voor een kerk klinkt 
‘Godveerdegem’ in elk geval niet 
slecht, religieus-poëtisch als het 
ware.  Net als tal van andere Pauluskerken – trouwens deze 
parochiekerk heet ‘Sint-Paulus-Bekering’ – die we tegenkwamen op 
onze queeste door Vlaanderen, heeft ook deze romaanse wortels. De 
kerk wordt voor het eerst, onder haar oude benaming, vermeld in 
1176, toen de Gentse Sint-Baafsabdij het patronaat over de parochie 
kreeg. 
 
Wat dit gewijd gebouw uniek maakt, is dat het middenschip nooit 
zijbeuken heeft gekregen. De meeste romaanse kerken werden in de 
loop der tijden groter – deze ook trouwens – maar dat gebeurde 
doorgaans door de aanbouw van twee zijbeuken, de uitbreiding van het 
koor en/of de toevoeging van een transept  (in oostelijke richting) en 
eventueel een uitbreiding aan de kant van het westportaal (voorportaal 
of narthex). 
 
Godveerdegem kreeg wel degelijk twee dwarsbeuken (transept), maar 
die bevinden zich aan de westkant van de kerk, een architecturale 
oplossing die eerder uitzonderlijk is. Volgens sommige historici 
refereert de gevelsteen met het jaartal 1644 aan de zuidkant aan de 
voltooiing van die werken. Dit was overigens – de twee 20ste eeuwse 
sacristieën terzijde gelaten - de laatste van een reeks aanpassingen en 



uitbreidingen. Eerder kwamen er een toren (14de eeuw) en een gotisch 
koor (tussen 1375-1425) bij. 
 
De kerk behield niettemin haar intieme romaanse karakter. Maar de 
meeste kunstwerken bevinden zich in de twee dwarsbeuken. Dat 
transept vormt, door zijn meubilair en inrichting, eigenlijk een kerkje of 
kapel op zich met enkele unieke stukken. 
 
Retabel 
Het meest opvallende is 
het retabel van zes 
pestheiligen, waarvan 
zowel de kast als de 
beelden uit de 18de eeuw 
dateren. Het kunstwerk 
herinnert aan de 
dodelijke pestepidemieën 
uit de 16de en 17de eeuw 
waarbij een derde van de 
bevolking stierf. 
Gelovigen uit de 
omliggende gemeenten 
kwamen eeuwenlang 
naar het dorp om op 
voorspraak gespaard te 
blijven van de pest. 
 
Het retabel zelf bleef 
evenmin gespaard. In de 
jaren ’60 van vorige 
eeuw werden de zes 
beelden gestolen, slechts 
vier werden 
teruggevonden, Maria en 
Sint-Sebastiaan zijn 
replica’s. De andere heiligen zijn Christoforus, Sint-Antonius abt, Sint-
Adrianus en uiteraard Sint-Rochus. De aanwezigheid van Maria mag 
verbazen, maar als moeder Gods is haar voorspraak steeds waardevol. 
Even terzijde: heiligen.net telt minstens 60 pestheiligen, waarvan er 
zes razend populair werden in West-Europa. 
 
Favoriet 
Maar pastoor Vandenholen heeft vooral een boontje voor een houten 
beeld van Sint-Anna-ten-Drieën, de voorstelling van Maria met haar 



moeder Anna en zoon Jezus, 
eveneens in het transept. Het beeld 
zou dateren uit de late 15de of begin 
16de eeuw en is daarmee het oudste 
kunstwerk in de kerk. ‘De originele 
polychromie werd in de 19de eeuw 
gedeeltelijk neogotisch 
overschilderd. Het beeld kreeg een 
conserverende restauratie. Het 
blootleggen van de oorspronkelijke 
polychromie was financieel niet 
haalbaar’, aldus de pastoor. 
 
Nog in de dwarsbeuken, telkens 
tegen de noord- en zuidmuur prijken 
twee mooie biechtstoelen, één uit de 
17de eeuw – met houtsnijwerk dat 
aan de putti in onze kerk doet 
denken - en één in Louis XVI-stijl, 
dus einde 18de eeuw. Tot slot 
vermelden we nog een renaissance-
preekstoel uit de 17de eeuw. 
 
 

 
Waar is Paulus? 
Is Paulus dan nergens te bespeuren in zijn eigen kerk? Toch wel. We 
vinden hem terug in een verwaarloosbaar schilderij met als onderwerp, 
inderdaad, de ‘Bekering’. Verder ook als een bas-reliëf op de halfzuilen 
van de altaren in de dwarsbeuken en is er een gepolychromeerd houten 
beeld van hem. Een modern icoon van amateur-schilder Guy Van 
Caenegem is hoogst charmant. 
Toch is een prachtige renaissancemonstrans met daarop zowel Petrus 
als Paulus het mooiste kunstwerk dat (deels) aan onze heilige is gewijd. 
De pastoor bewaart ze zorgvuldig op een plek die we niet zullen 
onthullen. Want naast de retabelbeelden werden begin 20ste eeuw twee 
kelken gestolen… 
 
Maar Paulus leeft ook voort in de naam van het lokale koor dat intussen 
meer dan 40 jaar bestaat. En dan is er nog een verdwenen 
volkstraditie. ‘Tot aan WO II was er een Paulus-bron in de drassige 
weiden rond de kerk, waar nu sociale woningen staan. Mensen met 
oogproblemen kwamen daar hun ogen inwrijven met het ‘heilige’ 
water’, aldus Vandenholen. Volgens Handelingen was Paulus drie dagen 



blind na het verblindende licht bij zijn val in Damascus (lees het verhaal 
in onze Paullus van januari). De derde dag zag hij weer. Vandaar. 
 
Sinds 2016 wordt ook in Godveerdegem geen zondagsmis meer 
opgedragen, maar de pastoor maakt er een erezaak van hier toch een 
eucharistieviering te houden op woensdag.  Godveerdegem behoort 
met elf andere kerken en vroegere parochies tot de nieuw gevormde 
parochie van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus van Zottegem. 
‘Zottegem is tevens de zetel van het nieuwe dekenaat Zottegem dat de 
vroegere dekenaten Zottegem, Brakel, Herzele en Geraardsbergen 
omvat in de heuvelachtige streek van de Vlaamse Ardennen’, besluit 
Hans Vandenholen. 
 

Guido Meeussen 
Bronnen 
1. heiligen.net 
2. kerknet.be 
3. godveerdegem.landelijke gilden.be 
4. Agentschap Onroerend Erfgoed 
5. gesprek Hans Vandenholen.  



ASWOENSDAG, BEGIN VAN DE 40 DAGENTIJD. 
 
Aswoensdag, begin van de vasten 
Op school gingen we vroeger op 
Aswoensdag met zijn allen naar de kerk om 
een askruisje te halen. Het was de tijd dat 
er nog geen krokusvakantie bestond, die 
eerste vastendag zaten we op de 
schoolbanken. Met de krokusvakantie is het 
gebruik van het askruisje stilaan 
verdwenen. Het is geen sacrament, maar 
wel een mooi gebruik om de vasten te 
beginnen. 
 
Op Aswoensdag begint de 40-daagse 
vasten. 40 is een getal dat dikwijls opduikt 
in de Bijbel. Aan het einde van de zondvloed 
bijvoorbeeld moest Noah 40 dagen en 
nachten wachten tot de ark open ging. 
Mozes verbleef 40 dagen en nachten op de 
berg om er de Tien Geboden te ontvangen. De Israëlieten trokken 40 
jaar door de Sinaïwoestijn. Elia ging 40 dagen en nachten tot aan de 
berg van God, de Horeb. Jezus verbleef 40 dagen in de woestijn, waar 
de duivel probeerde Hem van zijn zending weg te lokken. 
 
Dikwijls heeft 40 te maken met vasten en boetedoening: Mozes, Elia en 
Jezus eten en drinken 40 dagen en nachten niets. Maar laten we wel 
wezen: niemand overleeft 40 dagen zonder eten of drinken, zeker niet 
in de woestijn. Veertig is een getal om een langere periode aan te 
duiden. Trouwens als je goed rekent zijn er tussen Aswoensdag en 
Pasen 46 dagen, maar de 6 zondagen worden niet geteld als 
vastendag. 
 
Het askruisje heeft een dubbele betekenis: het herinnert ons vooreerst 
aan onze eindigheid. We zijn als mens niets meer dan stof en as. 
Daarnaast komt as in het Oude Testament voor als een reinigend 
symbool. Zondaars bijvoorbeeld moesten zichzelf besprenkelen met as 
van verbrande offerdieren. Aswoensdag is gegroeid uit solidariteit met 
de zondaars. Vroeger werd enkel aan hen de as opgelegd. Later 
begreep men dat elke mens wel eens zondigde, de as werd vanaf dan 
op ieders hoofd gestrooid, iedereen solidair met elkaar. 

Dit is de kern van Aswoensdag en van de vasten, het besef van onze 
eindigheid, doet ons herbronnen, versoberen, en solidair zijn met onze 



medemensen. Draag het askruisje wel zonder veel vertoon, niet om 
spektakel, wel om echtheid. ‘Doe het in het verborgene’, zegt Jezus, ‘en 
uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden (betekent: 
vergoeden, nvdr).’ 

Moge dat onze vasten zijn: een besef van onze eindigheid, een 
terugkeer naar onszelf en naar God, een tijd van versobering, van 
bidden en bezinning, van gerechtigheid en solidariteit.  
In Rome heeft elke dag van de veertigdagentijd een eigen 
zogeheten statio. Deze staties zijn de locaties waar de relieken van 
bekende Romeinse martelaren worden bewaard en vereerd. Daar wordt 
dan op de geëigende dag voor gebeden. De Santa Sabina, in Rome het 
hoofdhuis van de dominicanen, is de eerste statie. Op Aswoesdag gaat 
de paus traditiegetrouw voor in de Santa Sabina. Hij geeft een 
askruisje aan de gelovigen en krijgt er zelf ook een. 

 
 

Walter Geluyckens 
 
 

Foto’s: 
Sint-Catharina Barneveld/ Voorthuizen 
Kro-ncrv.nl  



PASSIE. VERHALEN UIT HET HART 
 
Van 13 februari tot en met 20 mei 2021 kan u in het koor van de Sint-
Pauluskerk terecht voor een ‘hartverwarmende’ tentoonstelling. De 
samenstellers, onderzoekers van het Ruusbroecgenootschap, 
Universiteit Antwerpen lichten alvast een tipje van de sluier: 
Het hart pompt bloed, zuurstof en passie. De spier is de controlekamer 
van onze emoties en de troon van ons ‘zelf’ – althans, dat blijven we 
geloven, ook wanneer de wetenschap het niet langer ondersteunt. Geen 
wonder dat deze kloppende spier al eeuwenlang leven blaast in 
mystiek, devotie en symboliek. Om de vele geschiedenissen van het 
hart te vertellen, verenigt ‘Passie’ objecten, beelden en verhalen uit 
religie, wetenschap, kunst en populaire cultuur. De emotionele lading 
van het hart staat centraal in ‘Passie’. Twee luiken, twee ventrikels 
staan centraal: 
1. In het hoogkoor van de Sint-Pauluskerk komt een tentoonstelling 

over het hart in de christelijke cultuur. We verdiepen ons o.a. in de 
manieren waarop het hart symbool stond voor pijn en liefde via 
verhalen over de mystieke ervaringen van middeleeuwse vrouwen. 
We gaan in op het medelijden dat het doorboorde hart symboliseerde 
(en o.a. in WO I furore maakte). We verbazen ons over het grote 
vertrouwen dat men plaatste in kleine hartafbeeldingen (die door 
soldaten werden meegedragen) en we exploreren de grenzen van 
‘openhartigheid’, zoals bij autopsies van mystieke harten. 

2. Een wandelroute (aangeboden via digitale weg en in een papieren 
versie) doorheen Antwerpen markeert een twaalftal bekende en 
minder bekende Antwerpse plaatsen waar we verschillende aspecten 
van het hart toelichten en achtergrondinformatie geven bij lokale 
verhalen en producten. Zo bewonderen we o.a. de zogenaamde 
‘Vlaamse harten’, een typisch Antwerps juweel dat op Moederdag 
werd aangeboden; voelen we de pijn van het (gebroken) hart van de 
zeeman en de naald die een tattoo in zijn huid zet; lijden we in 
solidariteit mee met de pelikaan die zijn hart geeft – letterlijk – voor 
anderen en zo tot symbool uitgroeide voor sociale barmhartigheid en 
zien we o.a. de harten van Sint Carolus Borromeus, Sint Augustinus 
en de Mater dolorosa… 

 
Tot slot, nog enkele praktische afspraken:  
Wat de kerk betreff: bij het schrijven van dit artikel was de kerk nog 
gesloten voor toeristisch bezoek én voor de eredienst. In normale, niet-
corona tijden zouden we in de wintermaanden de kerk openen tijdens 
het weekend van 14 tot 17uur en vanaf 1 april zelfs iedere dag, ook 
van 14 tot 17uur. Om op de hoogte te blijven van de laatste stand van 
zaken betreffende onze openingsuren, raden we u aan om zeker onze 



facebookpagina ‘Sint-Pauluskerk Antwerpen’, onze website www.sint-
paulusparochie.be en onze nieuwsbrief goed in het oog te houden. 
 
Wat de tentoonstelling betreft: alle bovenstaande informatie en meer 
kan u terugvinden op www.religiousbodies.com/passie.  
 
Foto: bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap 
 

Kristof Smeyers 
Caroline De Wever  



IN HOC SIGNO VINCES - LEPANTO (2) 
 
Don Quichote en een Walküre in 
Lepanto 
 
El manco de Lepanto 
 
‘En als dat een klein gevaar lijkt, laten wij dan 
zien, of het wordt geëvenaard of wordt 
overtroffen, wanneer twee galeien midden in zee 
met de voorstevens op elkaar in varen, worden 
vastgehaakt en geënterd, zodat aan de soldaat 
niet meer ruimte overblijft dan de twee voeten 
breedte van de scheepsram’.1 
 
Een citaat uit ‘Don Quichote’ van Miguel de Cervantes Saavedra. De 
Spaanse schrijver refereerde daarmee naar de slag van Lepanto 
(1571), waaraan hij deelnam. Cervantes (1547-1616) verwierf, zoals 
algemeen bekend, een plek in de wereldliteratuur met zijn verhaal over 
de wat rare ridder die tegen windmolens vecht. Zijn geestelijke vader 
hanteerde dus zelf ook de wapenen, niet in een roman, maar ‘in het 
echt’ tegen genadeloze Turkse krijgers.  
 
Naast Don Quichote schreef de man nog een 20-tal toneelwerken. Die 
zijn evenwel in de vergetelheid geraakt, net als zijn deelname aan één 
van de beroemdste zeeslagen uit de wereldgeschiedenis. Want 
inderdaad, in 1570 liet Miguel de Cervantes zich inlijven bij het 
Spaanse leger in Napels, Italië. Dat kan raar lijken, maar in het zuiden 
van Italië wapperde toen, net als bij ons, de Spaanse vlag. Het 
Koninkrijk Napels was van 1504 tot 1713 Spaans bezit. 
 
Tijdens de bloedige slag bij Lepanto werd Miguel op het schip La 
Marquesa door een kogel in zijn linkerhand geraakt die daardoor 
verlamd raakte. Daaraan ‘dankte’ de Spaanse schrijver zijn bijnaam: ‘El 
manco de Lepanto’, de gebrekkige van Lepanto. Hij werd bovendien 
nog twee keer geraakt in de borst, toch was het een koortsaanval die 
hem bijna fataal werd. 
  
Niettemin bleef hij toch nog enkele jaren bij het Spaanse leger, 
waardoor velen zijn moed en onverschrokkenheid prezen. Maar, wie 
weet, misschien had hij geen andere bron van inkomsten…Vier jaar 
later, in 1575 liet hij het leger dan toch achter zich en keerde terug 
naar Spanje. Tenminste, dat was de bedoeling maar op zee werd hij 



onderschept door Turken. Die hielden hem jarenlang vast in Algiers als 
slaaf. Verschillende ontsnappingspogingen mislukten. Pas in 1580 werd 
hij vrijgekocht door zijn familie en kon Miguel eindelijk weer de 
Spaanse bodem kussen.2 Ruim een kwarteeuw later verscheen het 
eerste deel van ‘Don Quichote’. 
 
Maria la Bailadora 
 
Cervantes werd bekend als schrijver, we kennen hem nauwelijks als 
strijder in Lepanto. Voor de zogenaamde Maria la Bailadora (letterlijk: 
de danser en niét de danseres), de minnares van een Spaanse officier, 
ligt dat wel enigszins anders. Toen haar vriendje werd uitgezonden om 
tegen de Ottomanen te vechten, vermomde Maria zich als man en ging 
mee. Ging ze mee om haar minnaar in het oog te houden of was het 
liefde tot in de dood? In elk geval klopte zijn verhaal wel degelijk en zij 
ontpopte zich tot een woeste strijdster.  
 
Tijdens de slag diende ze op de Real, het vlaggenschip van de Heilige 
Liga, aangevoerd door Don Juan van Oostenrijk. Maria werd ingedeeld 
bij de haakbusschutters. De haakbus (arcabuz), een voorloper van de 
musket en dus van het geweer, was een wapen met een gladde loop 
van 1,75 meter – iets meer dan de minimum corona-afstand - en woog 
circa vijf kilo. Het vuurde een loden bal af die 20 gram woog. 
 
Maria beschikte ook over een zwaard, waar ze uiteindelijk meer furore 
mee zou maken. De tweesnijdende espada met een recht lemmet was 
zowel geschikt om te hakken (snijden) als te steken. Het complexe 
heft, moest de hand van de zwaardvechter(es) beschermen.3 
 
Tijdens het hoogtepunt van de strijd, toen de Real slaags raakte met de 
Sultana, zijn Turkse tegenhanger, was zij naar verluidt de eerste 
christelijke soldaat die aan boord ging van het Turkse vlaggenschip van 
admiraal Ali Pasha. Ze doodde een Turk in een man-tegen-mangevecht, 
met een goed geplaatste zwaardstoot. Na het gevecht werd ze beloond 
voor haar moed en kreeg ze een vaste stek in het regiment, zelfs nadat 
haar ware geslacht was onthuld. 
 
Auteur Jack Beeching suggereerde dat, gezien de Ottomaanse 
voorliefde voor het nemen van slavinnen tijdens hun invallen op 
christelijke kusten, Maria misschien niet alleen had gevochten uit liefde 
voor haar Spaanse minnaar, maar ook uit een verlangen om wraak te 
nemen op de Turkse praktijken.4 
 



 “Pero mujer española hubo, que fue María, llamada la Bailadora, que 
desnudándose del hábito y natural temor femenino, peleó con un 
arcabuz con tanto esfuerzo y destreza, que á muchos turcos costó la 
vida, y venida á afrontarse con uno de ellos, lo mató á cuchilladas. Por 
lo cual, ultra que D. Juan le hizo particularmente merced, le concedió 
que de allí adelante tuviese plaza entre los soldados, como la tuvo en el 
tercio de D. Lope de Figueroa.5 
 
Maar er was een Spaanse vrouw die Maria heette, de danser genoemd, 
die, zonder de gewoonlijke en natuurlijke vrouwelijke angst, moeiteloos 
en met veel vaardigheid met een haakbus vocht zodat het veel Turken 
het leven kostte. Toen een van hen tegenover haar kwam te staan, 
stak zij hem dood. Om deze reden verleende Don Juan haar een 
speciale gunst, namelijk dat zij voortaan een plaats onder de soldaten 
zou hebben, zoals zij reeds had in de infanterie van Don Lope de 
Figueroa.6 
 

Erwin Vandecauter 
 
foto 
1 Cervantes, toegeschreven aan Juan Martínez de Jáuregui y Aguilar (1583-1641), Collectie van de 

Real Academia de la Historia, Madrid 
2 Battalla de Lepanto, Antonio de Brugadan, Museu Maritim (Drassanes), Barcelona 

 
																																																								
1 CERVANTES, Miguel de, Don Quichote van la Mancha, Wapenen en letteren. 
2 Wikipedia 
3 Carter, Elizabeth Ellen, Maria - The Battle-Hardened Ballerina, eecarter.com 
4 Beeching, Jack, The Galleys at Lepanto, Hutchinson, 1982, Scribner, 1983 
5 Arroyo, Marco Antonio, Relación del Progresso de la Armada de la Santa Liga, Milaan 1576 
6 Vrij vertaling van Spaanse tekst 



‘WARME KERST’ ZORGT VOOR BLIJE GEZICHTEN 
	
De trouwe lezers van PaulLus 
herinneren zich waarschijnlijk 
wel het artikel ‘Een warme kerst 
in partnerschap met Sint-
Vincentius van onze parochie’ 
dat verscheen in ons 
decembernummer. 
 
De hoofdbrok van die bijdrage 
was de brief met daarin een 
voorstelling van het project en 
een oproep om het 
daadwerkelijk te steunen. We 
hebben toen ook de 
verschillende partners vermeld 
die al voor de derde keer hun 
krachten bundelden om een 
grote groep arme gezinnen uit 
onze stad een extraatje te 
bezorgen. 
 
Succes 
Drie jaar geleden konden we 
tien gezinnen te helpen. Dit keer 
slaagden we er dankzij de 
inspanning van de initiatiefnemers en de financiële en materiële steun 
van velen in om 220 kerstpakketten samen te stellen. Allemaal voor de 
mensen in nood die op regelmatige basis voedselhulp krijgen in het 
onthaal Sint-Antonius op de Paardenmarkt. 
Hilde, An, Karel en Walter moesten alle zeilen bijzetten om gericht 
zaken aan te kopen, materiële giften te verzamelen en alles te verdelen 
in stevige tassen. 
 
Zaterdag 9 januari werd de hele voormiddag heen en weer gereden om 
de pakketten met een bestelwagen naar de Paardenmarkt te brengen. 
Gelukkig hadden we voldoende medewerkers om alles snel een plaatsje 
te geven in het onthaal. 
 
Dinsdag 12 januari was de eerste groep van mensen die hun 
voedselpakket kwam halen blij verrast met de stevig gevulde tas van 
“Warme Kerst”. De geoliede machine van het onthaal Sint-Antonius 



zorgde ervoor dat alle ingeschreven gezinnen hun pakket kregen tussen 
die dinsdag en 23 januari.  
 
Positief 
De eerste reacties waren absoluut positief. De mensen waren blij met 
de leuke mix van nuttige, lekkere en zoete verrassingen zoals thee of 
koffie, een rugzakje voor de kinderen, snoep, olie, mondmasker, 
vuilniszak enz. Ook de vrijwilligers die meewerken aan de 
voedselbedeling waren heel tevreden dat zij wat extraatjes konden 
uitdelen.  
 
De conferentie Sint-Paulus Antwerpen van Sint-Vincentius en het 
Onthaal Sint-Antonius danken Hilde, An, Karel en Walter hartelijk voor 
de enthousiaste manier waarop zij voor het derde jaar op rij de handen 
uit de mouwen hebben gestoken ten voordele van mensen in nood in 
onze stad.  
 
Geïnspireerd door hun scoutsverleden hebben zij andermaal blijk 
gegeven van solidariteit met een groep mensen die zich elke dag 
afvragen hoe zij met hun gezin verder moeten. 
 

Leo Vereecken  



REVIVAL VAN ONZE LORET-SPEELTAFEL 
 
De taak van een titularis-organist is 
meer dan ‘enkel’ zorgen voor de 
juiste muziek en de daaraan 
verbonden artistieke invulling. Je 
bent in alle opzichten ook 
verantwoordelijk voor het aan jou 
toegewezen instrument ‘an sich’. 
Een taak die ik erg nauw ter harte 
neem want uiteindelijk kan elke 
vogel maar zingen zoals hij goed 
gebekt is... 
 
Veel eeuwenoude orgels zijn in de loop van hun bestaan regelmatig 
aangepast aan de smaak van een bepaalde periode of bijvoorbeeld aan 
de wensen van een vaste organist, kerk, koor of orkest. Het orgel van 
de Sint-Pauluskerk vormt daar geen uitzondering op. Tijdens de barok 
zocht men bijvoorbeeld qua klank naar goede draagkracht met hogere 
vulstemmen (een vulstem is een orgelregister dat een hoofdregister 
(grondstem) kan aanvullen om het voller te laten klinken nvdr). Tijdens 
de romantiek hield men dan weer meer van zeer uiteenlopende kleuren 
en minder van de schittering van deze vulstemmen. Als klap op de 
vuurpijl tracht men bij restauraties in de 20ste en 21ste eeuw de oude 
disposities terug te brengen of een compromis te bereiken tussen 
vroege en latere aanpassingen. 
 
Daarnaast bracht men in de loop der tijden grotere en kleinere 
veranderingen aan om het orgel bijvoorbeeld makkelijker inzetbaar te 
maken of omdat de technieken veranderden. Eén van de meest 
ingrijpende daarin is het verplaatsen van de speeltafel (plaats van de 
klavieren). Dit is een vaak voorkomend fenomeen vanaf de tweede 
helft van de 19de eeuw. Men wil ofwel de organist een beter zicht 
geven op de liturgie (camera’s en beeldschermen waren er uiteraard 
nog niet) ofwel de organist makkelijker laten samenspelen met koor 
en/of orkest. Dit laatste was het geval in Sint-Paulus. Het verplaatsen 
van de speeltafel was steeds een gigantische ingreep waarbij de gehele 
mechaniek moest omgelegd worden, niet altijd met succes overigens. 
Daarnaast moet vaak de windinrichting (‘de longen van het orgel’ zeg 
maar) aangepast worden. In Sint-Paulus was het een huzarenstuk want 
men wilde de speeltafel niet enkel een verdieping lager maar ook nog 
eens enkele meters naar voren zetten. Het werd dus in alle opzichten 
een ‘vrijstaande speeltafel’. Een ingreep die achteraf gezien voor 
gigantische problemen zorgde.  



Even terug in de tijd 
Het instrument maakte reeds een lange en bewogen geschiedenis door. 
De oorsprong gaat terug tot 1654 toen Van Haegen ons instrument 
bouwde. Het bezat 42 registers, verdeeld over drie klavieren. In 1730-
1732 onderging het orgel een grote transformatie, uitgevoerd door 
Jean-Baptiste Forceville. Hij breidde het orgel fors uit waarmee het 
orgel zijn huidige gedaante kreeg. Begin 19de eeuw was dit hoofdorgel 
in onbruik geraakt. In 1824 voerde Jean-Joseph Delhaye een grootse 
restauratie uit. 
 
In 1843 werd door François-Bernard Loret uiteindelijk een vrijstaande 
speeltafel op het nieuwe zangersdoksaal geplaatst. De oude 
spaanbalgen maakten plaats voor een magazijnbalg met pompen. 
Doordat de speelaard gigantisch wijzigde (meters en meters extra 
mechaniek) werd er later ook nog eens een barkermachine 
(gecompliceerde pneumatische hulpmachine) aan toegevoegd. De grote 
afstand tussen speeltafel en orgel had echter tot een zeer 
gecompliceerde mechaniek geleid, die gemakkelijk ontregeld raakte. Al 
deze factoren, in combinatie met een verwaarlozing van het onderhoud, 
leidde in het begin van de jaren ’90 van vorige eeuw tot volledige 
onbespeelbaarheid.  
 
Mijn hart brak 
Toen ik deze Loret speeltafel 
compleet verkommerd zag 
staan in de crypte brak mijn 
hart. Je mag niet vergeten: 
deze vrijstaande speeltafel 
van Loret was én is één van 
de vroegste voorbeelden in 
Europa! Een belangrijk 
tijdsdocument dus. Ik ben 
dan ook heel blij dat de 
kerkraad overging tot het 
besluit deze ‘teletijdmachine’ 
te laten consolideren en te 
zorgen dat ze binnenkort ook 
weer toonbaar zal zijn. 
 
Als uitvoerder voor deze 
werken nam ik contact met 
absolute vakman Stephan Claessens. De speeltafel werd 
getransporteerd naar diens atelier ‘orgelmaker De Munck-Claessens’. 
Alvorens te kunnen starten met consolidering moest alles minutieus 



gedemonteerd worden. Dat betekent: alle gelijmde en gevezen stukken 
-groot en klein- moesten eerst losgemaakt worden, daarna ordelijk 
geschikt waarna ze pas terug op de plaats waar ze oorspronkelijk zaten 
geïnstalleerd konden worden na controle. Hierbij werden onderdelen die 
gebroken zijn of in zeer slechte staat (vb. vergevorderde houtworm of 
schimmel) behandeld met conservatieproducten. Hierdoor krijgen ze 
terug enige sterkte en kunnen ze alsnog “gebruikt” worden. Om het 
historische karakter te behouden heeft het opkuisen van de 
verschillende onderdelen zich beperkt tot het verwijderen van stof en 
licht opfrissen al het houtwerk. Daarnaast werd het ontbrekend 
toetsbeleg (ivoor) van de verschillende klavieren opnieuw vervolledigd. 
Dit ivoor is uiteraard recuperatie van andere (oude) klavieren. Het is 
niet de bedoeling dat dit ivoor er als nieuw uitziet maar eerder aansluit 
bij het aanwezige ivoren toetsbeleg. Het resultaat mag er zijn! 
 
Binnenkort weer te bezichtigen, daar ben ik blij om!!! 
Foto’s: orgelmaker De Munck-Claessens 

 
Bart Rodyns, organist-titularis  



EEN LETTERLIJK SCHITTEREND TAFEREEL 
 
We kijken in de halfopen gelagkamer van een herberg op de buiten. 
Tegen het plafond hangt een dubbele olielamp, het is geen goedkoop 
etablissement. Achter de dienster, met wulps ontblote linkerschouder, 
staat een zuil die het dak van het terras schraagt en boven haar hangt 
wat groensel. Het is een mooi meisje, ze wacht tot de centrale gast aan 
de tafel het brood heeft gebroken voordat ze bijschenkt. Het is een 
ronde tafel, amper groter dan een tafeltje op een Parijs’ terras. 
 
De man rechts, misschien heet hij Kleofas, heeft net de identiteit van 
de centrale gast, Jezus, ontdekt. Achter Kleofas leidt een gordijn naar 
een andere ruimte in de herberg. De gast links, aan wie Kleofas het 
verbijsterende nieuws vertelt, maakt een geschrokken beweging met 
de rechterarm en zegt: “’t is niet waar”. Het tafereel, Jezus en de 
Emmaüsgangers, is ongelooflijk gedetailleerd uitgewerkt. 
 



Ik nam de foto op 8 december om 12u33 bij diffuus daglicht in de 
sacristie van de Sint-Pauluskerk. Er was geen zon maar het winterlicht 
verspreidde zich over het gedreven zilver, accentueerde de lijnen en 
maakte de gezichten sprekend.  
 
Het tafereel staat op een flambeeuwschild, dat J.P. Verschuylen in 1829 
maakte voor de Broederschap van de Veertiendaagse Berechting. We 
kennen dat jaartal, omdat het onderaan op de rand van het schild 
staat. 
 
De originele handgeschreven rekening van Verschuylen aan de 
Broederschap zit op de juiste plaats in de doos met de uitgaven van 
1829. Het is een groot uitgevallen snipper want van gedrukte facturen 
was in die tijd nog geen sprake. Het doet altijd plezier om een 
document in het archief te kunnen linken aan een kunstwerk in onze 
kerk. In 1829 stond Verschuylen nog aan het begin van een lange en 
succesvolle carrière. Dit flambeeuwschild zou het eerste kunnen zijn 
van de ongeveer 25 zilverwerken die hij in opdracht van de Sint-
Pauluskerk maakte. Het beroemdste van allemaal is natuurlijk de 
monumentale monstrans, met het tafereel van de bekering van Saulus. 
 

 
De rekening dateert van juni 1829 en is gericht aan de heren De Boeck 
en Tillemans van het Broederschap dat we allemaal kennen dankzij 



haar guldenboek, waarvan sinds 2019 een replica in de kerk kan 
doorbladerd worden. 
Het gaat om een schild voor een flambeeuw, wegende 16 en 8½ 
Engelse ounce, dat is ongeveer 470 gram. De kosten worden netjes 
gedetailleerd en ‘het maken’ is natuurlijk de belangrijkste kostenpost. 
 
Dat ‘maken’ onderscheidt de zilverdrijver van de zilversmid en 
Verschuylen schrijft tweemaal in die kleine factuur dat hij zilversmid en 
zilverdrijver is. Het drijven is een nogal complex procedé, maar als ik 
het goed begrepen heb dan wordt er aan de achterzijde van het schild 
druk uitgeoefend, zodat het zilver naar voor gedreven wordt. Deze 
complexe techniek leidt tot het prachtige resultaat dat bereikt werd met 
dit flambeeuwschild. 
 
Een flambeeuw is een stok met een brandbare stof bovenaan, zodat die 
kan meegedragen worden als een langbrandende fakkel. Het schild 
wordt op de stok bevestigd en reflecteert de vlam, zodat er een mooi 
lichteffect bereikt wordt als de Broederschap met meerdere 
flambeeuwdragers op pad gaat.  
 
Verschuylen sterft beroemd in 1865, ruim 35 jaar nadat hij dit 
flambeeuwschild heeft gedreven. Zijn borstbeeld staat op de juiste plek 
in het museum DIVA te Antwerpen. Het was een man die het 19de-
eeuwse Antwerpen liet schitteren. In de Sint-Pauluskerk herinneren we 

hem voor zijn monstrans, de kronen 
voor Maria en Jezus, zilverweefsels in 
textiel, in boeken en voor zijn 
gedrevenheid om de Sint-Pauluskerk 
in de eerste helft van de 19de eeuw 
aan een ongelooflijke zilvercollectie te 
helpen. 
 
 
 
Deze foto komt uit de online collectie 
van museum DIVA. 
 
 
 

Armand Storck   



KROKUSKRIEBELS IN DE SINT-PAULUSKERK 
 
Heb je vrienden die muziek maken op een gitaar, piano of triangel? Die 
zomaar uit het hoofd een melodietje kunnen spelen of zelfs noten van 
een blad kunnen lezen? Of ken je  meisjes en jongens met een 
prachtige stem, die al je lievelingsnummers kunnen playbacken? Toch 
durven we  wedden dat geen enkele van die vrienden muziek maakt 
met wind. Daarvoor moet je bij Bart Rodyns zijn, de organist van het 
megagrote superoude orgel van de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. 
  



Een orgel kan niet werken zonder 
wind, maar waar komt die wind 
vandaan? Dat en veel meer gaat 
Bart vertellen op dinsdag 16/2, 
donderdag 18/2 en zaterdag 20/2, 
telkens om 14u, 15u en 16u. 
Leuke demo voor toffe tieners! 
Inschrijven is nodig en gratis. 
Stuur een e-mailtje naar 
sintpaulusvrienden@proximus.be 
met de dag en het uur dat je wilt 
komen luisteren en hoeveel 
mensen uit je bubbel er graag 
willen bij zijn. 
 
Gedurende de hele 
krokusvakantie van zaterdag 13 
februari t/m zondag 21 februari 
kan je zonder inschrijving zoeken 
naar de vele hondjes en leeuwtjes 
in de Sint-Pauluskerk en er loopt 
een tentoonstelling over hartjes! 
Allemaal gratis en voor niets! 

 
De Sint-Paulusvrienden houden de kerk speciaal voor jullie open. De 
strikte veiligheidsmaatregelen wegens corona worden natuurlijk 
gerespecteerd, dus draag zeker je mond-neusmasker als je 12 of ouder 
bent, ontsmet je handen bij het binnenkomen (en doe dat voor de 
zekerheid nog een keer wanneer je terug buitengaat). Zo houden we 
het allemaal samen leuk en veilig. We hopen van harte dat je 
langskomt!   



EEN GREEP UIT ONZE POPULAIRSTE FACEBOOK-
BERICHTEN  
(van januari) 
 
Driekoningen: een unieke gravure 
Op deze Driekoningendag duiken we ons 
archief in. Daar vinden we een aantal 17de-
eeuwse koperplaten waarin tekeningen 
gegraveerd zijn. We hebben niet zoveel 
afbeeldingen van de aanbidding van de 
wijzen in de Sint-Pauluskerk, daarom zijn 
we extra blij met deze originele plaat uit de 
17de eeuw en de paar mooie afdrukken 
ervan. 
 
De titel onderaan de tekening luidt: 
Epiphania Domini. Tijd om ons etymologisch 
woordenboek in te duiken: het Latijnse 
“epiphania” komt van het Griekse 
ἐπιφάνεια, wat ‘verschijning’ betekent, met 
‘tonen’ of ‘openbaring’ als afgeleide. Dan 
zou de titel op onze tekening letterlijk 
kunnen betekenen: de openbaring van de Heer aan de koningen. 
 
Rechtsonder staat dat Cornelis Galle onze koperplaat graveerde, ze 
dateert dus uit de eerste helft van de 17de eeuw. Rubens heeft tot aan 
zijn dood samengewerkt met Galle, die 10 jaar na de grote meester 
stierf, in 1650. 
 
Rechtsboven zie je nog ruiters arriveren, ze blijven maar komen om die 
Pasgeborene eer te bewijzen. Links toont Maria fier haar Kind, terwijl 
Jozef aan het dromen is. Zijn gezicht is sereen, zijn droom gaat over 
luiers en een spelend Kind, niet over al de ellende die erna zal volgen. 
Of misschien maakt hij zich zorgen over de geleende stenen wieg, 
loodzwaar, die hij morgen moet teruggeven aan de eigenaar. De stal 
ziet er op het eerste gezicht nogal pompeus uit, maar het is maar een 
tot stal omgebouwde ruïne. De drie wijzen staan aan de rechterkant 
met hun giften. 
 
Balthasar, de grijsaard uit Azië, zit geknield bij het kind, zijn 
goudgeschenk staat op de grond. Kijk eens goed: volgens de traditie 
heeft hij zijn kroon afgezet om de ware Koning te begroeten. De twee 
andere koningen houden hun bescheiden kroon nog even op. Caspar, 
de jongste, uit Afrika, staat wat op de achtergrond, de mirrehouder 



wordt even vastgehouden door een jongetje. De meest opvallende 
koning is Melchior, met zijn wierookbrander in de hand. Met een 
indringende blik kijkt hij naar Maria. In volle contrareformatie is die blik 
een statement: hij kijkt respectvol naar de jonge vrouw die de moeder 
van de Verlosser is, hij bevestigt haar. 
 
Helemaal centraal bovenaan de tekening hangt de grote wegwijzer, die 
al deze mensen gevolgd hebben om hun doel te bereiken. Het hele 
verhaal knap op één tekening, zonder woorden schitterend verbeeld. 
 

De rechterhand van Johannes 
In 1996 verwierf het museum 
Plantin Moretus een tekening, 
gemaakt door Michiel (I) van der 
Voort in 1709, waarop twee 
ontwerpen voor een beeld van 
Johannes te zien zijn. Het gaat over 
Johannes de Evangelist, die op de 
Calvarieberg van de Sint-Pauluskerk 
in Antwerpen naast het kruis staat. 
 
In de inventaris van het museum 

wordt de tekening beschreven: “De linker tekening is slechts een 
eenvoudige lineaire schets, terwijl de tekening rechts zorgvuldiger werd 
uitgewerkt, zodat zij de plastische effecten en het reliëf van het uit te 
voeren beeld nauwkeurig weergeeft. Tussen beide figuren staat de 
naam ‘Ioannes’ te lezen”. 

 
Op de foto die Edmond Fierlants 
nam in 1860 is er al eens iets 
gebeurd met de rechterhand van 
Johannes, maar ze wijst nog in de 
juiste richting. Een paar jaar later, 
zoals nu nog altijd, zien we dat de 
houding van de hand plots 
veranderd is. Misschien wilden 
restaurateurs dat Johannes 
duidelijker naar Jezus aan het kruis 
wees. 

 
De drapering van het gewaad van Johannes en de gelukkig schijnbaar 
ongewijzigde linkerhand toont aan dat de schetsen wel degelijk 
ontwerpen waren voor het beeld op de Calvarieberg. 
 



Verhitte discussie 
Op een paar plekken in de Sint-Pauluskerk vinden verhitte discussies 
plaats, de meeste al iets meer dan 400 jaar. De barokschilders 
maakten een fotografisch precies stilbeeld van een tafereel. Deze man 

neemt actief deel aan een pittig 
gesprek. Hij is rood aangelopen, zijn 
rechteroor gloeit. Hij houdt een 
brilletje vast en zoekt tevergeefs naar 
argumenten in het boek dat hij 
vasthoudt. We kunnen zelfs de 
woorden gissen die hij denkt: “Die 
snotneus denkt dat hij de wereld in 
pacht heeft”. De man, een 
hogepriester, denkt correct: Jezus, al 
is hij nog maar 12 jaar, heeft de 
wereld in pacht. Matthys Voet 
schilderde de foto van de priester in 
1617, een fragment uit “De 
Terugvinding van Jezus in de tempel”, 
één van de 15 panelen uit de reeks 
van de Mysteriën. 

 
Paulus geeft de richting aan 
Het canoniek (kerkelijk) recht bevat een hoofdstuk waarin de 
pensioenregeling binnen de katholieke kerk wordt vastgelegd. De derde 
paragraaf van dat onderdeel bepaalt dat hoofdaltaren na 750 jaar met 
pensioen mogen (niet moeten). Dat verklaart waarom in de Europese 
kerkren nog zo weinig hoofdaltaren van voor 1270 aanwezig zijn. In de 
hemel, een paar lichtjaren linksachter de portierswolk van Sint-Pieter, 
is er een aparte ruimte voor gepensioneerde hoofdaltaren. Waar dacht 
u dat anders de miljarden katholieken 
in de hemel naar de mis konden? Elke 
50 jaar wordt de aandrijving van de 
hoofdaltaren getest, als voorbereiding 
op het latere vertrek naar de hemel. 
In 2020 was het de beurt aan Sint-
Paulus omdat ons hoofdaltaar precies 
350 jaar werd. In 1670 werd het op 
kosten van bisschop en dominicaan 
Capello opgericht. Tijdens de 
restauratie van het dak van het 
hoogkoor, enkele decennia geleden, 
werd rekening gehouden met de tests 
en sinds de toepassing van NASA-



technologie (2014) is de hele testprocedure eigenlijk een fluitje van een 
cent. De motoren achteraan worden gestart, de achtergrond licht 
ongelooflijk fel op door een hemelse drijfkracht. De heilige dominicanen 
aan de beide kanten van het hoogkoor zien het gebeuren, maken 
wanhopige gebaren. Ze zijn tegelijk jaloers, vol bewondering en ontzet 
door wat er zich naast hen afspeelt. Langzaam schuift het dak boven 
het hoogkoor van de Sint-Pauluskerk open. Het altaar volgt de richting 
van het zwaard van Paulus, recht naar boven. De motoren sputteren 
niet, maken zelfs geen geluid. Is dit een droom? Het hoogkoor, niet 
langer gehinderd door het altaar, toont en perfecte architecturale 
schoonheid. Paulus wijst de weg, het altaar volgt hemelwaarts. Je 
knippert tweemaal met je ogen en alles is terug zoals het als 350 jaar 
is en nog lang zal blijven. Het licht in de Sint-Pauluskerk speelt je soms 
parten. John Reinhard en Marleen Tutenel kunnen dat licht vaak 
vastnemen in hun foto’s, soms moeten ze het laten gaan. Als je ’s 
morgens vroeg het hoofdaltaar van onze kerk fotografeert, dan 
gebeuren de gekste dingen (ik geef toe: vooral in je verbeelding). 
 
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) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
BELANGRIJK NET BINNENGEKOMEN BERICHT! 
 
Dit Paullusje was nog maar net samengesteld en gedrukt, 
toen er een nieuw ministerieel besluit werd afgekondigd. 
Het aantal aanwezigen in gebedshuizen wordt door dat 
besluit beperkt tot 15 mensen, nu ook als de ruimte 
gebruikt wordt voor tentoonstellingen of andere activiteiten 
buiten de eredienst. 
 
Dit nieuwe feit heeft een onmiddellijke impact op de 
tentoonstelling van de Universiteit Antwerpen over het H. 
Hart en op de haalbaarheid van de Krokuskriebels met 
orgeldemo in onze kerk. Over beide evenementen kan u 
uitgebreid lezen in deze Paullus. 
 
We volgen elke dag op wat we mogen organiseren en wat 
niet. Volg onze Facebookpagina ‘Sint-Pauluskerk 
Antwerpen’ en lees onze nieuwsbrieven voor up-to-date 
informatie. U kunt uw e-mailadres registreren voor onze 
nieuwsbrief met een e-mailtje aan: 
redactiespk@outlook.com  
  



PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER 
 
februari 
Vr 12 - Antwerp Liedfest met Charlotte Wajnberg, sopraan, 
   en Aaron Wajnberg, piano (opname). 
  14u00 Tentoonstelling H. Hart UA 
   Deze expositie is t.e.m. donderdag 20 mei 2021. 
Za 13 - Antwerp Liedfest - Schubert Schwanengesang met 
   Matthew Rose ,bas en 
   Malcolm Martineau, piano (opname). 
Zo 14 - Antwerp Liedfest - Schubert Winterreise met 
   Wilfried Van den Brande, bas-bariton en 
   Maciej Pikulski, piano (opname). 
  14u00 Utopia - beeldmotetten (lezing). 
  17u00 Utopia - beeldmotetten (concert). 
Di 16 10u00 Redactievergadering 
  14u00 Krokuskriebels - orgel. 
Do 18 14u00 Krokuskriebels - orgel. 
Za 20 14u00 Krokuskriebels - orgel. 
Di 23 10u00 Redactieraad. 
  14u00 Kerkraad. 
Za 27 - Schumann - Dichterliebe & Frauenliebe und Leben 
   (opname). 
maart 
Di 2 9u00 Repetitie Brassery. 
Zo 14 - Ortwin Lowyck & Ensor Baroque - Vierjaargetijden 
   Vivaldi  (opname). 
Ma 15 - Ortwin Lowyck & Ensor Baroque - Vierjaargetijden 
   Vivaldi  (opname). 
Di 16 - Ortwin Lowyck & Ensor Baroque - Vierjaargetijden 
   Vivaldi  (opname). 
Wo 17 10u00 Repetitie voor Passieconcert in de Goede Week 
   Sances-Zelenka-Carissimi. 
Do 18 18u00 Repetitie voor Passieconcert in de Goede Week 
   Sances-Zelenka-Carissimi. 
Zo 21 17u00 Passieconcert in de Goede Week 
   Sances-Zelenka-Carissimi. 
Za 27 16u00 Huwelijk Astrid de Cleyn en Jasper. 
Zo 28 13u00 Wereldcreatie R. Grolot met Charlotte Wajnberg, 
   sopraan, Aaron Wajnberg, piano en 
   Wilfried Van den Brande, bas-bariton (opname). 
Di 30 9u00 Repetitie Brassery. 
 
LIEF EN LEED IN ONZE SINT-PAULUSPAROCHIE 
 
Overleden 
 Maria Fierens-Van Doornen  Uitvaart 16 januari	 	



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

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

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

 
CONCERTEN EN EVENEMENTEN  
• Leo Van achter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


