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EN WAAR DE STER STILLE BLEEF STAAN 
 
We zijn net getuige geweest van 
een bijzonder fenomeen: de 
conjunctie van Jupiter en Saturnus. 
De laatste keer dat dit gebeurde 
was bijna 800 jaar geleden... de 
tijd van de stichting van de orde 
van de predikbroeders! Er is zeker 
iets fascinerends aan sterren… en 
niet alleen aan dit fenomeen of aan 
het verhaal van de magie aan de 
kribbe... Het is niet toevallig dat de 
heilige Dominicus met een ster ter 
hoogte van zijn voorhoofd wordt 
afgebeeld. 
 
Sinds het begin der tijden hebben 
sterren tot de verbeelding 
gesproken. Ze zijn het symbool van 
ons lot, onze toekomst, onze 
dromen. Vele van onze tijdgenoten 
geloven ook in hun sterrenbeeld. 
Natuurlijk valt het mysterie van 
God niet te ontrafelen in de sterren. 
Maar is er niet diep in ons het 
verlangen om een eeuwig fonkelende ster te ontdekken? Is er geen 
verlangen naar verandering, naar een nieuwe ster in deze donkere 
tijden? 
 
Laten we hiervoor de ‘hemel’ van ons hart bekijken. Zijn we niet 
omringd door sterren, die we proberen te volgen of zelfs te imiteren? Er 
zijn sterren van onze dierbaren, onze vrienden: die mensen die 
plotseling in ons leven zijn verschenen en die veranderingen, 
omwentelingen hebben veroorzaakt. Er zijn sterren die ons hebben 
doen omrijden: al die kometen die ons hebben getekend door hun 
helderheid, hun schittering. Er zijn ook deze "sterren van de herder", 
deze geliefden die niet bewegen, die ons hun trouw hebben 
aangeboden. Ten slotte zijn er nog degenen die ons zijn voorgegaan, 
die sterren die al lang uitgestorven zijn... maar waarvan het licht ons 
nog steeds bereikt. We kijken nog steeds naar hen en ze zijn als 
herkenningspunten op ons pad. Ja, onze levens bestaan uit een 
constellatie van ontmoetingen. Maar kan het dan zijn dat er - ondanks 



de nacht waarin corona ons hult - een nieuwe ster aan onze hemel 
verschijnt die tot vreugde leidt? 
 
Net als de Drie Wijzen kunnen we ervan overtuigd zijn dat een pad naar 
vreugde mogelijk is. Een weg die leidt naar een plaats van geboorte en 
vernieuwing in ons leven.  
 
Iedereen, jong of oud, kan deze nieuwe ster ontdekken... met als enige 
voorwaarde dat hij akkoord gaat om te vertrekken zoals de Wijzen of 
de Koningen. Om dit te doen, moeten we onze comfortzones verlaten, 
accepteren om fouten te maken, om momenten van dwalen te hebben. 
Er is iets opvallends in het verhaal van de Wijzen: ze kwamen voor het 
eerst in Jeruzalem aan, toen de ster naar Bethlehem wees. Ze kwamen 
aan op de plaats van de macht met koning Herodes, terwijl de ster 
wees op de plaats van de kwetsbaarheid. Ons leven bestaat dus uit 
omzwervingen, maar die worden niet gereduceerd tot onze 
mislukkingen en fouten. De weg van de Wijzen nemen, God in waarheid 
zoeken, is ook accepteren dat God ontsnapt aan onze overtuigingen, 
onze projecties, onze religies. 
 
Beste vrienden van Sint-Paulus! Ik wens u voor 2021 een jaar vol 
sterren ... En ik kijk ernaar uit om meer van jullie te ontmoeten! 
 

Didier Croonenberghs o.p.  



SINT-PAULUSKERK 2.0  
 
Onze kerk heeft twee functies: 
 
1. Sint-Paulus is in de eerste plaats een kerk. Een gewijde ruimte, 

bestemd voor de ritus en de eredienst. Dat is haar primordiale 
functie. Dit betekent dat evenementen van religieuze aard 
(misvieringen, kerkelijke feestdagen, sacramenten, prediking en 
verkondiging) altijd voorrang hebben op evenementen van profane 
aard. 

2.  Maar daarnaast is Sint-Paulus cultureel en maatschappelijk erfgoed. 
Het is een plek van symbiose tussen religie, erfgoed en cultuur, waar 
een gemeenschap zich thuis voelt, een gemeenschap die breder is 
dan enkel de geloofsgemeenschap. Daarom is zij ook een 
cultuurdrager en -brenger, een schakel met de samenleving. De Sint-
Pauluskerk neemt in het sociale weefsel van de regio Antwerpen een 
belangrijke plaats in.  

 
Als cultureel icoon heeft Sint-Paulus behoefte aan een geïntegreerd 
beleid. Tot nog toe moest de culturele werking het hebben van tal van 
goed bedoelde ad hoc initiatieven. Er ontbrak een globale visie en 
eenheid in de organisatie. Deze verbrokkeling zorgde voor het ontstaan 
van ‘eilanden’, elk met hun eigen leven. Hierdoor ging veel energie en 
uitstraling verloren. 
 
Comité P 
 
Einde 2020 hebben we daarom gekozen voor een nieuw beleid onder de 
noemer ‘geïntegreerde culturele werking’. Dit beleid wordt 
toevertrouwd aan de Sint-Paulus Academie, een koepel waaronder alle 
culturele aspecten van de Sint-Pauluskerk ressorteren: erfgoed, 
architectuur, collectie, kunst, muziek, wetenschap en toeristisch 
bezoek.  
Deze koepel komt onder de leiding van wordt een nieuwe organisatie, 
het Comité P. (P van Publiekswerking). Dit comité beheert de volledige 
culturele agenda van Sint-Paulus. Comité P. werkt onder auspiciën van 
de voorzitter van de kerkraad. 
 
Comité P. bestaat uit volgende leden: 
 
Directeur Caroline De Wever wordt bevoegd voor alle administratieve 
aangelegenheden en voor de collectie. Zij staat mee in voor de 
concrete ontwikkeling en de praktische opvolging van dit nieuwe beleid.  
 



Muziekintendant Wilfried Van den Brande neemt als expert deel aan 
het dagelijks bestuur en hij volgt nauwlettend de agenda op. De Sint-
Pauluskerk is immers dé muziekkerk van Antwerpen en muziek staat 
wekelijks op het programmain Sint-Paulus. Voor alle evenementen die 
van ver of dichtbij met muziek te maken hebben, zorgen Wilfried en 
titularis-organist Bart Rodyns voor inbreng en assistentie. 
 
Coördinator Armand Storck heeft van de kerkraad het mandaat 
gekregen om de culturele integratie toe te passen, te beginnen bij het 
programmajaar 2021. Hij betrekt daarbij alle geledingen van de kerk, 
stelt het jaarprogramma samen en ziet toe op de vlotte samenwerking 
en uitvoering. 
 
Kwaliteit 
 
Elk plan, verzoek, initiatief, project - zowel intern als extern - moet 
voortaan aan het Comité P. worden voorgelegd. Het comité bewaakt de 
kwaliteit van het merk ‘Sint-Paulus’. Het Comité P staat in voor de 
uitbouw van een evenwichtige culturele werking en voor de 
geïntegreerde presentatie ervan aan de buitenwereld. Dit laatste zal 
onder meer gebeuren door de toepassing van een uniforme nieuwe 
huisstijl en door het aanwenden van alle moderne mediakanalen. 
 
Voor de aspecten toerisme, ontsluiting en onthaal blijven we natuurlijk 
een beroep doen op de ervaring en de knowhow van de Sint-
Paulusvrienden. 
 
Tenslotte is de werking uiteraard nauw verbonden met de liturgie en 
met de activiteiten van de in Sint-Paulus aanwezige kapellen. 
 
Last but not least is er regelmatig overleg met de pastoor en de 

voorzitter van de kerkraad. Zij 
krijgen inzage in alle verslagen van 
het dagelijks bestuur van Comité P. 
en alle geplande activiteiten worden 
aan hen voorgelegd.  
 
 
 
 
 

Paul Bistiaux, 
voorzitter kerkraad 

  



DE BEKERING VAN PAULUS (6) 
 
Tussen theologie en historie 
 
‘Toen hij op zijn tocht Damascus naderde, omstraalde hem plotseling een 
licht uit de hemel. Hij viel ter aarde en hoorde een stem die hem zei: ‘Saul, 
Saul, waarom vervolgt gij Mij?’ Hij sprak: ‘Wie zijt gij Heer?’ Hij 
antwoordde: ‘Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad in; 
daar zal iemand u zeggen wat ge moet doen’. Saulus stond op van de 
grond, maar hoewel zijn ogen open waren, zag hij niets. Zij namen hem bij 
de hand en brachten hem Damascus binnen. Drie dagen lang kon hij niet 
zien en at of dronk hij niet. (…) In Damascus woonde een leerling die 
Ananias (een ‘volgeling’ van Jezus uit Damascus, nvdr) heette en de Heer 
sprak tot hem in een visioen (…) ‘Vraag in het huis van Judas naar Saulus 
van Tarsus, hij is juist in gebed (…) Ananias protesteerde: ‘Heer ik heb 
gehoord hoeveel kwaad die man uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan’ 
(…) Maar de Heer beval hem: ‘Ga, want die man is mijn uitverkoren 
werktuig om mijn Naam uit te dragen onder heidenen en koningen en 
onder de zonen van Israël.’ (Hand. 9-16). 
 
Het mysterieuze paard 
 
De bekering van Saulus is kunsthistorisch een geliefd thema en theologisch 
een bron van diepgaande en vaak controversiële exegese en duiding. De 
dramatische gebeurtenis heeft zowel klinkende namen als Caravaggio en 
Rubens als mindere goden geïnspireerd. Hoewel Handelingen spreekt van 
een val, zonder verdere details, figureert in de meeste schilderijen een 
paard. Een tuimelperte van een door een lichtflits geschrokken ros, draagt 
natuurlijk bij tot de tragiek van het verhaal. Al blijkt uit analyse van de 
andere reizen van de latere Paulus dat hij meestal te voet onderweg was. 

Maar dat Saulus op dat ogenblik als farizeeër 
en Romeins burger en christenvervolger over 
een paard beschikte is niet onlogisch. Of 
Paulus gewoon struikelde dan wel van zijn 
paard donderde, maakt historisch of 
theologisch weinig verschil uit. 
 
In tegenstelling tot de apostelen, vooral dan 
Petrus, aan wie Jezus na zijn dood 
verschillende keren ‘verscheen’, heeft Paulus 
tijdens zijn tocht naar Damascus Jezus niet 
‘gezien’, enkel gehoord. Voor Lucas, de 
auteur van de Handelingen, betekent de val 
van Saulus, de christenvervolger, een 
(symbolisch?) keerpunt en markeert hij dit 
moment als het begin van de levenswandel 



van Paulus, de missionaris. In werkelijkheid kwam het inzicht en de 
gedragswijziging van de man uit Tarsus hoogstwaarschijnlijk iets 
geleidelijker tot stand. 
 
Theoloog Schillebeeckx duidt het Damascus-verhaal als volgt. ‘Het 
verblindende licht zegt hem dat hij ‘verblind’ is in zijn vervolging van Jezus. 
Hij moet zich bekeren en dat uit zich in, ‘drie dagen vasten’. In het Oude en 
Nieuwe Testament is de derde dag steeds de beslissende dag van de 
wending (…) de derde dag is Paulus’ bekeringsbesluit definitief. De taak van 
Ananias bij dit proces is Paulus te genezen van zijn verblinding. Hij gaat 
naar Paulus om hem te doen zien (…) bij de handoplegging ‘zag hij weer en 
liet zich dopen en at’. Eens de verblinding weg, ziet Paulus Jezus als de 
Christus en dat is ‘puur genade Gods’. Daarom is Hand. 9 een bekerings- en 
geen zendingsvisioen’. 
 
Briljante vondst 
 
Historicus Meijer suggereert dat het om een ‘tactische en briljante vondst’ 
van Paulus gaat, ‘een visioen dat hem op één lijn plaatste met de door God 
uitverkoren apostelen’. Want hoe kon hij, tot dan een hevige 
christenvervolger, een betrouwbare gesprekspartner worden van de 
apostelen? De apostelen hadden Christus immers zelf gekend, ze waren 
door hem uitgekozen. ‘Een visioen waarin hij door God geroepen was, 
kwam Paulus dus goed uit’, luidt de redenering van Meijer. Sommige 
wetenschappers als Dick Swaab gaan veel verder en beschouwen Paulus als 
‘een patiënt met epilepsie in de temporaalkwab van de hersenen’ (sic). 
Andere bekende figuren als Mohammed en Jeanne d’Arc, leden volgens 
Zwaab ook aan deze vorm van epilepsie. 
 
Volgens Schillebeeckx stamt het 
Damascusverhaal uit Hand. 9 
(‘bekeringsvisioen’) uit een latere periode dan 
de versies in Hand.22: 6-11 en Han. 26: 12-
18 (‘zendingsvisioen’). In Handelingen 22 
verklaart de gevangen genomen Paulus zelf 
zijn Damascus-ervaring tegenover een hem 
vijandig gezinde joodse gemeenschap. In 
Handelingen 26 spreekt hij – nog steeds in 
gevangenschap – tegen koning Agrippa over 
die dramatische gebeurtenis. Toch is volgens Schillebeeckx ‘de traditie 
achter Hand. 9 jonger dan die achter Hand. 26; zij onderstelt een 
hagiografische interesse voor de persoon van de grote apostel, een 
gemeente die in de ban is van de lijdende apostel Paulus en nu terugblikt 
op Paulus’ afgesloten levensloopbaan’. Lucas voelde zich dus pas geroepen 
het ‘bekeringsvisioen’ uit Hand. 9 vooraan in zijn verhaal te plaatsen, nadat 
Paulus faam had gemaakt als zendeling en missionaris. 



Geloofservaring 
 
Schillebeeckx merkt nog op dat ‘bij alle varianten in de drie verhalen er één, 
vaak vergeten, fundamenteel constant gegeven is: de zin van het gebeuren 
blijft verborgen voor Paulus’ metgezellen: een Jezusverschijning (of beter 
visioen; nvdr) is geen object van neutrale observatie: het is een 
geloofservaring als antwoord op een eschatologische openbaring’. 
 
Meijer poneert ten slotte een interessante stelling. ‘De gebeurtenis bij 
Damascus was geen ‘bekering’ tot een nieuwe religie, maar een roeping 
binnen zijn eigen godsdienst (zoals Jezus geen ‘christen’ was maar een 
jood; nvdr). De tekst in Hand.9 geeft ook geen aanleiding voor een 
‘bekering’. In het visioen spreekt Jezus Paulus aan als Saulus en Ananias 
krijgt daarna te horen dat Saulus van Tarsus is aangekomen. Met andere 
woorden, zowel tijdens als na het visioen wordt Paulus met zijn Hebreeuwse 
naam aangesproken’. Die dubbele naam wekte bij de eerste lezers van de 
Handelingen geen verbazing, aldus Meijer, omdat het voor diaspora-joden 
gebruikelijk was om twee namen te hebben: een voor het openbare leven 
en een voor gebruik in de synagoge. 
 
Hoe de ‘bekering’ of gedragswijziging van Paulus in de feiten en/of in de 
hoofden tot stand kwam, blijft allicht nog lang voer voor discussie, 

onderzoek en controverse. Maar vast staat 
dat de verspreiding van de boodschap van 
Jezus vooral – maar niet uitsluitend – via de 
‘tot inkeer gekomen’ Paulus in de niet-joodse 
of ‘heidense’ wereld ingang heeft gevonden. 
Zonder het ‘Damascus-verhaal’ had onze 
kerk in elk geval nooit Sint-Paulus geheten 
en had ik op mijn reis door Vlaanderen een 
andere metgezel moeten zoeken.  
 
 
 

Guido Meeussen 
 
 

 
Foto’s 
1. Caravaggio, Collezione Odescalchi Balbi, Rome, 1600/1601 
2. Gravure van Schelte Adamsz. Bolswert naar P.P. Rubens, 1630-45, Rubenshuis 
3. Michelangelo, Capella Paolina, Vaticaanstad, 1542-45 
 
Bronnen 
1. Willibrord-vertaling, Katholieke Bijbelstichting, Brugge, 1966 – de vertaling van Het Nederlands 

Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1968 wijkt af in punten en komma’s. 
2. Edward SCHILLEBEECKX, Jezus. Het verhaal van een levende, Bloemendaal, 1975 
3. Fik MEIJER, Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome, Amsterdam, 2018. 

  



EEN PREDIKHERENKERK WORDT SINT-PAULUSKERK 
 
Op 16 februari 2021 is het precies 450 jaar geleden, dat de pas 
aangestelde bisschop van Haarlem, Godefridus Van Mierlo, het nieuwe 
kerkschip van de predikheren te Antwerpen tot Sint-Pauluskerk wijdde. 
We vieren die verjaardag tijdens de zondagmis voor de ‘Bekering van 
Paulus’ op 17 januari, met een middagconcert en een 
minitentoonstelling over de wijdingsakte en een schilderij. 
 
 

 
De wijdingsakte vermeldt dat de kerk opgedragen wordt aan de Heilige 
Paulus, samen met de wijding van vijf altaren. De vermelding van Sint-
Paulus maakt de akte uniek omdat de naam ‘Sint-Pauluskerk’ in geen 
enkele vroegere akte in ons archief voorkomt. Die weinige oudere 
documenten spreken over de ‘predikherenkerk’. Waarschijnlijk worden 
we dus pas vanaf 1571 de ‘Sint-Pauluskerk’, maar in de volksmond 
blijft de naam ‘predikherenkerk’ nog tot ver in de 19de eeuw in gebruik. 
In de akte van 1571 staat: “In honorem sancti Pauli Apostoli”. Ter ere 
van de Heilige apostel Paulus. 
 
 
 



Natte sandalen 
 
De dominicanen van Antwerpen hadden nood aan een nieuw 
kerkgebouw. De Sint-Elisabethvloeden in de eerste helft van de 15de 
eeuw hadden een behoorlijk gat geslagen in de zandbanken van de 
Honte, de Westerschelde. Vanaf dan stroomde het water bij elke 
springvloed langs de vlieten naar en in de predikherenkerk. De stad 
Antwerpen, zoals altijd bezorgd om haar inwoners, had de straten rond 
de kerk verhoogd om het wassende water uit de huizen en de kelders 
te houden. Dat was geen goed plan voor de oude dominicanenkerk uit 
de 13de eeuw. Ze was al niet groot of hoog en doordat de omgeving 
werd opgehoogd verzonk ze naar vochtigheid en duisternis en kreeg ze 
de weinig benijdenswaardige naam van ‘leelycke donckere kerk die men 
met trappen van de straten placht in te gaan”. 

 
In het begin van de 16de eeuw was 
de maat vol en contacteerden de 
predikheren architect Domien de 
Waghemaekere om een nieuwe en 
vooral hoger gelegen kerk te 
tekenen. De betrokkenheid van de 
Waghemaekere is waarschijnlijk, 
zekerder is dat Rombout De Dryvere 
ook na de dood van de 
Waghemaekere in 1542 aan het 
project ‘Sint-Pauluskerk’ heeft 
gewerkt. De predikheren vatten de 
werken aan rond 1512 wanneer Joris 
Vrindts prior is. Dat jaartal wordt 
onderbouwd door een archiefstuk, 

waarin vermeld wordt dat ze een eigendom en renten verkopen om aan 
geld te geraken. De dominicanen verhogen het bouwterrein eerst met 
een kleine 2 meter en in 1516 wordt er al druk gemetseld. In 1517 
komen er 4 huizen tegen de muur van de nieuwe kerk.  
 
Koken kost geld 
Het oude kerkgebouw blijft ondertussen gewoon in gebruik. Zoals vaak 
gebeurt, wordt het grotere nieuwe gebouw rond het oude opgetrokken. 
Rond 1525 beginnen de paters onder leiding van prior Gardyn met de 
bouw van de nieuwe vleugel van het klooster, die een refter en een 
slaapzaal moet bevatten. Na de flukse start in die eerste decennia 
vallen de bouwwerken plots stil, waarschijnlijk wegens geldgebrek, iets 
waar ook de kathedraal en de Sint-Jacobskerk last van hadden. Het 
opkomende protestantisme heeft daar veel mee te maken.  



Gelovigen gaven minder aan kerken en 
kloosters en inwoners van Antwerpen 
hadden steeds meer sympathie voor 
protestantse strekkingen. 
Rond 1535 worden de werken hervat 
en in 1547 is het middenschip eindelijk 
af, zodat in 1549 de oude kerk kan 
gesloopt worden. Van dat jaar dateert 
ook het nieuwe zuidportaal aan de 
Veemarkt, met daarin het 
merkwaardige beeldje van een man en 
een vrouw die samen ‘iets’ 
vasthouden. Afhankelijk van de 
onderzoeker is dat ‘iets’ een mystiek 
hart (Jezus en Catharina van Siena), 
een appel (Adam en Eva) of gewoon 
een raap met wat groensel op (een 
hardwerkend koppel met de vrucht 
van de arbeid). Priors Van Leent (alias 
Van de Kerckhove) en Van Ertborn zijn 

de grote bouwheren in die periode. 
 
Afscheid van Sint-Niklaas 
 
In datzelfde jaar 1549 wordt het zilverpand verlaten dat tegen de 
zuidwand van de oude kerk staat, omdat het plaats moet maken voor 
de nieuwe zijbeuk. Het pand wordt tot dan gebruikt door het Sint-
Niklaasgilde, een bonte groep van juweliers, tapijtwevers en kramers. 
Het gilde heeft het pand contractueel gehuurd van 1500 tot 1550. In 
1553 verhuist het definitief naar een pand aan de Oude Beurs. Spoedig 
daarna gaan er opnieuw diensten door in de dominicanenkerk en in 
1556 zou koning Filips II er enkele hebben bijgewoond. 
 
In augustus 1566 wordt tijdens de Beeldenstorm een altaar van Sint-
Eligius vernield en het lijkt erop dat gedurende de vijf volgende jaren 
reparaties en verfraaiingen zijn gebeurd. Zo dateert de grote grisaille 
“Christus in de wijnpers” op de muur aan de balie allicht uit die periode. 
 
Een nieuwe bisschop wijdt een nieuwe kerk 
 
In 1571 is het dan eindelijk zover: de pasbenoemde bisschop van 
Haarlem, predikheer Godefridus Van Mierlo, komt op 16 februari de 
nieuwe Sint-Pauluskerk met haar vijf altaren wijden. Van Mierlo is vijf 
dagen eerder in dezelfde predikherenkerk tot bisschop gewijd, niet 



helemaal naar zijn zin. Hij wordt de tweede bisschop van Haarlem en 
de relatie tussen katholieken en protestanten is ook daar ver van 
optimaal. Zijn vrees wordt bewaarheid en in 1578 moet hij Haarlem 
ontvluchten, verkleed als landarbeider om niet in de handen van de 
protestanten te vallen. Na jaren zwerven als wijbisschop sterft hij in 
1587 aan de pest in Deventer. 
 
In een kleine tentoonstelling tonen we, naast de originele wijdingsakte 
van 16 februari 1571, een mooie grote foto van een merkwaardig 
schilderij waarop de wijdingsceremonie van Godefridus van Mierlo tot 
bisschop wordt afgebeeld. Het schilderij bevindt zich aan de ingang van 
de sacristie in de kathedraal en we mochten het in bruikleen nemen 
tijdens dit feestjaar, maar omdat we nog niet weten wanneer we u 
terug mogen ontvangen hebben we voor de prachtige foto gekozen. 

 
Dominicaan van Mierlo is op dat moment provinciaal overste van de 
Nederduitse provincie van de predikheren en hoogleraar in de 
theologie. Hij is een persoonlijke vriend van paus Pius V, eveneens 
dominicaan, die we later dit jaar tijdens een andere 450ste verjaardag 
zullen tegenkomen. Op het schilderij zien we Van Mierlo in de kledij van 
zijn orde, waarover een bisschopsmantel is gedrapeerd. De bisschop 
van Antwerpen, Franciscus Sonnius, zet hem de mijter op het hoofd.  
 
Links op het schilderij staat een geestelijke met een rijkelijk 
geborduurde koorkap over een rood gewaad. Als we inzoomen op die 
koorkap dan wordt het duidelijk dat de anonieme schilder daar het 



jaartal heeft verborgen: 1571! Van Mierlo wijdt vijf dagen later het 
altaar van de maagd Maria als eerste in de Sint-Pauluskerk. Is het een 
toeval dat op de koorkap de Boodschap aan Maria wordt afgebeeld? Op 
de foto rechts staat Sint-Paulus prominent op de mantel van Sonnius 
afgebeeld.  
 

   
 
De verdere turbulente geschiedenis van bisschop Van Mierlo en de 
nieuwe Sint-Pauluskerk begint in februari 1571. Kom de tentoonstelling 
bezoeken (acht: als corona het toelaat) vanaf zondag 17 januari t/m 
31 mei of volg onze verdere berichten. 

 
 

Armand Storck  



Wijdingsakte 16 februari 1571, (vertaling van de Latijnse tekst)  
 
‘Wij Frater Godefridus van Mierlo bij de genade van God en van de 
Apostolische Stoel, Bisschop van Haarlem, maken bekend: dat wij in 
het jaar van de Heer duizend vijfhonderd een en zeventig, op de 
zestiende dag van de maand februari in het klooster van de broeders 
Predikheren in de stad Antwerpen een tempel ofte kerk gewijd hebben 
ter ere van de H. Paulus Apostel, samen met vijf altaren.  
 
Een eerste altaar namelijk ter ere van de H. Maagd. In dat altaar 
werden de relieken geplaatst van de H. Barbara en de H. Elisabeth 
weduwe. Een tweede altaar ter ere van de H. Eligius met de relieken 
van de H. Timotheus martelaar. Een derde altaar ter ere van de H. 
Antonius met diens eigen relieken alsook deze van de H. Blasius 
martelaar. Een vierde ter ere van het Allerheiligste Sacrament, dit is 
het Lichaam en het Bloed van Christus, met de relieken van de H. 
Cornelius martelaar. Een vijfde ter ere van het H. Kruis met de relieken 
van de H. Quintinus, martelaar.  
 
Het jaarlijkse wijdingsfeest van deze tempel en altaren zal namelijk 
gevierd worden op de zondag in het octaaf van de Geboorte van de H. 
Maagd of op de octaafdag zelf, indien deze zouden samen vallen. Wij 
schenken tevens aan alle Kristen gelovigen en aan ieder in het 
bijzonder, die op dezelfde dag de bovenbeschreven tempel en altaren 
met vroomheid bezoeken een aflaat van veertig dagen. Gegeven te 
Antwerpen onder onze zegel in het jaar duizend vijfhonderd een en 
zeventig, op de twee en twintigste dag van dezelfde maand februari’. 
 
Bronnen: 
Bogaerts A.M. O.P., Het Oude Kerkportaal van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen (1252), Sint-Paulus 
Info 252-261 
Bogaerts A.M. O.P., Zoektocht naar de eerste Sint-Pauluskerk 1252-1550, SPI  401-403 
Persóons Guido ,De Vrijgevigheid. Beeldsokkel boven de zijpoort van Sint-Pauluskerk Antwerpen 
1549, SPI 498-499 
Van Damme Jan, Het poortgebouw van de Sint-Pauluskerk, een sieraad aan de Veemarkt, historisch 
onderzoek, SPI 596-599 
Siriacobs Raymond, Waar was het predikherenpand? SPI 648 
Siriacobs Raymond, Opschrift op de middelste pilaar aan de noordzijde van de middenbeuk, SPI 
1152-1153 
Gelderblom Oscar, Het Juweliersbedrijf in de Lage Landen van 1450 tot 1650, Univ. Utrecht, artikel 
uit 2007 
Prims Floris, Gesch. van Antwerpen deel VII: 1477 tot 1555, uitgegeven Standaard Boekhandel, 
1940 
Mannaerts Rudi, Sint-Paulus de Antwerpse dominicanenkerk, Belpaire / TOPA, 2014 
Sirjacobs Raymond, Godefridus van Mierlo o.p., Sint-Pauluskrantje juli 2013 
Brom Gisbert, Archivalia in Italië, Rome, Vaticaansch archief, Martinus Nijhoff 1908 
 
Tekeningen: Sint-Paulus Info 
 
Foto’s van het schilderij: Eddy van den Bossche  



DOMINICANEN OP LINKEROEVER  
 
Antwerpen-Linkeroever is 
ontstaan op het “Vlaams 
Hoofd”, een aanlegplaats 
met steiger aan de linker 
Schelde-oever. Die 
Schelde vormde de 
natuurlijke scheiding 
tussen het graafschap 
Vlaanderen en het 
hertogdom Brabant. De 
linkeroever van de 
Schelde bestond toen uit 
poldergronden die 
regelmatig onder water liepen. Aan het veer lag Sint-Anna–Ten-Veere, 
een gehucht van de gemeente Zwijndrecht, met een kapel gewijd aan 
Sint Anna. Reeds in 1330 was die kapel een populair bedevaartsoord. 
In 1894 werd een nieuwe voorlopige parochiekerk ingezegend, die na 
vijf jaar reeds te klein bleek te zijn! 
 
In 1903 vond de eerste steenlegging plaats van de nieuwe Sint-
Annakerk. Deze kerk werd bekend als “de kerk in de put” omdat ze 
letterlijk in een put was komen te staan door de zandopspuitingen op 
Linkeroever. De kerk liep hierdoor regelmatig onder water, zodat in 
1963 begonnen werd met de bouw van een nieuw gebedshuis. 
 
Hoewel het Linkeroevergebied al vanaf 1923 deel uitmaakte van de 
provincie Antwerpen, bleef het kerkelijk deel uitmaken van het bisdom 
Gent. 
 
De aandacht van de Gentse bisschop werd eind 1940 getrokken op 
enkele ondernemende paters dominicanen. Samen met priesters uit 
het Gentse richtten ze een “Studiecentrum voor Zielzorg en Predicatie” 
op, met goedkeuring van het bisdom Gent en de provinciaal van de 
dominicanen. De paters dominicanen, al sinds 1904 actief aan de 
Ploegstraat in Antwerpen, begonnen daar in 1933 het AGRO, het 
Apostolaat van de Grootstad: geëngageerde leken probeerden via 
huisbezoeken en de verspreiding van tijdschriften en “stichtende” 
lectuur de armoede en ontkerkelijking in de grootstad tegen te gaan. 
Het Gentse studiecentrum volgde dezelfde denkpiste. 
 
De doelstelling van het studiecentrum zat vervat in de naam: zielzorg 
en predicatie. Om dat doel te kunnen bereiken had het studiecentrum 

Kloostertuin 1954 



behoefte aan een eigen blad. De pers werd, naast predicatie en 
huisbezoek, beschouwd als een “machtig hulpmiddel in de zielzorg”. 
Daarmee kon men immers in contact treden met alle gezinnen van een 
parochie. 
 
Het opstarten van een nieuw blad onder de Duitse bezetters was niet 
vanzelfsprekend. Een verordening van juni 1940 van de Propaganda-
Abteilung bepaalde dat voor “het opnieuw verschijnen van een tijdelijk 
niet verschenen dagblad of tijdschrift” de goedkeuring van de militaire 
bevelhebber vereist was en dat “het oprichten van nieuwe dagbladen of 
periodieken werd verboden”. De officiële uitleg daarvoor was 
papierschaarste. 
 
De initiatiefnemers stelden de uitgave van het nieuwe weekblad voor 
als een rationalisatie-operatie. Zij wilden, althans naar eigen zeggen, 
de bestaande kerkblaadjes samensmelten tot één diocesaan blad met 
een oplage van 20.000 exemplaren en met het vooruitzicht tot 100.000 
exemplaren door een uitbreiding naar de andere bisdommen. Ze 
stelden het aan de bezetter voor als een voordelige operatie. Het 
papierverbruik zou verminderen en de censuur zou vlotter verlopen. 
Voor de pastoors werd kostenbesparing als belangrijkste argument 
genoemd. 
 

In 1941 rolde het eerste 
nummer van “De Stem uit het 
Vaderhuis” van de persen. Het 
werd gedrukt op 
krantenpapier, was 
geïllustreerd en telde acht 
bladzijden. 
 
Intussen was de jacht op 
drukpapier ingezet. Zoals 
gezegd was papierschaarste 
één van de redenen om geen 
nieuwe bladen toe te laten. De 
dominicanen klopten aan bij 

de Gentse bisschop, Mgr. Honoré Coppieters. Die was aandeelhouder 
van Het Volk, het dagblad van de christelijke arbeidersbeweging. Dat 
blad verscheen niet langer en de paters konden met de steun van het 
bisdom aan voordelige voorwaarden de papierstock overnemen. 
 
De tomeloze ambitie van de paters moet voor de bisschop van Gent 
voldoende geweest zijn om vanaf december 1944 de Sint-Annaparochie 



toe te vertrouwen aan de paters dominicanen. Wegens het gevaar van 
de vliegende bommen, bedoeld voor de haven van Antwerpen, vond de 
installatie plaats in de kerk van Beveren. Omdat de pastorij totaal 
onbewoonbaar was, verbleven de paters in het begin op een 
appartement. Frans-Bertrand Janssens o.p. werd de eerste pater-
pastoor, Géry Mahieu o.p. werd onderpastoor. 

De kerk werd hersteld, er kwam een 
pastorij en een parochiale school (het 
Sint-Thomasinstituut), een 
Studiecentrum voor Zielenzorg en 
Predicatie, annex klooster dominicanen 
in 1946. Tijdens en kort na de 
oorlogsjaren verhuisden veel gezinnen 
naar de plage van Sint-Anneke. 
Aanvankelijk waren daar alleen 
zomerverblijven maar geleidelijkaan 

werden het vaste verblijfplaatsen. De dominicanen lieten in 1947 een 
voorlopige barak bouwen voor kerkdiensten nabij de plage. Dit was het 
begin van de latere parochie Onze-Lieve-Vrouw ter Schelde, die pas in 
1961 opgericht werd. 
 
Het Sint-Thomasinstituut groeide uit tot een college voor jongens, van 
lagere school tot humaniora. De Zusters Ursulinen van Onze-Lieve-
Vrouw Waver starten met een meisjesschool, het Imelda Instituut, 
eveneens een school van kleuters tot humaniora. Beide scholen 
fuseerden tot het huidige Sint-Annacollege. 
 
Pater Janssens o.p. richtte in 1954 ook de Vereniging der Uitgevers van 
de Katholieke Periodieke Pers (VUKPP) op. Onder zijn bestuur ontstond 
de bouwmaatschappij De Nieuwe Stad, bedoeld om huizen te bouwen 
voor katholieke gezinnen. 
 
In de naoorlogse tijd van woningschaarste heerste er op Linkeroever 
een echte woningstrijd. De verzuiling vierde toen nog hoogtij waardoor 
politieke vrienden of een partijkaart handig waren om een woning te 
bemachtigen. De strijd werd bikkelhard gevoerd: bewoners van 
socialistische woonblokken mochten geen affiches ophangen van 
katholieke manifestaties; katholieke gezinnen werden verplicht om hun 
kinderen naar een parochiale school te sturen. Dit op straffe van hun 
woning of hun werk te verliezen. Leuzen als ‘wiens brood men eet, 
diens woord men spreekt’ waren geen holle woorden. 
 
In 1959 werd de Sint-Annaparochie getransfereerd van het bisdom 
Gent naar het aartsbisdom Mechelen. Na een grootse dankhulde zijn 

Frans-Bertrand Janssens o.p. 



alle dominicanen vertrokken. Hiermee kwam ook een einde aan de 
medewerking van de dominicanen aan de uitbouw van het 
Parochieblad. Het studiecentrum wordt een ‘Interdiocesane stichting 
voor de Vlaamse bisdommen’ met Raymond Roelandts, als priester-
directeur. Op nauwelijks 15 jaar tijd slaagden de dominicanen erin om 
650.000 abonnees en 1600 parochies te bereiken in Vlaanderen. De 
parochiebladen werden in de eigen drukkerij gedrukt. Ze lieten de 
Vlaamse bisdommen een uniek pastoraal instrument na. 
 
Vandaag huist in het voormalige klooster van de dominicanen de 
redactie van ‘Kerk en Leven’. Het tijdschrift ‘Tertio’ heeft hier eveneens 
zijn kantoren. Een gedeelte van drukkerij Halewijn is in de voormalige 
feestzaal Tijl gevestigd. 
 

Walter Geluyckens 
 

Bronnen: 
• Gie Stappaerts eigen archief 
• Predikbroeders in woord en daad, M. Lamberigts, M. De Caluwe, A. Milh 
• Zonder dominicanen geen kerk en leven, Halewijn, Toon Osaer  
• Foto’s Gie Stappaerts 
  

Voormalig klooster in 2020 



MUZIEK IN SINT-PAULUS:  EEN VOORUITBLIK 
 
De voorbije weken werden talrijke muziekliefhebbers herhaaldelijk 
vergast op prachtige concertklanken vanuit onze Sint-Pauluskerk. Heel 
recent, op 20 december, was er bijvoorbeeld de livestream van het 
barokke kerstconcert waarin het Euterpe Baroque Consort o.l.v. Bart 
Rodyns schitterde, met solisten Sarah Van Mol en Wilfried Van den 
Brande. Dit concert gaf meteen aan hoe Muziekkapel Sint-Paulus, 
ondanks alle beperkingen door Covid-19, haar blik naar de 
onmiddellijke toekomst richt. 
 
Het is niet echt realistisch te denken dat op korte termijn orkestmissen 
met groot orkest, koor en solisten mogelijk zullen zijn. Volgens de 
huidige regels zou een veilige opstelling de halve kerk innemen en over 
mogelijke aantallen bezoekers blijven we eveneens in het ongewisse. 
Daarom kiezen we er bewust voor om onze orkestmissen op een 
kleinere schaal te organiseren binnen een barok kader. 
 
Barokke missen laten immers toe dat de pupiters enkel bezet worden. 
Dat was een gangbare uitvoeringspraktijk in de barok zelf. Eén 
instrument per pupiter. Dus één eerste viool, één tweede viool, één 
altviool, één cello, één contrabas. En vier zangers: één per stem: 
sopraan, alt, tenor en bas. De leiding van het geheel berust bij de 
continuo - aangestuurd vanuit het clavecimbel of orgel - en bij de 
eerste viool.  
 
In elke crisis schuilt een uitdaging. Voor ons betekenen de limieten die 
'coronaproof muziek maken' ons oplegt, ook het exploreren van nieuw 
repertoire. We lichten alvast een tipje van de sluier: 
 
Op 17 januari vieren we het feest van Sint-Paulus Bekering, feest 
van de patroonheilige van onze kerk, dat op de liturgische kalender op 
25 januari prijkt. Deze viering krijgt een verrassende invulling. Zou het 
ooit al gebeurd zijn dat in een viering (als ze mag doorgaan) het Kyrie, 
Gloria (ja, dat beroemde Gloria) en Credo van Antonio Vivaldi samen 
ten gehore worden gebracht? Het zijn composities die 'il Prete Rosso', 
de roodharige priester, immers niet sàmen heeft geconcipieerd.  
 
Bij de orkestmis van Pasen op 4 april slaan twee 'ensembles in 
residentie' de handen in elkaar. Het Euterpe Baroque Consort o.l.v. 
titularis-organist Bart Rodyns en de zangers van Utopia zullen dan 
samen de Missa Brevis in g BWV 235 van Johann Sebastian Bach 
uitvoeren. Deze mis bestaat enkel uit een Kyrie en Gloria. Utopia zal de 
andere misdelen op polyfone manier invullen terwijl het Euterpe 



Baroque Consort voor mooie kerksonates zorgt bij de tussenzangen en 
offerande. 
 
Met Pinksteren op 23 mei is er opnieuw een primeur voor Sint-
Paulus. De machtig mooie Missa Dolorosa van Antonio Caldara (1670-
1735) wordt er dan voor het eerst uitgevoerd, samen met het 
inspirerende Veni creator spiritus van Niccolò Jommelli (1714-1774). 
 
U merkt dat er, dankzij de culturele activiteitenpremies van de Vlaamse 
regering, heel wat muzikale initiatieven in Sint-Paulus blijven 
plaatsvinden.  Op 21 maart staat een passieconcert op het 
programma. Het Euterpe Baroque Consort combineert het prachtige 
Stabat Mater van Giovanni Felice Sances (1600-1676) met de 
Lamentationes pro hebdomada sancta van Jan-Dismas Zelenka.   

 
Samenwerking met 
Antwerp Liedfest 
Het verheugt ons dat 
Antwerp Liedfest, onder 
impuls van Aaron en 
Charlotte Wajnberg, de 
fenomenale akoestiek van 
'het Schooltje' ontdekt 

heeft. Een plek die alles heeft om het epicentrum van de liedcultuur in 
Vlaanderen te worden. Op 13 en 14 februari worden er 2 van de drie 
grote liedcycli van Franz Schubert ten gehore gebracht.  De beroemde 
bas Matthew Rose zingt 'Schwanengesang', begeleid door sterpianist 
Malcolm Martineau. Wilfried Van den Brande en Maciej Pikulski, 
eveneens een pianist met wereldfaam, brengen 'Winterreise'.  De 
eerste van de 3 grote cycli, die Schöne Müllerin, wordt door bariton 
Thomas Oliemans en Malcolm Martineau op 15 februari in Opera 
Vlaanderen uitgevoerd. 
 
U merkt het: er valt heel wat te beleven bij 'Muziek in Sint-Paulus'. 
Hou onze kalender zeker in het oog. 
Muziek in Sint-Paulus blijft u nabij. U kan ons steeds volgen via onze 
website: https://muziekinsintpaulus.be. U kan er uren muziekplezier 
beleven, en - waarom niet - inhalen wat u niet mee kon beleven. 
 
 
Wilfried Van den Brande Leo Vereecken 
intendant voorzitter  



Achtergrond bij de orkestmis van 17 januari – Antonio Vivaldi 
 
Michael Talbot, de absolute autoriteit voor Vivaldi en zijn werk, schrijft 
dat het ironisch is dat Vivaldi – tot priester gewijd in 1703 – weinig 
gelegenheid kreeg om tijdens zijn carrière te tonen dat hij ook 
immense talenten had als componist van vocale sacrale muziek. Aan 
het Pio Ospedale della Pietà, de beroemde instelling voor vondelingen, 
was hij geëngageerd als violist, concertmeester en leraar voor de 
strijkers, maar nooit als maestro di coro. Het was het privilege van de 
maestro di coro om dit soort muziek te schrijven. Vivaldi krijgt een 
kans in 1713, als zijn collega Gasparini met langdurig ziekteverlof is.   
 
Het beroemde Gloria RV 589 was één van de eerste sacrale werken die 
Vivaldi componeerde. RV staat voor 'Ryom Verzeichnis' en verwijst naar 
de musicoloog Peter Ryom die de werken van Vivaldi inventariseerde en 
ze van een nummer voorzag. Het werk is bijzonder toegankelijk en 
mede daardoor immens populair. Het werd als eerste sacrale Vivaldi-
werk kort na WO II opgenomen. Zoals Harold Robbins-Landon het 
beschrijft: het zijn de sacrale 'Vier Seizoenen'.   
 
Het Kyrie RV 587 bestaat uit 3 bewegingen, waarvan er twee opnieuw 
opduiken in het concerto voor strijkers dat de naam Il Madregalesco 
draagt (RV 179). Het was muziek waarvan Vivaldi hield en die hij zelf 
hoog inschatte. 
 
In het Credo RV 591 springen onmiddellijk de opmerkelijke 
harmonische verrassingen ('et homo factus est') en dramatische pauzes 
in het oog. Het is een “streng, indrukwekkend, zelfs ietwat dreigend 
Credo. We moeten niet vergeten dat de complexe, veelzijdige Vivaldi 
ook een zeer strenge kant had” (H. Robbins-Landon). Met de klanken 
van Vivaldi ontluikt de sfeer van la Serenissima en reikt de Santa Maria 
della Salute een virtuele hand naar Sint-Paulus.  
 

Wilfried Van den Brande  



IN HOC SIGNO VINCES (1) 
 
‘In dit teken zult gij overwinnen’. De tekst, gegroepeerd rond een 
kruisteken, verscheen aan de Romeinse keizer Constantijn de Grote op 
de vooravond van een beslissende veldslag. Constantijn won inderdaad  
en dankbaar bekeerde hij zich en zijn keizerrijk tot het christendom.1 
Deze spreuk prijkt ook op de vlag van de Heilige Liga tijdens de slag 
van Lepanto (1571), de clash tussen christenen en Ottomanen. 
 
Het heeft nooit goed geboterd tussen christenen en moslims. Of toch ? 
Mattheüs laat Jezus zeggen: Heb je vijanden lief en bid voor wie je 
vervolgen, (…)” 2. De naam Isa, Arabisch voor Jezus, komt 25 keer voor 
in de Koran en als we andere titels of verwijzingen, zoals Messias of 
zoon van Maria meerekenen, zelfs 35 keer. Mohammed zelf verwijst 
naar christenen en joden ‘volkeren van het boek’ (Bijbel). Tijdens zijn 
leven waren vooral de traditionele polytheïsten zijn grote vijanden, al 
dreven joden en christenen ook de spot met hem. De strijd tussen 
moslims en christenen barst vooral los na de dood van de profeet. 
 
De geschiedenis staat vol van gewapende conflicten tussen christenen 
en moslims: de inval en de verovering door de Moren van het Iberisch 
schiereiland in 710, de slag bij Kosovo (1389), de slag bij Nicopolis 
(1396), de slag bij Varna (1444), de val van Byzantium (1453), de slag 
bij Preveza (1538), het beleg van Wenen (1529 en 1683), het beleg 
van Malta (1565), de kruisvaarten, de slag van Lepanto,…. Zo zijn we 
aanbeland bij ons onderwerp: de slag van Lepanto. 
 
In 2021 is het 450 jaar geleden dat de Heilige Liga de Ottomanen 
versloeg in een zeeslag bij Lepanto (7 oktober 1571), een overwinning 
die zijn sporen heeft achtergelaten in onze Sint-Pauluskerk. Naar 
aanleiding van deze victorie werd toen in onze kerk een Broederschap 
van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans opgericht. 
 
Een kruis zoals (g)een ander 
De titel zou ook kunnen zijn: ‘Zoek de Jeruzalemkruisen’, naar analogie 
van de opdracht van de Sint-
Paulusvrienden: ‘Zoek de hondjes’. Je 
vindt dit kruis op verschillende 
plaatsen in en rond onze Sint-
Pauluskerk, op de bovenbouw van het 
altaar van Onze-Lieve-Vrouw, op 
knielbanken, in de lambrisering van 
het koorgestoelte, boven de ingangen, 
op de vloer, op de Calvarieberg, …. Knielbank 



De Kapel en Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van 
de Heilige Rozenkrans gebruikt dit teken in haar 
logo. 
 
Oorsprong 
Maar wat is de betekenis van dit teken? Spijtig 

genoeg is de ware betekenis van dit symbool geven 
niet mogelijk. Door de eeuwen heen zijn er al zo veel 
betekenissen aan gegeven dat men door het bos de 
bomen niet meer ziet. Het is een deprimerende route 

van ‘zou’, ‘vermoedelijk’, ‘mogelijk’, ‘kan zijn’ en ‘men 
zegt’. 

 
Het Jeruzalemkruis is het wapenschild van het Koninkrijk Jeruzalem dat 
werd gesticht door Godfried van Bouillon in 1099. Hij gebruikte het ook 
als zegel. De door hem gestichte ridderorde van het Heilig Graf gebruikt 
het nog steeds in haar banier. Het bestaat uit een centraal groot 
krukkenkruis omringd door vier kleine Griekse kruisen of een variant 
hierop. De kruisen zijn goudkleurig en de achtergrond zilverkleurig. Dit 
is één van de weinige uitzonderingen op de heraldische regel dat er 
geen metaalkleur op een andere metaalkleur mag gebruikt worden. Van 
ver is het verschil tussen geel en wit soms onduidelijk. Deze 
heraldische regel is echter later ingevoerd. 
 
Het kruis stond op een strijdbanier dat paus Urbanus II aan de 
kruisvaarders meegaf tijdens de eerste kruistocht (1096-1099), daarom 
ook wel ‘kruisvaarderskruis’ genoemd. 
 
Op het tapijt van Bayeux is er echter een afbeelding te vinden waarop 
de vader van Godfried, graaf Eustace II 
een vlag draagt met een wapen dat 
verdacht veel lijkt op een geel kruis met 
vier kleinere zwarte kruisjes. Deze zou hij 
mogelijk hebben gekregen van paus 
Alexander II (een voorganger van Urbanus 
II) als symbool van de steun van de kerk 
voor de invasie van Engeland. 
Maar het teken zou nog ouder zijn. Er zou 
een mozaïek gevonden zijn in een 
Samaritaanse woning, tijdstip onbekend. 
Het zou toebehoord hebben aan de 
Essenen. De Essenen vormden in de tijd 
van Jezus naast de Sadduceeën en de 
Farizeeën een belangrijke stroming in het 

Tapijt van Bayeux (slag bij 
Hastings in 1066) 



joodse geloof. Het kruis werd ook 
teruggevonden op de wanden 
van de catacomben waar ook 
Essenen werden begraven. 
 
De Heilige Epiphanus van 
Salamis vermeldt het reeds in 
390 en in het jaar 800 zond 
patriarch Thomas het kruis naar 
Karel de Grote. Volgens sommige 
historici 
werd het 
reeds 

gebruikt als een beschermend teken voor het Heilig 
Graf, nog voor de kruisvaarten.  
 
En wat met de afbeeldingen van een Etruskische 
dame die dateren uit de vijfde eeuw voor Christus? 
Die kunnen in elk geval geen christologische 
betekenis hebben. 
 
 
Enkele mogelijke verklaringen: 
• De meest gangbare verklaring is die van de vijf wonden van Christus 

waarbij het groot kruis de wonde in Jezus' zijde symboliseert en de 
vier kleinere kruisen die in de handen en voeten. De Ridderorde van 
het Heilig Graf (Sepulchrijnen) en de paters franciscanen schrijven 
zich in in die traditie, maar dan wel een rood krukkenkruis op een 
witte achtergrond. 

• Christus en de vier evangelisten.  
• Het evangelie en de vier hoeken van de wereld waar het is 

uitgedragen.  
• De vier hoeken van de wereld van waaruit pelgrimstochten werden 

gemaakt naar het Heilig Land, dus naar Christus.  
• De vijf die deelnamen aan de kruistocht: Engeland, Frankrijk, het 

Heilig Roomse Rijk, Italiaanse staten en Spanje.  
• Het koninkrijk Jeruzalem en de graafschappen Edessa, Antiochië, 

Tripolis en Kerak.  
• Het grote kruis zou de letters H en I voorstellen, de eerste letters van 

'Hierusalem'.  
• Op sommige oude afbeeldingen zouden slechts twee kruisen naast 

het grote kruis staan, afgeleid van de drie kruisen van Golgotha. De 
andere twee zouden later om decoratieve redenen zijn toegevoegd.  

• De OT-wet en het evangelie als vervulling van die wet. 

Tombe Francesca Giustiani, Tarquinia 
(± 450 v.Chr.) 
	

Epiphanus van Salamis 



• Jeruzalem en de vier hoofdpoorten van de oude stad: Jaffa-, Zion-, 
Damascus- en Leeuwenpoort. 

• De Pentateuch ofwel de Joodse Torah (Genesis, Exodus, Leviticus, 
Numeri en Deuteronomium. 

• Het wordt in de moderne tijd heel soms ook aangeduid als een 
pelgrimskruis waarbij het grote kruis zou staan voor de pelgrim en de 
kleintjes voor die mensen die de pelgrim op zijn tocht ondersteunen 
en voor hem bidden. 

 
Tegenwoordig wordt het symbool gebruikt door pelgrims en als vlag 
van Georgië.  

 
Erwin Vandecauter 

 
																																																								
1 https://www.encyclo.nl/lokaal/10692 
2 Mattheüs 5, 44  

Munt uit de tijd van Karel de Grote met opschrift 
"Christiana Religio" 

Klooster van Geghard 
(Armenië) 4e eeuw 



OP REIS IN VLAANDEREN MET PAULUS (6) 
 
Alles Pauwel wat de klok slaat 
 
Tal van Vlaamse dorpen zijn ontstaan en gegroeid uit de verering van 
een heilige. In Oost-Vlaanderen alleen al tellen we er 18, in West-
Vlaanderen zelfs 20. Ook Sint-Niklaas, de ‘hoofdstad’ van het 
Waasland, dankt haar naam aan de parochie. En dat geldt eveneens 
voor Sint-Pauwels. ‘Eerst was er de parochie, dan kwam de gemeente 
en pas daarna de kerk’, vertelt Germain Vandecasteele. De voorzitter 
van de kerkraad van Sint-Paulus, de kerk van Sint-Pauwels, één van de 
drie deelgemeenten van Sint-Gillis-Waas is onze gids.  

 
De oudste vermelding van de kerk van 
Sint-Pauwels (1239) vinden we terug in 
een overeenkomst tussen de abdij van 
Sint-Pieters uit Gent en Walter de 
Marvis, bisschop van Doornik waarbij de 
abdij het patronaat kreeg over de kerken 
van onder meer Sint-Gillis, Kemzeke en 
Sint-Pauwels. Sint-Pauwels bleek toen al 
een bloeiende parochie, want vijf jaar 
eerder had ze zich losgemaakt van 
Kemzeke. Architecturaal stelde het 

allemaal nog niet veel voor, vermoedelijk moesten de parochianen zich 
behelpen met een kapel. 
 
Het kerkgebouw kende vanaf die periode, zoals de meeste religieuze 
gebouwen in de Lage Landen, een bewogen geschiedenis. De kern van 
het godshuis, die dateert uit de 14de eeuw, kreeg in het eerste kwart 
van de 15de eeuw extra ruimte met het Sint-Paulusaltaar en de Onze-
Lieve-Vrouwkapel. Maar een halve eeuw later, in 1488, werd Sint-
Pauwels het slachtoffer van de opstand van de stad Gent tegen keizer 
Maximiliaan van Oostenrijk: een brand vernietigde een deel van de 
kerk. Tot overmaat van ramp sloeg de pest toe. 
 
Klokken 
In de eeuwen die daarop volgden zorgden zowel de godsdienstoorlogen 
van de 16de eeuw, als de Franse revolutie en de Duitse bezetting in de 
Tweede Wereldoorlog voor de nodige ellende. Opvallend is dat de 
kerkklokken daarbij telkens een hoofdrol speelden, ze boden de 
Pauwelaren trouwens de gelegenheid een bezoek te brengen aan 
Antwerpen. Om de klokken, die de ‘hervormden’ in 1579 hadden 



meegenomen, te vervangen togen pastoor en ‘griffier’ (koster, 
gemeentesecretaris?) in 1610 naar de Scheldestad.  
Daar bestelden ze bij koopman Pauwel (!) Van Laere, die woonde ‘op de 
hoek van het klooster van de Predikers’ (onze dominicanen), een klok 
die 504 pond woog. Op de koop werd een ‘lekker glaasje gedronken bij 
Cathelijne Lenssens, waardin op de Veemarkt te Antwerpen’, zo blijkt 
uit een onkostennota van het parochiaal archief. Overigens waren ook 
toen alle gelegenheden goed om het glas te heffen: twee jaar later 
(1612) werden op de dag van wijding (van de klokken) ‘twee tonnen 
bier’ gedronken. 
 
Tijdens de Franse bezetting kon de grote klok gevrijwaard en verborgen 
worden door de gendarmes dronken te voeren (sic), maar twee kleinere 
klokken werden verbrijzeld. Eén van die twee werd opnieuw gegoten in 
1828, in 1943 onder luid boegeroep weggenomen door de Duitse 
bezetter, maar zes jaar later ongeschonden gerecupereerd. Op dat 
ogenblik had de kerk verschillende uitbreidingen achter de rug, de 
laatste in 1914 toen er een travee bij kwam en een neogotische 
westfaçade de barokke verving. 

 
Maar Sint-Pauwels onderging hetzelfde lot 
als alle andere parochies in Vlaanderen en 
ver daarbuiten: een onomkeerbaar 
tanend kerkbezoek. En zo gebeurde het 
dat de parochie die zich in volle 
middeleeuwen (1234) wegens toenemend 
succes kon afscheiden van Kemzeke en in 
1913-1914 nog werd uitgebreid met een 
extra travee, vandaag geen eigen pastoor 
meer heeft. De Pauwelaren die de 
zondagsmis graag bijwonen, moeten 
daarvoor naar Sint-Gillis-Waas of naar 
Stekene. Sint-Pauwels maakt nu deel uit 
van de parochie Sint-Gillis/Stekene met in 
totaal acht kerken. 
 
Toch kreeg de kerk de voorbije twee 
decennia nog een paar stevige 

opknapbeurten. In 2001 werd de buitenkant gerestaureerd, in 2014 de 
kerkomgeving en sinds 2016 het interieur. ‘Binnenin was onze kerk er 
erg aan toe’, legt Germain uit, ‘met water-, zwam- en 
houtwormschade. Ook enkele minder geslaagde restauraties moesten 
overgedaan worden’. Maar ook meer recente ingrepen bleken niet altijd 



geslaagd, zoals het injecteren van de pijlers van de 
hoofdbeuk tegen opstijgend vocht. 
 
Vooraan de zuiderbeuk zien we een Sint-Paulusaltaar. 
Het schilderij van Jean-Baptiste Neckens (18de eeuw?) 
stelt de bekering van Saulus voor, daarboven een 
beeld van Paulus (Jan Bernard De Wree, 1699) met 
zijn gebruikelijke attributen, al ontbreekt het zwaard. 
We vinden de beschermheilige nog terug op een 
glasraam in het koor (1925), waar zijn onthoofding 
wordt uitgebeeld en ten slotte nog op een mooie staf 
waarvan het gebruik niet helemaal duidelijk is: was 
het een staf van de ‘suisse’ of werd hij gebruikt voor 
processies? 
 
 

Net als in onze kerk, heeft die van Sint-
Pauwels een Maria-altaar met daarop een 
schilderij met Madonna en kind en een 
geknielde Dominicus. Maar veruit het 
mooiste en meest waardevolle werk hangt 
een beetje verloren én verwaarloosd 
achteraan in de zuiderbeuk: een ‘Kruisiging’ 
van Lucas de Heere (Gent, 1565). 
 
Opnieuw is er een link met Antwerpen: 
Lucas kreeg er zijn schildersopleiding van 
Frans Floris, broer van Cornelis, één van de 
architecten van het stadhuis van 
Antwerpen. 
 
De kerk is beschermd sinds 1981, de 
nochtans weinig begeesterende dorpskom 
sinds 2011. 
 

Guido Meeussen 
 
Bronnen: 
• Anthony Demey, Agentschap Onroerend Erfgoed, 1981 
• De Sint-Pauluskerk te Sint-Pauwels, in De Kluizenaer, tijdschrift van de Heemkundige Kring ‘De 

Kluize’, s.d. 
• Germain Vandecasteele, beknopte gids bij rondleiding  
 
Foto’s: 
• Foto’s van de auteur  



PIANO VAN DURLET 
 
8 oktober 2020 haalde de Sint-
Pauluskerk letterlijk en figuurlijk 
een stuk Antwerpse geschiedenis 
binnen, deze keer in de vorm van 
een vleugelpiano die steeds 
onlosmakelijk verbonden geweest 
is met niemand minder dan 
pianist/componist Emmanuel 
Durlet. 
 
Sinds jaren heb ik (Bart Rodyns) 
een heel goede band met diens 
dochter Andrea Durlet, regelmatig 
komt ze me feliciteren na een 
concert en fluistert ze me op 
zachte wijze nog enkele rake 
- meestal terechte - opmerkingen in... Ik dank haar daar steeds voor 
(kuch, kuch). De verhalen over haar vader hoor(de) ik dus steeds uit 
eerste hand. Toen het Durlet-Fonds op zoek was naar een geschikte 
locatie voor deze pas gerestaureerde ‘Durlet-Vleugel’ twijfelde ik geen 
seconde en nam onmiddellijk contact op met Paul Bistiaux. De rest is 
(alweer) geschiedenis! 
 
“Emmanuel Durlet, met zijn buitengewone pianistieke begaafdheid, 
had moeten erkend worden als een van de grootste pianisten van 
zijn tijd. Zou zijn naam Durletsky geweest zijn, zou het zeker gelukt 
zijn” (Lodewijk Mortelmans 1868-1952). 
 
“In 1918 start dan zijn carrière als weergaloos vertolker. Hij 
realiseert ondermeer de integrale uitvoering (uit het geheugen) van 
alle 32 sonates van Beethoven - een indrukwekkende krachttoer...” 
 
Vanaf 1933 brengt Emmanuel Durlet vooral eigen werk. Het komt 
binnen een periode van amper 20 jaar tot stand en omvat: 
§ een vijftigtal pianowerken, 
§ een tachtigtal pianowerkjes voor de jeugd, 
§ een concerto voor piano en orkest “Middeleeuwse sproke”, 
§ een concerto voor viool en orkest “De kapel van Maria-Magdalena 

extra muros”, 
§ een sonate voor viool en piano “Verluchte verhalen”, 
§ een herwerkte pianopartij van het pianoconcerto van Peter Benoit, 
§ verscheidene werken voor piano en diverse andere instrumenten, 



§ werken voor zang en piano, 
§ meer dan 300 voor piano herschreven werken van 18e-eeuwse 

Vlaamse klavecinisten (het resultaat van lange opzoekingen in 
archieven van abdijen, kloosters, kerken en privé-bezit). 

 
Amper een jaar voor het starten 
met componeren (Midden 1932) 
heeft Emmanuel Durlet 
(Antwerpen 1893-1977) deze 
prachtige Blüthner vleugelpiano 
(1911) kunnen kopen van een 
zekere heer Fidon uit Kapellen. 
Het moet liefde op het eerste 
gezicht geweest zijn met dit 21-
jarig klavier want voor het riante 
bedrag van 11.000 Belgische 
Frank kon je toen makkelijk een 
compleet nieuw en gelijkwaardig 
instrument bestellen... Was het 
deze vleugel die hem betoverde 
om te componeren? Hoe dan 
ook: Een bijzondere 
vleugelpiano, uitgevoerd in 
mahoniehout, 1m92 lang en met 

het befaamde en gepatenteerde 'Aliquot' systeem: 
 
Dit fameuze ‘Aliquot-snaarsysteem’ is uitgevonden door Julius Blüthner 
in 1873. Van alle pianomerken wordt deze toepassing tot op de dag van 
vandaag uitsluitend bij Blüthner-piano’s toegepast. Bij deze Vleugels is 
in de discant (de kant met de hoge tonen) per koor (een groep van 3 
gelijkgestemde snaren) een vierde meetrillende snaar gespannen boven 
de drie snaren van de hogere registers. Deze vierde snaar wordt echter 
niet aangeslagen, en is in unisono met de drie andere snaren gestemd. 
 
Een wat vreemde wending in de geschiedenis van deze piano is de 
volgende: één van de eerste veranderingen die E. Durlet ondernam was 
nu net om deze ‘Aliquot-snaren’ te laten verwijderen om -naar eigen 
zeggen- de buren niet te storen... 
 
Hoe dan ook werd er bij de huidige restauratie (2020!), vakkundig 
uitgevoerd door Pianoatelier Igor Bettens (Korte Brilstraat 5, 
Antwerpen), ervoor gekozen dit 'Aliquot' systeem terug aan te brengen 
omdat de piano nu in een grotere ruimte zou staan. 



Het is op deze piano dat Emmanuel Durlet dus heel zijn compositorisch 
oeuvre gerealiseerd heeft. En op deze vleugel heeft zijn oudste dochter, 
Cécile, steeds gestudeerd. Zij was gedurende 18 jaar zijn assistente 
aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen. Zijn jongste 
dochter, Andrea, heeft er veel op gespeeld, maar tot Conservatorium 
niveau is zij jammer genoeg niet geraakt, waarvan zij - naar eigen 
zeggen - nu nog steeds grote spijt heeft. 
 
Een ‘mirakel’ 
 
Tijdens WOII werd de piano beschadigd. Door de luchtverplaatsing 
tijdens het bombardement van Mortsel in 1943 viel een raam op het 
instrument. Gelukkig had Emmanuel een dik sierdeken op de piano 
gelegd en bleef de schade beperkt. Slechts de lessenaar brak in twee, 
gelukkig ook minutieus hersteld door restorateur Igor Bettens. 
Na het overlijden van Emmanuel Durlet (7 februari 1977) heeft Cécile 
nog dagelijks piano gespeeld tot zij onverwachts in 1998 overleed aan 
een hartstilstand. Toen erfden zijn drie andere kinderen de piano. 
 
Het is op initiatief van Andrea, zijn jongste dochter, dat de piano 
compleet gerestaureerd werd. Deze prachtige vleugel kreeg een nieuw  
leven en vele musici kregen zo de gelegenheid om op deze magnifieke 
piano te kunnen spelen ter herinnering aan Emmanuel Durlet, een man 
die beschouwd wordt als de meest begaafde pianist van zijn generatie! 
Blij dat dit in de Sint-Paulus plaats kan en mag vinden! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bart Rodyns  



NIEUWS VAN 
SINT-VINCENTIUS 
 
Geïnteresseerde lezers hebben in 
een vorige editie van ons 
parochienieuws kunnen lezen hoe 
we dankzij een warme 
vriendengroep met het onthaal 
van de parochie Sint-Antonius 
flink meer dan 200 nieuwjaarsgeschenken kunnen bezorgen aan 
gezinnen en alleenstaanden in het Antwerpse. 
 
Een mooi begin van de werking 2021 zal je zeggen. Maar is er meer! 
De nationale raad van Sint-Vincentius besliste vorig jaar om een 
crowdgivingplatform op te starten. Hiermee wilde men mee zijn met de 
tijd en het ietwat oubollig imago van Sint-Vincentius begraven. Met 
onze kleine maar energieke kern hebben wij daar op ingespeeld met 
een project waarvoor je de link hieronder kan terugvinden: SOLIDAIR 
VOOR PARAMEDISCHE KOSTEN VAN KANSARME GEZINNEN. 
 
Als plaatselijke groep die mee de armoede wil bestrijden, krijgen wij 
regelmatig de vraag om behalve voeding en kosten voor 
geneesmiddelen ook tussen te komen voor echt medische kosten. Uit 
gesprekken met gezinnen en hulpverleners blijkt dat sommige gezinnen 
in armoede vooral paramedische hulp uitstellen of afstellen voor hun 
kinderen. Men vindt die niet altijd prioritair en daardoor worden de 
problemen op latere leeftijd alleen maar groter. We kennen 
voorbeelden van logopedie, steunzolen, tandcorrecties enz. 
 
In de eerste fase (2021) voorzien wij maandelijks een provisie van 500 
euro. Dat staat ons toe om dit bedrag voor het hele jaar te garanderen. 
Of en hoe we in de volgende jaren dit project kunnen verderzetten zal 
afhangen van de financiering ervan.  
 
Klik door en steun ons project. Jouw gift bezorgt je ook een 
belastingsvoordeel. 
https://crowdgiving.be/nl/donations/een-medische-kostenfonds-voor-
de-kleinsten/ 
 
Wie zich aangesproken voelt door onze werking is welkom om onze 
Vincentiusgroep te komen versterken. Neem gerust contact met Leo 
Van achter, die ook lid is van de redactie. 
 

Hilde, Leo, Leo, Stan  



ZET DEZE DATUMS ALVAST IN UW AGENDA! 
 
Vanaf nu zullen we u in elke Paullus een kleine vooruitblik op ons 
evenementenprogramma van de volgende maanden bezorgen, zodat u 
tijdig de datums kunt noteren! 
 
Alles is onder voorbehoud van de evolutie van de epidemie (acht, weet 
u nog: als corona het toelaat), maar voor de meeste concerten en 
andere activiteiten hebben we een digitaal alternatief, indien we u nog 
niet live mogen ontvangen. 
 
Onze muziekintendant presenteert u elke maand een overzicht van de 
(vele) concerten die via livestream worden uitgezonden. Ga ook af en 
toe eens kijken op de website www.muziekinsintpaulus.com voor het 
laatste nieuws! 
 
Op zondag 17 januari gaan we van start met de misviering in het 
teken van Saulus’ Bekering, een middagconcert door Euterpe Baroque 
Consort om 17u en de opening van de tentoonstelling over de 450ste 
verjaardag van de kerkwijding. Het concert wordt in livestream 
uitgezonden en we maken nog een korte documentaire over de werken 
in de tentoonstelling. Elders in dit Paullusje kan u er al veel over lezen. 
 

We hopen echt dat de 
Krokuskriebels mogen 
doorgaan, dit jaar speciaal voor 
tieners, tijdens de 
krokusvakantie van zaterdag 
13 tot zondag 21 februari. 
Organist Bart Rodyns komt drie 
dagen vertellen hoe een orgel 
werkt, de faculteit theologie van 
de Universiteit Antwerpen 
organiseert een hartelijke 
tentoonstelling in het hoogkoor 
(Valentijn, weet u wel) en de 
jongere kinderen kunnen aan de 
slag met coronaproof potloodjes 

om goed de locatie van onze viervoetige vrienden te kunnen noteren. 
Lees er alles over in Paullus van februari! 
  



Op zaterdag 10 april doen we 
al voor de 3de keer mee aan de 
internationale Slow Art Day. In 
2020 hebben we deelgenomen 
met een filmpje over de 
terugkeer van het meesterwerk 
‘De Geseling’ van Rubens, dat 
nog net voor de corona-uitbraak 
was teruggekeerd van een 
tentoonstelling in Venetië. De 
overkoepelende organisatie in 
de Verenigde Staten heeft ons 
filmpje nu op hun website 
gezet: www.slowartday.com en u kunt het ook rechtstreeks op YouTube 
bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=-hJ8C1nEkuk . Op 10 
april schotelen we u een minder bekend schilderij van de 15 Mysteriën 
voor, hopelijk in het echt: De Verrijzenis, geschilderd door Aernout 
Vinckenborgh. We vergelijken dat schilderij, traag natuurlijk, met ‘De 
Verrijzenis’ van Rubens. In Paullus van april volgt het volledige 
programma van die dag. 
 
Blijf ons voor recente informatie en updates volgen op Facebook, 
Instagram en natuurlijk in uw geliefde maandblad: Paullus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armand Storck  



PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER 
 
januari 
 
di 5 14u dagelijks bestuur Muziek in Sint-Paulus. 
di 12 10u redactievergadering 
zo 17 17u Il Prete Rosso - Antonio Vivaldi - Kyrie, Gloria, Credo, 
   Nulla in mondo. 
di 19 10u redactievergadering. 
zo 24 15u livestream - Valerie Van Roey en haar 
   ‘Sacred Sound Oracle. 
za 30 14u Irving Berlin - Crossing the Atlantic met 
   Ana Naqe, sopraan, 
   Wilfried Van den Brande, bas-bariton en 
   Aaron Wajnberg, piano (opname). 
 
februari 
 
di 2 14u dagelijks bestuur Muziek in Sint-Paulus. 
vr 12 20u Antwerp Liedfest met Charlotte Wajnberg, sopraan, 
   en Aaron Wajnberg, piano (opname). 
za   13    14u start Tentoonstelling H. Hart UA 
                  tot donderdag 20 mei 2021. 
  20u Antwerp Liedfest - Schubert Schwanengesang met 
   Matthew Rose ,bas en 
   Malcolm Martineau, piano (opname). 
zo 14 20u Antwerp Liedfest - Schubert Winterreise met 
   Wilfried Van den Brande, bas-bariton en 
   Maciej Pikulski, piano (opname). 
  14u Utopia - beeldmotetten (lezing). 
  17u Utopia - beeldmotetten (concert). 
di 16 14u Krokuskriebels. 
do 18 13u huwelijk Pieter Borms & Mila Laureys. 
  14u Krokuskriebels. 
di 23 10u redactieraad. 
  14u kerkraad. 
za 27 20u Schumann - Dichterliebe & Frauenliebe und Leben 
   (opname).  



EUCHARISTIEVIERING SINT-PAULUSKERK 
zondag 10u30 
 
PASTOOR BART PAEPEN  
onthaal, pastoraal gesprek, doop, huwelijk, uitvaart 
secretariaat@sint-paulsparochie.be 
 
PAROCHIESECRETARIAAT 
secretariaat@sint-paulusparochie.be 
03 231 33 21 
 
KERKFABRIEK SINT-PAULUS 
• voorzitter Paul Bistiaux 

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

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

 
CONCERTEN EN EVENEMENTEN  
• Leo Van achter 

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

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

0475 90 51 99 | bartrodyns@hotmail.com 
 
TOERISME EN RONDLEIDING  
Sint-Paulusvrienden: 
• sintpaulusvrienden@proximus.be 
• Walter Geluyckens: 0494 44 82 53 
• Leo Vereecken: 0486 57 52 35 
• Joris Reymer: 0475 33 80 03 
 
REDACTIE P aulLus 
• redactiespk@outlook.com 
• redactie: Caroline De Wever, Armand Storck, 

Walter Geluyckens, Guido Meeussen, Leo Van achter, 
Erwin Vandecauter 

• beeldmateriaal: Felixarchier. 
• ontwerp: Erwin Vandecauter. 
 
 
 
 
 
 
 
De auteur is verantwoordelijk voor de 
inhoud van het artikel. 

Sint-Paulusstraat 22 
2000 Antwerpen 
sint-paulusparochie.be 
03 231.33.21 
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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 per post  (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  (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 redactiespk@outlook.com 


