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VRIENDEN, 
 
Op dit feest van Sint-Paulus’ bekering keren we een bladzijde om in de 
geschiedenis van onze parochie. Ik neem afscheid als pastoor en draag 
de leiding over aan Didier Croonenberghs. Natuurlijk hebben we de 
voorbije periode niet kunnen realiseren wat we voordien in gedachten 
hadden. Mijn korte passage als pastoor is overschaduwd door de 
tragiek van de coronacrisis. 
 
Toch kijk ik met veel genoegen terug naar mooie ontmoetingen, 
indrukwekkende vieringen en de bruisende levenskracht die onze 
gemeenschap kenmerkt. Dankbaar ben ik voor de hartstochtelijke 
gedrevenheid van velen in en rond onze prachtige kerk. 
 
Vandaag ben ik vooral verheugd dat ik met een grote gerustheid de 
functie van pastoor kan neerleggen. De toekomst lacht de parochie van 
Sint-Paulus toe. Daarvan ben ik overtuigd. Kijkend naar de 
onvoorstelbare kunstschatten, naar de rijke muziekcultuur, naar de 
creativiteit van de ontsluiting, naar de geestdrift in de verschillende 
geledingen en de indruk die een bezoek nalaat bij duizenden mensen 
weet ik: het beste moet nog komen. 
 
Ik wens Didier alle geluk als pastoor en dank hem en zijn 
medebroeders dat ze, Paulus achterna, in onze ‘wereldstad’ 
verkondigers van de blijde boodschap willen zijn. Ik kijk uit naar een 
wervelende samenwerking tussen de parochie die ik eventjes van 
naderbij mocht leren kennen en de grote zus die op een steenworp 
afstand aan hetzelfde zeel wil trekken. 
 
De genade van de Heer Jezus is met u, en mijn liefde is met u allen in 
Christus Jezus. 
 
 

Hartelijke groeten 
Bart 

 
 
 

 
Tekst uitgesproken op 25 januari l.l. door 
vicaris Bart Paepen, pastoor van de 
kathedraal, bij de aanstelling van 
dominicaan Didier Croonenberghs als onze 
nieuwe parochiepriester. 



KIJKEN MET EEN NIEUWE BLIK  
 

Pastorale boodschap 
	
Elke tweede zondag van de veertigdagentijd lezen we uit het evangelie 
het verhaal van de gedaanteverandering. ‘Zes dagen later nam Jezus 
Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een 
hoge berg, waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen 
veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen volder ter 
wereld maken kan’ (Mc. 9,2-13; zie ook Mt. 17, 1-13 en Lc. 9, 28-36). 
 
Deze ‘gedaanteverandering’, ook wel ‘verheerlijking’ genoemd, 
herinnert ons eraan dat de vastentijd geen tijd is van inspanning, 
ontbering of zelfverloochening, nodig om Pasen te ‘verdienen’. 
Integendeel, het is een tijd van bekering. Helaas wordt de bekering 
waartoe wij in de vastentijd worden uitgenodigd, maar al te vaak in 
morele zin opgevat, terwijl het gaat om een metamorfose, een 
transformatie in de manier waarop we naar de wereld kijken. 

Gedaanteverandering is in het Grieks – de taal waarin de evangeliën 
werden geschreven -  metamorphè. Het gaat inderdaad om de 
metamorfose van Jezus op de berg. De ‘verandering’ van Jezus toont of 
openbaart Jezus zoals hij echt is. Toch gaat het niet zozeer om magie, 
het is de blik, de manier van kijken van de apostelen die verandert. Een 
transfiguratie ontstaat wanneer onze blik begrijpend wordt, door het 
oppervlakkige heen tuurt en we het absurde en het verdriet achter ons 
laten: wanneer we anders naar de wereld kijken. 

Op de berg ontmoeten de apostelen dus geen ‘nieuwe Jezus’, hoe 
schitterend, almachtig, bovenmenselijk hij ook moge zijn. Integendeel, 
ze bekijken hem met nieuwe ogen en geven hem een nieuw gelaat. 

Kracht van de blik 

In deze vastentijd worden we uitgenodigd om opnieuw de kracht van 
onze blik te herontdekken, de kracht met vertrouwen het leven te 
‘lezen’. Dat wil niet zeggen dat we onszelf moeten voorliegen of alles 
met een roze bril moeten bekijken. Maar de manier waarop we naar 
mensen en ons leven kijken, zegt soms meer dan onze woorden.  

Onze blik bepaalt onze wereld en de werkelijkheid die ons omringt. Een 
liefdevolle blik maakt een persoon geliefd. Natuurlijk zijn er blikken van 
angst, van verdenking, ogen die staren, die ontsieren. Maar er zijn ook 
al die blikken die de wereld veranderen, die het leven anders bekijken, 
met luciditeit, wijsheid en welwillendheid. 



Wij kunnen allemaal momenten van echte bekering en metamorfose 
ervaren, ongeacht onze leeftijd of onze achtergrond. Op zulke 
ogenblikken ontdekken we – al is het maar even - dat we in harmonie 
met onszelf kunnen zijn en zijn we niet langer bang voor de blik van 
andere mensen.  

En wat meer is, elke keer dat we naar anderen kijken met een niet-
oordelende blik, gaat het misschien om de metamorfose van onze 
wereld die ook in beweging is... Laten we daarom de blik helder en 
lucide houden, een heldere blik op het leven, vervuld van licht. Laten 
we een goddelijk licht ontdekken in ieder van ons.  

Daarom wil ik jullie uitnodigen om jullie te laten ‘besmetten’ door 
welwillende en lucide blikken van jezelf op jezelf en op anderen. Op die 
manier kijken we naar de wereld en de ander met de ogen van God. Als 
we daarin slagen en we onze blik van de grijze alledaagsheid en de 
donkerte van corona kunnen transformeren, dan wenkt een nieuwe 
horizon, getooid met de kleuren van de eeuwigheid. 

 
Didier Croonenberghs o.p., 

pastoor van Sint-Paulus 
  



IN MEMORIAM PAUL DE HERDT 
 
Waarde confraters, beste allen, 
 
Een in memoriam schrijven is een 
verplichting, en tegelijk niet, maar wat 
deze maal toch erg belastend is. Zeker in 
deze duistere periode van deze eeuw. 
Onze kapel verliest, onverwacht, een erg 
waardevolle kapelheer en een goede 
vriend. 
 
Begin deze week is Paul vrij onverwacht, 
na een chirurgische ingreep overleden. 
Wat zich aankondigde als een vrij routineuse operatie, is het helaas niet 
geworden. Bij mijn weten heeft Paul niet geleden, hetgeen voor ons 
allen een zekere troost mag bieden. 
 
Zelf heb ik Paul gekend tijdens de jonge jaren, toen we beiden scout 
waren in de “ 46 “, de scoutsgroep van het Xaveriuscollege. We zijn 
dan mekaar wat uit het oog verloren, totdat Paul, enkele jaren geleden, 
kapelheer werd benoemd in de Venerabel kapel, via zijn vriend Walter 
Steenwegen, die zijn peter was in onze kapel. 
 
Ondertussen had hij een ganse professionele carriére uitgebouwd op 
hoog niveau. 
  
Hij bekleedde aanzienlijke functies  in bedrijven als Ahlers en SGS. 
  
Tot op de dag van zijn overlijden was hij erg actief in de wzc van oxaco 
Capenberg, waar hij er zorg voor droeg dat alles zonder problemen 
verliep. 
 
Wij zullen in Paul een gedreven man missen, met een hoog intellectueel 
niveau, immer bereid om zich in te zetten voor anderen en aldus 
beschikkend over een groot sociaal gevoelen. 
 
Die positieve inzet had hij niet alleen in het bedrijfsleven, in zijn 
familie, op Capenberg, maar ook in onze kapel. 
 
Hij was erg veel aanwezig in de wekelijkse missen in St Paulus, samen 
met Erna, zette zich ook op andere wijze in voor het welzijn van onze 
kapel en was sinds korte tijd een actief bestuurslid van Venerabel als 
penningmeester. 



 
We zijn in staat geweest, 
dank zij onze pastoor 
Didier, hem op 
Aswoensdag, in de late 
namiddag, te eren in een 
korte intieme wake in Sint 
Paulus, in aanwezigheid 
van enkele kapelheren 
 
 
 
 
 
 

De leemte, die hij nalaat, zal in onze kapel moeilijk in te vullen zijn. 
 
Laat ons Paul herinneren als een gelovig kapelheer en een goede 
vriend. 
 
Requiescat in pace. 
 

Op Aswoensdag, 17 februari in het jaar onzes Heren 2021. 
Robert Demets, 

Voorzitter Venerabel kapel. 
  



MOORD OP DE VEEMARKT (2) 
 
De schoenmaker heeft het gelapt 
 
In deel 1 vertelden we u verleden maand dat schoenmaker Philippus 
Mertens in opspraak was gekomen door een diefstal, net voordat aan 
de Veemarkt het vermoorde Nederlands echtpaar Mathourné werd 
gevonden.  
 
Al gauw wordt Philippus Mertens verdacht van de dubbele moord. Er 
zijn een paar bezwarende omstandigheden en vooral het verpanden 
van een zilveren soeplepel breekt Mertens zuur op. Hij verklaart aan de 
ondervragende schepenen dat hij de lepel gevonden heeft aan de 
trappen van de predikherenkerk, maar niemand gelooft die wankele 
verklaring en getuigen menen dat de lepel aan de Mathournés 
behoorde. De onderzoekers spitten de zaak grondig uit en er worden 
veel getuigen opgeroepen. 
 

 
 
Een van die getuigen is Isabella Gobbaerts, weduwe Gerardus Peltiers, 
die naast Mathourné woont in het grote huis links naast wat voormalig 
restaurant Lids is. In dat huis zijn in 2020 ‘onze’ dominicanen 
ingetrokken, onder wie onze nieuwe pastoor. Weduwe Peltiers, wacht 
eens even, kennen we die naam niet? Vlug even in het doopregister 
van de Sint-Walburgiskerk kijken. Inderdaad, Isabella Gobbaerts is de 
moeder van prior Cornelius Peltiers van het dominicanenklooster naast 
de Sint-Pauluskerk, de beroemde prior Peltiers die de kerk redt uit de 
klauwen van de losgeslagen Franse Revolutie en in de 20ste eeuw 



terecht een pleintje naar hem vernoemd krijgt. Onze nieuwe lichting 
dominicanen in de 21ste eeuw woont in het huis van de moeder van ‘de 
laatste der dominicanen’ uit de 18de eeuw. De weduwe Peltiers getuigt à 
décharge: ze kent de familie Mertens als godvrezende mensen. 
 
Bokkenrijders 
 
Ondertussen sturen de Antwerpse schepenen enkele brieven en 
verzoeken naar het verre land van Horne, nu in Limburg, waar Mertens 
van afkomstig is. Ze willen de antecedenten van Philippus kennen. 
Groot is hun verbazing wanneer ze na lange tijd een overzicht van zijn 
levensloop kunnen samenstellen. Mertens heeft het vak van 
schoenmaker geleerd bij de Zwitserse garde, de lijfwacht van Louis XVI 
van Frankrijk. Na 3 jaar zwaait hij af met vervalste papieren en vestigt 
zich terug in zijn geboorteplaats. Vlug wordt duidelijk dat Mertens in 
verband wordt gebracht met een afdeling van de Bokkenrijders, die 
zich aan deze kant van de Maas gespecialiseerd hebben in het 
versturen van brandbrieven. 

 
Aan de andere kant van de Maas worden burgers gefolterd en 
afgemaakt door de Bokkenrijders, een door de geschiedenis wat 
geromantiseerde groep bandieten, die domweg terreur zaait in eigen 
omgeving en voor eigen gewin. Op het grondgebied van het huidige 
België beperken de Bokkenrijders zich meestal tot brandbrieven. De 
procedure verloopt meestal volgens hetzelfde principe: je stuurt met 
een paar kompanen een brief naar een rijke boer of burger en je dreigt 



ermee om zijn onroerende goederen gedeeltelijk of helemaal in brand 
te steken. Het potentiële slachtoffer kan dat vermijden door een som 
geld op een in de brief bepaalde plek achter te laten. 
 
De brandbrieven worden vaak geschreven door net niet ongeletterde 
mensen en hoe potentieel gruwelijk ze ook zijn, ze getuigen dikwijls 
van de armoede en nood van de Bokkenrijders: “Wij en onse kinders 
sijn langh genogh gewest in noot, en niet gehadt als droog broodt” luidt 
een van de teksten. De meeste aangeschrevenen betalen en krijgen 
zelfs een kwitantie, zodat ze in de toekomst met rust worden gelaten 
en slechts af en toe kraait de rode haan op een schuur of boerderij.  
 
 
Dit artikel is volledig gebaseerd op het onderzoek van Dirk Dobbeleers, waarvan hij 
de resultaten heeft gepubliceerd in het boek “Het proces Philippus Mertens”, dat 
uitgegeven werd in 2005 bij C. De Vries-Brouwers. We spraken met Dirk 
Dobbeleers en hij vertelde ons over het intacte gerechtsdossier dat hij kon 
bestuderen op het Antwerpse Stadsarchief. Zo kon hij Philippus Mertens niet alleen 
linken aan de moord op de Veemarkt in 1790, maar ook aan meerdere 
brandbrieven die door de Bokkenrijders werden verstuurd. Om het geschrift van 
Mertens te analyseren deed Dirk Dobbeleers een beroep op een grafoloog, terwijl 
de onderzoekende schepenen in 1790 hiertoe schoolmeesters inschakelden. Ik vond 
het interessant om dit verhaal in Paullus te brengen, met toestemming van Dirk 
Dobbeleers, omdat het zich afspeelt op de Veemarkt en er verscheidene 
dominicanen of hun familieleden in het verhoor vermeld worden. Ook vond ik het 
een ongelooflijk toeval dat onze moderne dominicanen zijn komen wonen in het 
huis dat toen bewoond werd door de moeder van Cornelius Peltiers. Voor meer 
informatie over Dirk Dobbeleers of zijn publicaties kan u kijken op zijn website: 
www.dirkdobbeleers.be 
 
 
Philippus Mertens geraakt hoe langer hoe meer in verdrukking. De 
bewijzen over zijn wandaden vroeger en nu stapelen zich op. Hij weert 
zich, hij is een intelligent man en hij gebruikt zelfs de informatie die hij 
hoort van zijn ondervragers om zichzelf vrij te pleiten. Het mag niet 
baten. De Antwerpse schepenen, die optreden als schout, vragen en 
krijgen de toestemming om Mertens door foltering tot bekentenissen te 
dwingen. Tot zeven- of achtmaal toe wordt hij gefolterd in de kelders 
van het Steen. Even zoveel keren herroept hij daarna zijn bekentenis 
‘onder de blote hemel’. Het moet verschrikkelijk geweest zijn voor de 
man, ongeacht zijn misdaden. 
 
Op het laatst vindt iedereen dat het lang genoeg geduurd heeft. 
Philippus Mertens wordt veroordeeld tot de dood, hoewel hij tot het 
einde zijn bekentenissen herroept. Op 21 september 1793, om 12u ’s 
middags, zal hij op de Grote Markt het volgende vonnis ondergaan: “Hij 



wordt vastgebonden op het rad, gewurgd en geradbraakt, met 
toediening van een genadeslag”. Waarschijnlijk wordt het lichaam 
daarna naar het galgenveld op Stuyvenberg gebracht, waar het 
verscheidene dagen op het rad wordt tentoongesteld. Onder het vonnis 
staat droog: “Requiescat in pace”. 
 
Het proces Mertens is het laatste gevoerd volgens de wetten van het 
Ancien Regime. Philippus Mertens wordt als laatste in Het Steen 
gefolterd. Hij is de laatste veroordeelde die op de Grote Markt van 
Antwerpen terechtgesteld wordt. 
 

Armand Storck 
 
Fotomateriaal: 
1. Uittreksel doopregister Cornelius Peltiers: Stadsarchief ref PR85, doopregister Sint-Walburgiskerk 
2. Foto van een brandbrief: uit “Het proces Philippus Mertens”, Dirk Dobbeleers, Uitgeverij C. De 

Vries-Brouwers, Antwerpen 2005 
3. Tekening Philippus Mertens: voorpagina “Het proces Philippus Mertens”, Dirk Dobbeleers, 

Uitgeverij C. De Vries-Brouwers, Antwerpen 2005 
4. Onderstaande tekening Veemarkt, Jozef Linnig, Prentenkabinet Antwerpen, collectienr. 
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‘Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel 

(…) Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem tenietdoen, ook de strijdboog 

wordt tenietgedaan en hij zal de volken vrede verkondigen’ (Zacharia, 9,9). 

DE FATALE INTOCHT IN JERUZALEM 
 
Onder luid gejuich werd Jezus binnengehaald in Jeruzalem, nog geen 
evangelische week later hing Hij aan het kruis. Op Palmzondag ging 
Jezus de ultieme confrontatie met hogepriesters en Romeinen aan. Hij 
leek die even te verliezen op Golgotha, maar zijn leerlingen hielpen 
hem aan de uiteindelijke vredelievende overwinning 
 
Palmzondag is de zondag voor Pasen waarmee de Goede Week begint. 
In Jerusalem wordt de intocht van Jezus elk jaar met een grote 
processie herdacht. Bij die gelegenheid worden er palmtakken 
gezegend en meegedragen in een processie die Jezus' triomfantelijke 
intocht in Jeruzalem tijdens de laatste week van zijn leven in 
herinnering brengt. Maar net als vorig jaar zal ook dit jaar de processie 
niet doorgaan wegens corona. 
 

De traditie van de processie 
in Jeruzalem vindt haar 
oorsprong in de 4de eeuw. 
In de Middeleeuwen ging 
de processie van kerk tot 
kerk. De palmtakken, die 
over de hele wereld worden 
gebruikt als tekens van 
vreugde en begroeting, 
overwinning, zijn ook 
symbolen van de 

overwinning van het christendom en worden vaak geassocieerd met 
christelijke martelaren. 
 
De palmen uit het evangelie werden in onze streken vervangen door 
takjes van buxus. Vroeger werden gewijde palmtakjes opgehangen 
boven of naast de huisdeur of werden ze geplaatst aan de uithoeken 
van de akkers. Nu brengt men ze meestal aan achter een kruisbeeld. 
 
Naar analogie met de kerstversiering maakt men 'bloemstukjes' van 
buxus en gele bloemen. Als tegenhanger voor de kerstboom worden 
takken van krulwilgen, waarvan de knoppen pas ontloken zijn, 
opgesmukt met gele linten en versierde uitgeblazen eieren.  



In bepaalde delen van Vlaanderen 
bestaat de gewoonte een 
'palmpasen' te maken. Soms 
spreekt men ook van palmpasen 
kruis of palmpasen stok. Dit is een 
houten kruis gemaakt van stokken, 
met versieringen die verwijzen naar 
lijden, dood en verrijzenis van 
Jezus. 
 
Zo herinnert palm aan de intrede 
van Jezus in Jeruzalem, brood refereert aan het Laatste Avondmaal en 
de haan verwijst naar de verloochening van Petrus. En eieren doen 
natuurlijk denken aan nieuw leven en dus aan de Verrijzenis van 
Christus. 
 
Messiaans 
Gelovigen en apostelen beschouwden vanaf de eerste jaren van het 
christendom die intocht als een belangrijke gebeurtenis in het leven 
van Jezus. Het duidelijkste bewijs daarvan is dat niet alleen alle vier de 
evangelisten er min of meer ruime aandacht aan besteden, maar dat 
zelfs de joodse geschiedschrijver Josephus er aan refereert, zij het in 
een andere context. Theologen en bijbelexegeten hebben er daarom tot 
vandaag de dag een stevige kluif aan. 
 
De tocht naar Jeruzalem was een initiatief van Jezus, daarover bestaat 
geen twijfel, meent exegeet Herman Thijssen. ‘Hij wil zijn boodschap 
van het komend rijk van God ook naar het centrum van Israël brengen, 
naar Jeruzalem, dat de joden beschouwen als ‘de navel van de wereld’. 
Enkel in Johannes lijkt die intocht al stoemelings plaats te vinden, in de 
drie andere evangelies wordt die gebeurtenis nauwkeurig voorbereid 
door Jezus, aldus de exegeet. 
 
Intochten – blijde inkomsten bij ons van de 15de tot de 18de eeuw – 
waren schering en inslag in de Grieks-Romeinse wereld. Maar ook de 
joden was het fenomeen niet onbekend, denken we maar aan de 
inhuldiging van koning Salomo (1 K 1,32-40) en die van Jehu (2 K 
9,13). En dan waren er de verhalen over de inhuldiging van de 
Makkabeeërs. Het verhaal van Jezus past in die ‘traditie’. Alleen was hij 
geen militaire leider die werd ingehaald na een glorieuze overwinning. 
 
Jezus’ intocht is ‘een messiaans gestileerd verhaal’. Dat hij de intocht in 
grote mate zelf in scène zet, suggereert dat hij iets duidelijk wilde 
maken. ‘Jezus wilde geen Messias zijn zoals er tientallen waren geweest 



en die allen een triest 
einde vonden omdat ze 
door de Romeinen als 
rebellen werden 
beschouwd. Jezus wilde 
een brenger zijn van Gods 
koninkrijk, ‘een man naar 
Gods hart zoals David, 
maar dan zonder diens 
politieke intriges, een 
koning zonder militaire 
macht’. 
 
Ezel 
Dat hij op een ezeltje 
binnenkomt, steekt schril 
af tegen het gebruikelijke 

machtsvertoon, te paard, van de wereldlijke machthebbers. Op een 
ezel zit je ook lager, een teken van nederigheid. Toch heeft die ezel een 
zekere waardigheid: hij was nog nooit door iemand bereden, het was 
geen muildier en hij was vastgebonden. ‘Het feit dat iets onberoerd is, 
wordt in de Bijbel vaak als vereiste beschouwd voor dieren of objecten 
die een rol spelen in de religie’ 
(1 S 6,7; Dt 21,3). 
 

‘In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de 
heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen 
dienen. Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, aan wingerd het jong van 

zijn ezelin (…) (Genesis 49,10-11) 
 

’De ezel mag dan minder majesteitelijk lijken dan een paard, maar 
omdat hij minder geschikt is voor het leger is hij des te meer geschikt 
voor een vredelievende Messias’, aldus Thijssen. Niettemin was Jezus’ 
intrede, door een massa gelovigen bejubeld met ‘Hosanna’ (‘help ons’), 
zowel voor de Romeinse bezetter als voor de hogepriesters een 
provocatie. De mens Jezus besefte dat ook. Met de grote schoonmaak 
in de tempel die daarop volgde, tekende hij zijn fysieke doodvonnis. 
 
 

Walter Geluyckens en Guido Meeussen 
 
foto’s 
• C.Leterme en CCV  
• Giotto, fresco in de Scrovegni-kapel, Padua 
Bronnen  
• THYSSEN, Herman c.p., Jezus trekt naar Jeruzalem, in Het Teken, maart 2012  
• Mt 21, 1-9; Mc 11, 1-11 en 15-19; Lc 19, 29-38 en Joh 12, 12-16  



IN HOC SIGNO VINCES – LEPANTO (3) 
 
Een bijzonder kruisbeeld 
 
In het hartje van het oude Barcelona 
staat in de wijk Barri Gòttic aan de 
Plaça de la Seu, de gotische 
kathedraal van het Heilig Kruis en de 
Heilige Eulalia. Wanneer je er 
binnenstapt vind je aan de rechterkant 
de Capella del Santíssim Sagrament 
(kapel van het Heilig sacrament). 
Boven de graftombe van de heilige 
Olegarius Bonestruga (1060 -1137) 
prijkt een zwart houten beeld van een 
gekruisigde Christus, de ‘Christus van Lepanto’ samen met Onze-Lieve-
Vrouw van Smarten (foto 1). Dit crucifix zou tijdens de zeeslag van 
Lepanto (7 oktober 1571) aan boord zijn geweest van La Real, het 
vlaggenschip van de opperbevelhebber van de Heilige Liga, Don Juan 
van Oostenrijk. 
 
Het beeld was een geschenk van zijn halfbroer Filips II, de toenmalige 
koning van Spanje. Het werd in Madrid reeds als miraculeus beschouwd 
en daar aanbeden in een afgebrande kerk. Dit is misschien de reden 
waarom de bovenzijde van de beeltenis een donker uiterlijk heeft. Aan 
de onderzijde heeft men proberen de voeten schoon te maken. Maar 
omdat het er op leek dat het origineel niet zo wit was als gedacht, werd 
die operatie gestopt. 
 
Soepele Jezus 
De houding van Jezus is heel opvallend. De romp en de benen zorgen 
voor een onnatuurlijke gebogen vorm. Eén van de legendes vertelt dat 
tijdens de strijd het lichaam van Christus zich naar rechts boog om een 
kanonbal of kogel te ontwijken en in die positie is gebleven. Volgens 
een ander verhaal bevond het kruisbeeld zich in het ruim van het schip  
en bewoog Jezus Zijn lichaam om een gat in de romp af te dichten. 

 
Tijdens de vastentijd verhuist het beeld 
naar het tweede altaar aan de 
linkerzijde. Daar zorgen de Dragers van 
de Heilige Christus van Lepanto voor. 
De voeten van Jezus worden dan door 
een purperen lint verbonden met een 



koperen plaat. Op die manier kunnen gelovigen onrechtstreeks het 
kruisbeeld aanraken (foto 2 en 3). 

 
Elke vrijdag tijdens de veertigdagentijd houden de dragers de kruisweg 
in de kathedraal, gekleed in zwarte gewaden. Met Goede Vrijdag om 
15u wordt de Christus buiten de kerk gedragen. Daarna wordt de Preek 
van de Zeven Woorden gehouden, de laatste zeven zinnen die Jezus 
sprak voor zijn dood. Met als laatste: ‘Het is volbracht’. 
 

Erwin Vandecauter 
 

 
foto’s en bronnen 
• DELGADO, Enrique, El Christo de Lepanto en Barcelona, blog, 20 september 2012 
• HANß, Stefan, A Material Microhistory of the Sant Crist de Lepant (Barcelona, 1571–2017), Forum 

Kritische  Archäologie 7 (2018) 
• catedralbcn.org 
• esglesia.barcelona  



EEN GROTE PROFEET MET EEN GROTE VERBEELDING 
 
Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei 
tegen je, terwijl je onder het bloed zat: “Leef! Blijf in leven, bedekt met 
je bloed als je bent!” 
 
De rijke beeldspraak van de profeten in het Oude Testament blijft 
verbazen. Je zou niet spontaan vermoeden dat God deze zinnen tegen 
de stad Jeruzalem spreekt en toch schrijft de profeet Ezechiël ze recht 
uit de mond van God op in het 6de vers van het 16de hoofdstuk van het 
boek dat naar hem genoemd is. Het is dat vers dat ons voor dit artikel 
interesseert, want het staat gebeiteld op de schriftrol die de stenen 
Ezechiël in onze Calvarietuin vasthoudt. 
 

Het vers vormt het begin van een tirade 
die God tegen de verderfelijke stad 
Jeruzalem houdt. Ezechiël, die in de 6de 
eeuw v.C. waarschijnlijk heel zijn leven 
in Babylon heeft gewoond, wil met de 
tekst aantonen hoe Jeruzalem en al haar 
inwoners ontaard zijn en hoezeer God 
daar woedend over is. Ezechiël vergelijkt 
de stad met een vrouw, die door God is 
opgevoed en gekoesterd, maar die zich 
als een hoer gedraagt. U moet in het 
boek Ezechiël zelf maar eens opzoeken 
hoe het verder gaat, in dit familieblad is 
pornografie niet zo op haar plaats. Die 
mannen spraken beeldrijk en namen 
geen blad voor de mond. 
 
Het grote beeld van ongeveer 2 meter 
hoog (1) in onze Calvarietuin, wordt 
toegeschreven aan beeldhouwer Jan 
Claudius De Cock en dateert uit de 
eerste helft van de 18de eeuw, zoals alle 

beelden in die merkwaardige tuin. Op de sokkel staat het wapen van 
Jeruzalem, omringd door doodshoofden en knoken.  
 
Jan De Cock tekende voor wel 19 grote beelden in de Calvarietuin, dat 
is bijna 1/3de van het totaal. In het kader van dit onderzoek kregen we 
hulp van Claire Baisier, gespecialiseerd in religieuze barokkunst. Zij 
bezorgde ons een uittreksel van een boek van J. Van der Sanden (2) 



waarin het belang van De Cock voor de tuin wordt aangetoond en ook 
het beeld van Ezechiël aan hem wordt toegeschreven. 

 
Opdat ook bezoekers uit de 21ste eeuw zouden weten om welke Bijbelse 
figuur het gaat staat zijn naam netjes aan zijn voeten gebeiteld: 
Ezechiël. Zo kwam ik hem op het spoor in het Prentenkabinet aan het 
museum Plantin Moretus. Want op een schets met een Bijbelse figuur 
(3) staat, net zoals bij het beeld in de Calvarietuin, zijn naam aan zijn 
voeten vermeld, zij het in het Griekse alfabet. 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

Dankzij de samenwerking met Virginie D’haene van het museum 
kunnen we zo de prent waarschijnlijk linken aan het beeld. De 
lichaamshouding, de drapering van de kledij, de tekstrol en de naam 
van de profeet op de tekening komen bijna copy / paste overeen met 
het beeld. De blik van Ezechiël op het beeld is naar boven gericht, wat 
het dramatische effect verhoogt. Op de tekening kijkt de profeet naar 
beneden, naar ons, bezoekers, om te zeggen: “Kijk eens wat ik 
geschreven heb, lees mijn woorden!” Dus houden we de link op 



“waarschijnlijk”. De tekening is een schets die voor een voorlopig 
akkoord wordt voorgelegd aan de opdrachtgever, die dan zijn 
opmerkingen mag formuleren. 

 
We kennen die opdrachtgevers: de ‘clan’ Ketwigh, 3 broers en broeders 
dominicaan, die de Calvarietuin in hun geest gestalte gaven. Het waren 
geen gemakkelijke mannen, die regelmatig in conflict waren met hun 
oversten en de Antwerpse bisschoppen.  
 
Ik kan me levendig voorstellen dat Jan De Cock met zijn tekening voor 
de 3 broers zit en dat zij zeggen: “Ge laat Ezechiël naar beneden 
kijken, De Cock, waar is dat goed voor? Hij moet naar boven kijken, 
naar God, om te laten zien dat hij Zijn woorden goed heeft 
opgeschreven, verstaat ge? Ezechiël moet een beetje angstig kijken, 
want God is vertoornd, hebt ge dan helemaal niet gelezen waar het 
over gaat, beeldhouwer?” Wat doe je dan, als beeldhouwer die bijna 
1/3de van de beelden in de Calvarietuin van de dominicanen mag 
maken? 
 
De Antwerpse musea en bibliotheken zijn schatkamers die met plezier 
hun geheimen prijsgeven aan wie er naar op zoek wil gaan.  
 
 

Armand Storck 
 
 
 
(1)  Sint-Pauluskerk, inventarisnummer C142 
(2)  J. Van der Sanden, Oud Konst-Toneel, 1771 (PK 173/1, f. 212) 
(3)  Prentenkabinet Antwerpen, inventarisnummer PK.OT:01297 

  



OP REIS IN VLAANDEREN MET PAULUS (8) 
 
Onder vuur in de ‘verwoeste gewesten’ 
	
Met Langemark-Poelvoorde hebben we het meest westelijke punt van 
onze Vlaamse Paulusreis bereikt: voorbij Kortrijk en iets ten noorden 
van Ieper, een rit van 130 kilometer. ‘Paulus’ Bekering’ heeft een 
bewogen geschiedenis achter de rug. Het is een gemeenschap van 
uitersten. Geen enkele parochie waar we tot nog toe op visite gingen, is 
ouder – volgend jaar bestaat ze 920 jaar – maar geen enkel 
kerkgebouw is jonger. Pas binnen vier jaar is het aan zijn eerste 
eeuwfeest toe. De ‘nieuwe’ kerk werd in september 1925 gewijd. 
 
Wanneer ik op een vrijdagvoormiddag naar de hoofdingang wandel, 
verlaten de laatste kerkgangers het gebouw. Een uitvaart in corona-
tijden. ‘Die  was nog niet gepland toen we afspraken, zegt Frank 
Allewaert. Zoals elders dienen kerken dezer dagen vooral om afscheid 
te nemen. ‘Sinds de eerste lockdown mochten we slechts één koppel 
jonggehuwden ontvangen’, aldus de diaken. Maar voor het begin van 
de pandemie ontving ‘Paulus’ Bekering’ op zondag gemiddeld 80 
kerkgangers, verzekert Frank. 
 



Pastoor 
Enkele jaren voor de Franse inval einde 18de eeuw kocht pastoor 
Gregorius De Keuwer nog op eigen risico een orgel van …de paters 
dominicanen in Ieper om het te laten plaatsen op een nieuw doksaal. 
Vandaag heeft Langemark zelfs geen eigen pastoor meer. ‘Bart (De 
Muynck) werd benoemd in Jabbeke, hij is nu een jaar weg. Het bisdom 
heeft ons een nieuwe beloofd, maar die is er nog niet’. Lokale gelovigen 
en die van de 4 andere kerken uit de federatie, moeten het stellen met 
een gestreamde zondagsmis vanuit Ieper. 
 

‘Dat belet niet dat vier van de vijf 
kerken van onze federatie elke dag 
toegankelijk zijn voor bezoekers’, 
zegt Allewaert. Weliswaar zonder 
onthaal en dus zonder bewaking. 
Mondkapjes bedekken de ogen en 
wenkbrauwen niet: de diaken 
glimlacht om mijn gefrons: ‘Al wat 
waardevol is werd verwoest in WO I, 
er valt niets meer te rapen’. Luc 
Hoenraet zal het minder graag 
horen. Hij schilderde op vijf panelen 
(geen 14) een ‘Kruisweg van Liefde’ 
(2005-2007): Golgota, , Jezus aan 
het Kruis, de Kruisdood, Pietà en 
Verrijzenis. 
 
Maar inderdaad, net als deze 
kruisweg, dateren alle meubelen, 
kunstwerken en decoraties van na 
de ‘Grote Oorlog’. De drie 
glasramen in het koor en de twee in 
de zijbeuken ogen het fraaist. Enkel 
het glasraam in de zuidelijke zijbeuk 

herinnert eraan dat het hier om een Pauluskerk gaat met, uiteraard, de 
Val van Saulus  als onderwerp. De ‘neo-baksteengotiek’ oogt sober 
maar luchtig, de inrichting is eenvoudig, de tering moest duidelijk naar 
de nering gezet worden, al blijkt dat niet uit het volume van het 
gebouw, want dat is aanzienlijk. 
 
Rampen 
Paulus’ Bekering in Langemark is niet alleen de jongste kerk in de 
oudste parochie, ze staat ook mee bovenaan de lijst van Vlaamse 
sacrale gebouwen die het meest te lijden hadden. Want de quasi totale 



verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog was de letterlijke 
genadeslag voor een gebouw dat net als de meeste (Paulus)kerken de 
woede van de protestanten (laatste kwart 16de eeuw), de 
genadeloosheid van het vuur (een brand in 1652) en de vernielzucht 
van de Franse revolutionairen (1798) moest ondergaan.  
Uit de recente geschiedenis van de nieuwe kerk, naar een ontwerp van 
Thiery Nolf uit Torhout, onthouden we vooral de restauratiewerken 
(1999-2002) van zowel de toren en de zijgevels als de binnenruimte. 
Haar meest recente ‘moment de gloire’ - zo leren we uit een historisch 
overzicht dat de diaken nog uit een lade in de sacristie diept – beleeft 
‘Paulus’ Bekering’ op donderdag 22 januari 2004. Kardinaal Danneels is 
dan te gast en vertelt de bomvolle kerk (‘meer dan 800 aanwezigen’) 
over ‘Waarom geloven gelukkig maakt’.  

 
Buiten gekomen, maak ik nog 
even een rondgang rond de kerk, 
die best imposant is. Ze 
domineert het vierhoekige 
marktplein, de gebouwen die het 
omzomen dateren min of meer 
uit dezelfde periode. Er breekt 
wat blauw door de wolken maar 
toch doet deze plek doet me aan 
Brel denken. De kale bomen voor 
de westgevel met op kop het 
monument voor de tientallen 
gevallen burgers, maakt de 
tristesse nog wat groter. Als je je 
geloof hier niet verloor in 1918 
werd het alleen maar sterker. 
Misschien schreef Paulus wel een 
– verloren gegane – brief aan de 
inwoners van Langemark, dat 
helpt. 
 

 
 

Guido Meeussen 
 
 
 
Bronnen: 
• gesprek met diaken Frank Allewaert en brochures van de kerk 
• Agentschap voor Onroerend Erfgoed 
• eigen foto’s  



DE ZON SCHIJNT WEER IN ONZE WEEKKAPEL 
 
Glas-in-loodramen gerestaureerd 
 
In onze PaulLus van oktober 2020 
kon u al lezen over de restauratie 
van de glas-in-loodramen in de 
weekkapel waarmee we een  
gunstiger binnenklimaat wilden 
garanderen. 
 
Herinnert u zich de foto’s nog? 
Triplex platen aan de binnenkant 
en een groen zeil aan de buitenkant 
want de glas-in-loodramen waren vertrokken naar het restauratieatelier 
van de aannemer, Renotec nv. en de voorzetbeglazing was ‘in 
bestelling’. Eind oktober bracht Walter Vrinssen, die het dossier voor de 

kerkraad opvolgde, een bezoek aan 
het glasatelier om een stand van 
zaken op te maken. 
 
Begin november kwam er schot in 
de zaak en werd de 
voorzetbeglazing geplaatst. De 
opgepoetste metalen profielen 
werden zwart geschilderd. De 
glasroedes, die de verschillende 
stukken gekleurd glas op hun plaats 
hielden, werden niet teruggeplaatst. 
De haken waarin deze roedes lagen, 
bleven wel behouden. 

Samen met de messing blokjes, 
die de functie van de roedes 
hebben overgenomen, kreeg het 
moderne raam zo toch een 
authentieke look. Om het geheel 
dan ook nog een ‘artisanale look’ 
te geven, werd mastiek over de 
zwarte profielen ‘geboetseerd’. 
Het resultaat was al verbluffend: 
elegant en licht. Mochten de 
gekleurde glas-in-loodramen niet 
teruggekeerd zijn, we hadden het 
op dat moment niet betreurd.  

Zwart haakje – messing blokjes – zwarte 
mastiek 

Rode pijl = weekkapel 

Atelier Renotec nv 



 
Maar dan was het begin december de beurt aan de zes gerestaureerde 
glas-in-loodramen. Netjes gereinigd, met nieuwe messingen deklatten 
kregen ze hun oude plaatsen weer terug. Al moesten we nog een kleine 
twee maanden wachten op de oplevering, 
want de vier raamopeningen, die ook in de 

oude opstelling voor 
optimale circulatie 
zorgden, moesten 
aangepast worden. 
 
Vroeger stonden die 
bovenaan. Met een 
soort verticale roede 
trokken we die open, 
maar die constructie 
was doorheen de jaren 
erg onstabiel 
geworden. Een 
motortje om het 
elektrisch te openen 
vonden we dan weer te 
storend en esthetisch 
onverantwoord in het 
ganse plaatje. De enige oplossing was de 
raamopeningen lager te zetten om ze mechanisch, 
met de hand te openen. 
 
Bovendien hadden we wegens de 
voorzetbeglazing een bijkomend probleem: nu 

Gerestaureerd glas-in-lood 
raam: Jeruzalemwapen n.a.v. 

400 jaar Slag van Lepanto, Marc 
De Groot, 1967 



moesten er niet één raam, maar tegelijk twee ramen (het glas-in-lood 
element én het element voorzetbeglazing) geopend worden. De 
aannemer en de architect van Steenmeijer architecten BV zijn 
uiteindelijk tot een elegante oplossing gekomen met een schuifslotje 
dat in twee buisjes kan schuiven. Eind goed, al goed, zeker als je naar 
het ‘voor & na’ kijkt. 
 
Tot slot nog een woordje van dank voor Walter Vrinssen, oud-voorzitter 
van de kerkfabriek, die plichtsbewust alle werfvergaderingen heeft 
bijgewoond om dit dossier tot een goed einde te brengen. 

 
 
 

Caroline De Wever 
 
 
 
 
 

Foto’s 
• Caroline De Wever 
• Steenmeijer architecten BV  



MUZIKALE PASSIE VOOR DE GOEDE WEEK 
 
De muzikale actoren van Sint-Paulus doen er alles aan om in deze mo 
eilijke tijd via livestreamconcerten een boeiende dynamiek te creëren. 
Mede dankzij de ‘culturele activiteitenpremie’ van de Vlaamse regering 
kan het Euterpe Baroque Consort daarom, op 21 maart om 17u, Sint-
Paulus een bijzonder passieconcert aanbieden dat vooruitkijkt naar de 
Goede Week.   
 
Wie 'Stabat Mater' zegt, denkt onvermijdelijk aan dat éne beroemde 
werk van Gianbattista Pergolesi, de onvermijdelijke nummer één in 
Klara's top 100. Of mogelijk aan Antonio Vivaldi, die ook excellente 
muziek over dit tafereel schreef.  In òns concert geven we aan dat er 
onder dezelfde titel ook nog een andere componist diep doorvoelde 
muziek heeft gecreëerd, geraakt door het lot van de Moeder die haar 
Zoon beweent: Sances 
 
Sances  
Vandaag is Giovanni Felice Sances (ca. 
1600 – 1679) een eerder obscure 
componist. Tijdens zijn leven gold zijn 
faam in heel Europa. Initieel was hij na 
zijn studies in Rome als operazanger 
actief in Venetië, Bologna en Rome. Zijn 
eerste opera, waarin hij ook zelf zong, 
schreef hij voor Padua in 1636. In 
datzelfde jaar ging hij als hofzanger in 
Wenen aan de slag. Hij werd er vice-
Kapellmeister en volgde er in 1669 
Antonio Bertali als Kapellmeister op. In 
1670 werd zijn prachtige Stabat Mater 
gecreëerd.  
 
Enkele jaren geleden hoorde ik het werk in de Sint-Pauluskerk, 
uitgevoerd door het Euterpe Baroque Consort met sopraan Sarah Van 
Mol. Niet echt bekend met het werk van Sances, wachtte ik met 
nieuwsgierige, maar niet al te hooggespannen verwachting af. De 
uitvoering ontroerde me echter tot tranen toe. De cd die ik daarna van 
het werk kocht, met Philippe Jarouski als solist, raakte me geenszins op 
dezelfde manier. 
 
Zelenka  
'Muziek in Sint-Paulus' heeft een groot hart voor de muziek van Jan 
Dismas Zelenka. We voerden onder meer zijn 'Missa Paschalis' (Pasen 



2015), zijn 'Missa Omnium Sanctorum' 
(Allerheiligen 2018) en zijn 'Missa 
Nativitatis Domini  (Kerstmis 2019) uit. 
Vaclav Luks, dirigent van Collegium 
Musicum 1704, zegt:  ‘Zelenka wordt vaak 
de Boheemse Bach genoemd.  Inderdaad, 
kwalitatief kan hij Bach in de ogen kijken 
– alleen doet hij compleet andere dingen. 
Tot Zelenka's persoonlijke stijl kan je het 
breken van regels rekenen, hij doet vaak 
bizarre dingen. In zekere zin ken ik geen 
muziek die meer katholiek geïnspireerd is 

dan de zijne’. 
 
Jan Dismas Zelenka wordt op 16 oktober 1679 gedoopt in Lunovice, 
een dorpje ten zuidoosten van Praag. Zijn vader is er cantor en 
organist. Voor het jezuïetencollege in Praag, waar hij studeert, schrijft 
Zelenka verschillende composities.  In 1710 of 1711 wordt hij lid van 
de Hofkapelle in Dresden als violone speler (contrabassist) aan het hof 
van August de Sterke. Die is als keurvorst van Dresden, na zijn 
bekering tot het katholicisme, ook koning van Polen geworden.  
 
Zelenka reist mee met de koninklijke hofhouding naar onder meer 
Venetië (waar hij studeert bij Antonio Lotti) en Wenen (contrapunt bij 
Johann Fux). Die kennis geeft hij door aan Johann Joachim Quantz.  
Onder August de Sterke was Dresden, het ‘Florence aan de Elbe’, een 
centrum voor Italiaanse, Franse en Duitse muziek geworden, een 
Parnassus voor schilders en musici. Voor zijn Sächsische Staatskapelle 
waren vele beroemde componisten actief zoals Johann David Heinichen, 
Francesco Maria Veracini, Nicola Porpora, Johann Joachim Quantz, 
Johann Adolf Hasse en de gebroeders Johann Georg en Carl Heinrich 
Graun. Het grote voorbeeld voor August de Sterke was Louis XIV en 
zijn Versailles.  
 
Kapelmeester Heinichen en Zelenka werden aangespoord om muziek te 
componeren voor diverse liturgische hoogdagen. Zelenka zal meer dan 
20 missen componeren. Na de dood van Heinichen in 1729 neemt 
Zelenka al zijn taken over, alleen volgt de benoeming niet. De 
teleurgestelde Zelenka verwerft, net als Johann Sebastian Bach, wel de 
titel van Kirchen Compositeur. Het is niet zonder reden dat de muziek 
van Zelenka in de ogen van Bach, Telemann, Händel en Pisendel als 
meesterlijk gold. Na zijn dood kopieerde Pisendel diens Responsoria pro 
hebdomada sancta en stuurde ze naar Telemann zodat die voor een 
uitgave ervan kon zorgen. 



We voeren Zelenka's 'Lamentatio I' voor 
Witte Donderdag uit, samen met de 
tweede Lamentatio voor Goede Vrijdag. 
 
Carissimi 
De derde componist op het programma is 
Giovanni Carissimi (1605-1674), een van 
de belangrijke meesters van de vroege 
Italiaanse barok.  Hij bepaalde de vorm 
van het Italiaanse oratorium ('Jephta' en 
'Jonas') en via zijn leerlingen (Kerll in 
Duitsland en Charpentier in Frankrijk) was 
zijn invloed in het noorden van Europa zeer groot.  Onder meer zijn 'O 
vulnera doloris' staat op het programma, waarin de baroktrombone van 
Wim Bécu en de basstem van Wilfried Van den Brande alterneren.  
 
Wim Becu laat u ook nog huiveren bij de diepe tonen van Monteverdi's 
'Ab aeterno'. 
 
Euterpe Baroque Consort speelt in volgende bezetting:Ortwin Lowyck 
en Martine Beernaert (violen), Marc Claes (altviool), Mathilde Wolfs 
(cello), Lode Leire (contrabas), Bart Rodyns (orgel – artistieke leiding), 
Wim Becu (baroktrombone), Sarah Van Mol (sopraan), Wilfried Van den 
Brande (bas-bariton). 
 
Benefiet  
Ons passieconcert heeft een benefietkarakter. Na concerten ten 
voordele van KOCA en Katrinahof, zetten we ons nu met overtuiging in 
voor onze eigen Vincentiusgroep. Binnen Sint-Paulus wordt die 
gesteund door pastoor Didier Croonenberghs o.p., voorzitter Leo Van 
achter en bestuurders Leo en Hilde Vereecken- Eykens en Stan Geel). 
De Vincentiusgroep steunt de armen in onze stad, rechtstreeks en met 
partners.  Uw gift kan overgeschreven worden op rekening BE12 7895 
7904 8992 van St.Vincentius a Paulo – Sint-Pauluskerk Antwerpen. 
Indien U een fiscaal attest wil (giften vanaf 40 euro), kan u het bedrag 
overschrijven op rekening  BE02 3100 3593 3940 van St.Vincentius 
Nationale Raad van België – Brussel met vermelding “gift voor 
St.Vincentiusconferentie Sint-Pauluskerk – Antwerpen”. 
 
 
 

Wilfried Van den Brande.  



ONZE FACEBOOK-HITPARADE VAN FEBRUARI  
 

Afrikanen in de Sint-Pauluskerk 
Het lijkt wel een eeuwigheid geleden 
dat we nog rondleidingen gaven in de 
Sint-Pauluskerk. Op één van mijn 
laatste was een echtpaar dat zijn 
strepen verdiend had met caritatieve 
werking in Afrika. Bijna aan het einde 
van de rondleiding vroeg de man me 
of we geen afbeeldingen hadden van 
zwarte mensen in onze kerk. De vraag 
verraste me en ik geraakte niet verder 
dan de zwarte schipbreukeling op 
‘Maria redt de drenkelingen’ van Luis 
Pecher, de geselaar op De Geseling en 
de wat gratuite opmerking dat 
kunstenaars uit de 17de eeuw nu 
eenmaal niet veel in contact kwamen 
met zwarte mensen. Ik zou eens 
moeten ophouden met me verplicht te 
voelen om bij gidsbeurten altijd een antwoord klaar te hebben. 
 
Ondertussen heb ik nog een zwarte man gevonden en natuurlijk zullen 
er nog zijn, maar je moet soms diep in een schilderij durven gaan. 
Deze man staat achter een witte, die aan zijn hoofdtooi te zien, geen 
sukkelaar is. De witte kijkt wat vertwijfeld rond, de wijsvinger van de 
linkerhand peinzend aan de kin. Hij kijkt weg uit het schilderij, hij heeft 

geen antwoord. Maar kijk nu eens 
goed naar de zwarte man, die op 
het eerste onnauwkeurige gezicht 
een schaduw lijkt van de witte. Hij 
volgt niet alleen gespannen de 
discussie, maar hij heft zijn 
linkerhand op om de aandacht te 
trekken en opent zijn mond om te 
beginnen praten. Zou hij durven? 
 
Het 5de mysterie uit onze 
Rozenkransreeks, Jezus in de 
tempel, geschilderd door Matthijs 
Voet, ca. 1618. Moeilijk zichtbaar 
detail vanaf de kerkvloer. 
 



Uniek gezicht op de toren van de Sint-Pauluskerk! 
Op 8 april 1807 zet tekenaar Claude-Antoine Fleury zich op een 
strategische locatie, iets ten noorden van Antwerpen. Hij is al een paar 
keren komen verkennen de voorbije dagen en ja, dit is de ideale plek 
om de toren van de Sint-Pauluskerk te schetsen. Het is een zonnige 
lentedag en de tekening gaat vooruit, op een paar uren tijd staat onze 
toren er prachtig op. Het is één van de mooiste tekeningen die er ooit 
van gemaakt zijn. Fleury is tevreden. 
 
Rond 13u, Claude-Antoine heeft net een stuk Frans brood met filet 
d’Anvers in zijn mond gestopt en tekent al kauwend verder, gebeurt er 
iets verschrikkelijks. Een enorm geraas weerklinkt, het geluid van 
honderden stemmen 
stijgt op, het klinkt als 
‘hoera’ met een zwaar 
Frans accent. De 
enorme romp van een 
slagschip dendert 
voorbij Fleury, die de 
schrik van zijn leven 
pakt. Zijn pen schiet 
ongecontroleerd over 
het blad papier en op 
twee, drie seconden is 
de toren van de Sint-
Pauluskerk herleid tot 
enkele onherkenbare 
krabbels. 
 
Fleury heeft van de nood een deugd gemaakt en van onze toren 
wolken. Hij heeft rap de boot getekend, de Charlemagne. Gelukkig was 
dat net het eerste oorlogsschip met 74 kanonnen dat van de Antwerpse 
marinewerf te water werd gelaten, dus hij kon de tekening voor veel 
geld aan de admiraliteit verkopen en er werden veel gravures van 
verspreid. Maar de mooiste tekening van onze toren ooit, die heeft 
maar kort geleefd. 
 
Dit verhaal is volledig verzonnen. Wat moet een mens allemaal 
bedenken om elke dag over de Sint-Pauluskerk te schrijven. De 
scheepswerven lagen aan de Sint-Michielsabdij, in het zuiden van de 
stad, dus de toren van Sint-Paulus kan je op de tekening niet vinden. 
De tekening heb ik geplukt uit de online collectie van de Bibliothèque 
Nationale de Paris. Fleury tekende met de Franse slag. De Charlemagne 
zou 74 kanonnen moeten hebben volgens de tekst. Ik heb de 



geschutsluiken geteld, het zijn er 29 aan een kant, dus 58 in het totaal. 
Fransen hé… het kan niet missen dat Napoléon van Nelson op zijn 
maritieme donder kreeg. 
 
Een wedstrijd. Met prijzen! (1) 
Antwerpenaren kennen hun stad. De meeste Antwerpenaren zijn ook 
gids in hun stad, sommigen zelfs professioneel. Ze weten alles over 
gebouwen die er staan en nog meer over gebouwen die er niet meer 
staan. Soms verandert een stad onherkenbaar en kan je met de beste 
wil van de wereld niet meer zien op welke plek een foto of schilderij is 
gemaakt. Dat is het moment waarop ook de Antwerpenaar even 
verloren loopt. 
 

 
We bouwen onze wedstrijd zachtjes op. Veel Antwerpenaren zullen nog 
vermoeden waar het tafereel op het schilderij zich afspeelt. Het is dan 
ook geen geheim, het gaat vandaag nog niet over de wedstrijdvraag. 
De trappen leiden naar de Koolkaai, daarnaast zie je de toegang tot een 
groot gewelf: dat is een spuigat, een afwatering. 
 
Het is avond of late namiddag, de mensen bollen uit. Rechts hebben ze 
een gezellig vuurtje aangestoken, waarschijnlijk om nog wat resterende 
vis te bakken en dan te verorberen. Is de vrouw erboven op de kaai 
matten aan het kloppen, of nog wat was aan het drogen? (Nee, dat is 
de wedstrijdvraag niet). Links is het tegelijk drukker en rustiger. Er 



hebben nog wat vrouwen vis gekocht, een moeder sust haar kind, de 
vissers zijn moe. 
 
Het zijn kleine schepen, het grootste is een overmoedige roeiboot. Zie 
je die rare plank aan de zijkant? (Nee, dit is niet de wedstrijdvraag). 
Dat is een zwaard, waarmee voorkomen wordt dat deze boot zonder 
kiel gaat driften (letterlijk: zijdelings wegglijden). Dat is wel nodig bij 
de sterke getijdenwissels van de Schelde. 
 
Bovenaan de trap gaat het er levendiger aan toe. Een staande vrouw in 
het zwart is heftig aan het praten tegen een zittende. Gaat het over 
mannen, koken, geld – of zijn ze gewoon aan het roddelen? Laat ze 
maar doen, het is bijna avond, zo meteen gaat iedereen naar huis. 
 
Dit wordt te lang om nog een prijsvraag te stellen. Volgende keer 
schuiven we het schilderij wat verder op naar boven, dan zien we een 
stukje meer. Spannend hé? 
 
 
 
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) 
  



HEROPSTART VAN DE ZONDAGVIERINGEN 
 
De Sint-Paulusgemeenschap in Antwerpen hervat de 
eucharistievieringen vanaf zondag 28 februari 2021 en dit zeker tot en 
met Palmzondag 28 maart. 
 
Rekening houdend met de 15 personen maatregel wordt er gestart met 
drie vieringen, de eerste om 9u30, volgende om 10u30 en de laatste 
om 11u30. Indien nodig kan het aantal vieringen nog uitgebreid 
worden. De kerkdeur zal telkens open zijn 15 minuten voor de aanvang 
van de viering en sluit bij aanvang van de viering. Toegang enkel via de 
Sint-Paulusstraat. 
 
Reserveren kan enkel voor de vieringen van het eerstkomende 
weekend. Voor elke viering is een afzonderlijke inschrijving verplicht 
(telkens voor uiterlijk vrijdag 18 uur) via sintpaulus@dominicanen.be 
met vermelding van 9u30, 10u30 of 11u30. U ontvangt een bevestiging 
over de viering waaraan u kan deelnemen. 
 
Volgende Eucharistievieringen worden al zeker voorzien: 
Zondag 28 februari 2021 om 9u30, 10u30 en 11u30 
Zondag 7 maart 2021 om 9u30, 10u30 en 11u30 
Zondag 14 maart 2021 om 9u30, 10u30 en 11u30 
Zondag 21 maart 2021 om 9u30, 10u30 en 11u30 
Palmzondag 28 maart 2021 om 9u30, 10u30 en 11u30 
Pasen, zondag 4 april 2021 – Nog GEEN bevestiging 
 
Wij doen er alles aan om iedereen te verwelkomen in onze 
Sint-Pauluskerk. Indien het maximumaantal aanwezigen bereikt is 
verwijzen we u graag verder naar de andere kerken in Antwerpen. De 
gegevens vindt u in Kerk & Leven voor de eucharistievieringen vanaf 7 
maart.  



PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER 
 
maart 
Passie, verhalen uit het hart 
dagelijks t.e.m 30 juni om 14u00: tentoonstelling H. Hart UA (koor) 
Di 2 9u00 Repetitie Brassery. 
Zo 7  Zie HEROPSTART VAN DE ZONDAGVIERINGEN. 
Di 9 10u00 Redactie Lepantobrochure. 
Zo 14  Zie HEROPSTART VAN DE ZONDAGVIERINGEN. 
  ------- Ortwin Lowyck & Ensor Baroque - Vierjaargetijden 
   Vivaldi (opname). 
Ma 15 ------- Ortwin Lowyck & Ensor Baroque - Vierjaargetijden 
   Vivaldi (opname). 
Di 16 10u00 Redactievergadering. 
  - 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  Zie HEROPSTART VAN DE ZONDAGVIERINGEN. 
  17u00 Passieconcert in de Goede Week 
   Sances-Zelenka-Carissimi. 
Za 27 16u00 Huwelijk Astrid de Cleyn en Jasper. 
Zo 28  Palmzondag 
   Zie HEROPSTART VAN DE ZONDAGVIERINGEN. 
Di 30 9u00 Repetitie Brassery. 
  10u00 Raad van Bestuur Muziek in Sint-Paulus. 
 
april 
Vr 2 10u00 Repetitie Missa in G - Bach - aria’s uit passies. 
  ------- Scarlatti & Beyond - Bart Rodyns, harmonium en 
   Nicolas Callot, piano. 
Za 3 10u00 Repetitie Missa in G - Bach - aria’s uit passies. 
Zo 4 10u30 Pasen - Missa in G - Bach - aria’s uit passies. 
   Zie HEROPSTART VAN DE ZONDAGVIERINGEN. 
Vr 9 10u30 Karen Vermeiren, sopraan en Aaron Wajnberg, piano 
   opname. 
Za 10 ------- Gregoriaanse Vespers met Schola Gregoriana Cantabo. 
  ------- Slow Art Day – Verrijzenis door Vinckenborgh. 
Za 17 20u00 Schubert Lieder met Maciej Pilulski, piano en 
   Wilfried Van den Brande, bas-bariton. 
Do 22 16u30 Annelien Van Wauwe, klarinet en haar kamerensemble 
   (opname). 
Za 24 ------- Antwerp Liedfest met Annelies Van Parys, cello, Annelien 
   Van Wauwe, klarinet en Charlotte Wajnberg, sopraan. 
  ------- Erfgoeddag – Vertellingen over de Sint-Pauluskerk	 	



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

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

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

 
CONCERTEN EN EVENEMENTEN 
• Leo Van achter 

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

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

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

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

• Beeldmateriaal voorpagina: Felixarchief. 
• Ontwerp: Erwin Vandecauter. 
 
 
 
 
 
 
De auteur is verantwoordelijk voor de 

Sint-Paulusstraat 22 
2000 Antwerpen 
tel. 03 231 33 21 
www.sint-paulusparochie.be	

Sint-Pauluskerk	
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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. 



inhoud van het artikel. 


