
Op [leeuwen)safari in de Sint-Pauluskerk
ln de overvloedige barokversieringen van deze kerk treffen we heelwat dieren aan. De 'koning van
het dierenrijk', namelijk de leeuw, is veelvuldig aanwezig, en dat is niet toevallig...

Bij leeuwen denkt iedereen aan moed, kracht, macht. Hun gebrul doet de mensen schrikken en
jaagt ze op de vlucht. Als koning van het dierenrijk boezemt hij ontzag en respect in. Keizers,

koningen en belangrijke personen lieten dan ook graag leeuwen aanbrengen op hun wapenschild,
of lieten zich afbeelden met 66n of meer leeuwen, ook op hun grafmonument. Leeuwen worden
echter niet alleen met het licht en het goede, maar ook met het duister en het kwade in verband
gebracht. De leeuw staat ook voor de negatieve eigenschappen van opvliegendheid, boosheid,
wreedheid en slecht humeur.

Geen wonder dat verschillende godsdiensten verwijzen naar leeuwen om over God en hemelse
zaken te vertellen.

De schrijvers van de joodse bijbel (Oude Testament) gebruiken verschillende woorden voor een
Ieeuw, en dit meer dan 150 keer. ln die tijd waren er nog leeuwen in het Midden Oosten.
Verschillende stammen (onder andere die van Juda) en personen worden 'leeuw' genoemd, of
worden ermee vergeleken. Bij Samuel vergelijkt men het hart van koning David met dat van een
leeuw. De profeet Dani6l werd in een kuil vol leeuwen geworpen, maar God redde hem. Hij werd
niet opgepeuzeld.

Maar niet alleen God wordt 'leeuw' genoemd. ln twee apostolische brieven van het nieuwe
testament wordt ook de duivel met een leeuw vergeleken.

ln de middeleeuwen dacht men dat de leeuw sliep met de ogen open. Zo werd hij symbool van
waakzaamheid. Daarom vind je hem dikwijls als bewaker bij poorten en deuren van kerken en
paleizen.

Christenen zien Jezus als de nieuwe David (nieuwe leeuw van Judea), als koning van de hemel. De

leeuw wordt ook verbonden met de verrijzenis van Jezus: oude verhalen over leeuwen vertelden
dat welpen na hun geboorte drie dagen dood lagen tot hun vader hen met zijn adem en gebrul tot
leven wekte.

Bij de evangelist Marcus zie je meestal ook een leeuw. Die gevleugelde leeuw verwijst naar het feit
dat hijJezus' optreden laat beginnen in de woestijn. Daar leefden toen nog leeuwen.

Genoeg uitleg, nu is het tijd voor actie!

Wij dagen jullie uit om, aan de hand van een foto en een korte beschrijving, op zoek te gaan naar
enkele afbeeldingen van leeuwen in deze kerk.

Op de keerzijde van dit blad vinden jullie bovenaan een plannetje van de kerk met daarop de
plaatsen waar je op zoek moet. Deze zijn genummerd van 1 tot en met 12.

ln de tabel onderaan staan 12 foto's van afbeeldingen met 66n of meerdere leeuwen, met daarbij
een korte beschrijving van het fragment.

Het is de bedoeling om in het laatste vakje (achter de tekst) het nummer van de plaats te
schrijven waar jullie deze afbeelding gevonden hebben.

Klaar? Geef dan het ingevulde blad aan de mensen van de balie achteraan in de kerk.

Een goed resultaat verdient een kleine verrassing.

Veel succes!
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Met mijn tanden houd ik enkele touwen
vast waaraan een doek hangt, Dit doek
stelt de ziel van de zondaar voor die kan

worden gereinigd door de 'tranen van spijt
die de boetvaardige zondaar plengt bij de
oonblikvan Christus'. Klinkt nu misschien
wat raar, maar in de tijd dat deze

sculptuur gemaakt werd maakte dit veel
indruk.

Hier sta ik langs de ene kant afgebeeld als

een zwarte leeuw. Aan de andere kant sta ik
drie keer in het rood. Alles bijeen een
indrukwekkend wapenschild, maar ik zou

niet weten aan welke familie, of aan wie,
het toebehoort.

Dit is het wapenschild is van een

bisschop. Bovenaan prijkt een hoed
waaruit twee touwen komen, Aan elke
kant hangen 3 rijen kwasten, 12 in het
totaal. Het behoorde toe aan Antonius
Triest, 7de bisschop van Gent, overleden
op 28 mei 1657

De profeet op wiens sokkel wij staan
afgebeeld, werd in de leeuwenkuil
geworpen omdat hij, tegen de wet in, tot
God bleef bidden. Tot grote vreugde van de

vorst die hem in die kuil moest werpen,
overleefde de profeet deze straf omdat hij
op God bleef vertrouwen.

Hier vertegenwoordig ik de evangelist
Marcus. Gewoonlijk wordt hij samen met
een leeuw afgebeeld. Hier sta ik alleen,
maar verwijs naar hem. Trouwens,
'alleen'is veel gezegd, want ik word
geflankeerd door twee mannelijke
leeuwen.

Deze leeuwen dwarsbomen, samen met
slangen en draken, enkele putti die met
kruiken langs beide zijden toesnellen. Het
water in deze kruiken staat symbool voor
de goddelijke genade die breed en
grootmoedig over de mensheid wordt
uitgegoten door de sacramenten,

Twee opzittende leeuwen als

schilddrager komen vaak voor aan

inrijhekken of poorten. Waar ik sta kan je
inderdaad spreken van een soort
'inkom'. Langs hier passeerde immers de

uitdrager van het woord van God. De

verkondiging van het Woord Gods was
de voornaamste taak van de
dominicanen. Deze kerk was tot het
einde van de 18d" eeuw de kloosterkerk
van deze orde in Antwerpen.

Elke evangelist heeft een symbool dat naar
hem verwijst. Voor Marcus is dit een leeuw
Zijn evangelie begint met Johannes de

Doper in de woestijn.Van Jezus wordt
gezegd dat hij in de woestijn verbleef
temidden van de wilde dieren, waaronder
de leeuw.

Zo heb je mij waarschijnlijk nog nooit
gezien. Eigenlijk vind ik het ook een

beetje raar, enkel maar afgebeeld zijn

met mijn onderste helft. AIs bovenste
helft besta ik uit een halve arend.
Speciaalwapenschild, dat wel, maar ik

weet niet aan wie het toebehoort.

Op dit wapenschild sta ik twee keer
afgebeeld, samen met twee hoenders. Door
de mijter bovenaan, en de twee gekruiste
staven kan je zien dat dit het wapenschild
van een bisschop is, en wel van Macarius
Simeomo, 42't" abt van de Antwerpse Sint-
Michielsabdij. Hij overleed op t2 april1676.

De leeuw in dit houtsnijwerk heeft
kwade bedoelingen. Twee putti slagen

erin om deze machtige leeuw, met
wapperende manen en geopende muil,
een breidel (bit) om te doen. Dit
betekent hij getemd en overwonnen is.

Deze leeuw, die in bijbelse tradities
wordt gezien als Satan en hier met een

toom wordt getemd, stelt de

overwinning van het kwaad, Satan, voor

ln de middeleeuwen dacht men dat de

leeuw sliep met de ogen open. Zo werd hij
symbool van waakzaamheid. Daarom vind
je hem dikwijls als bewaker . Samen met
zeven andere leeuwen bewaak ik twee
indrukwekkende poorten. Deze worden
logischerwijze dan ook de 'leeuwenpoorten'
genoemd.
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