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VOORWOORD

MET OPEN ARMEN
Na ‘the winter of discontent’, de zomer van de wedergeboorte. 

De verenigde heiligen en engelen in onze kerk hebben de 
corona-satan (bijna) klein gekregen . Onze kerkpoorten 

zwaaien open , Sint-Paulus wordt weer een religieuze, sociale 
en culturele ontmoetingsplaats als van oudsher.

Toegegeven, we lopen misschien iets te hard van 
stapel, maar toch. Sinds enkele weken kunnen 
gelovigen en andere bezoekers onze kerk weer elke 
zaterdag- en zondagnamiddag komen bewonderen 
of al biddend genieten van de unieke sfeer van Sint-
Paulus. Uiteraard ook op zondagvoormiddag voor de 
mis. En op het ogenblik dat u dit leest, bent eveneens 
welkom op vrijdagnamiddag. Tenzij die heiligen en 
engelen hun greep lossen, wat ze voor zover wij weten 
niet van plan zijn. 

Wij ontvangen u in elk geval met open armen.

We trappen het zomerseizoen af met een kleine, maar 
fijne expo over de mooie geschilderde ontwerpen 
van de verloren gegane glasramen in het koor. Die 
loopt door tot volgende zomer. Intussen ontving onze 
Lourdes-tuin al een schrijfster die haar passie voor 
devotie kwam toelichten, binnenkort kan u op die plek 
yoga-lessen volgen en op het einde van de maand 
juli hoort u weer polyfone klanken in de kerk en 
onderhoudt Armand u over het thema van de liefde.

De agenda op onze nieuwe website houdt u intussen 
scherp.

Kortom, alle ingrediënten voor een glorieuze 
zomer liggen klaar, u kan ermee koken zoals u wil. 
In dit nummer herdenken we twee memorabele 
verjaardagen, met name de 200ste sterfdag van de 
laatste prior van de predikheren in Sint-Paulus en 
vooral de 800ste sterfdag van Dominicus, stichter 
van de orde. Onze pastoor houdt u zoals steeds bij de 
religieuze les met een verfrissende interpretatie van 
Marcus, iets heel anders dan de donderpreek van een 
broeder begin vorige eeuw.

De tijden veranderen, gelukkig maar. En zijn we na 
een jaar van beproeving niet allemaal een beetje 
veranderd? 

Ten goede, uiteraard.

Uw redactieteam
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De zomervakantie staat voor de deur. De coronacrisis 
heeft ons een vreemd gevoel bezorgd over werk en 
rust. De crisis heeft inderdaad sommigen van ons 
gedwongen rust gegeven. Voor anderen is het een 
extra werklast geweest.

Wie we ook zijn, we hebben af en toe rust nodig. Net 
als God. En daar herinnert het evangelie ons aan, op 
het einde van dit pastoraal jaar. Er staat inderdaad 
een belangrijk detail in het evangelie van Marcus over 
de storm op het meer (Mc 4: 35-41). ‘Jezus lag op de 
achtersteven tegen het kussen te slapen. Ze maakten 
Hem wakker en zeiden Hem: ‘Meester, raakt het U niet 
dat wij vergaan?’

Zit er niet achter dit verhaal een realiteit die Marcus 
wil benadrukken? Het kussen is een metafoor voor 
God. Één die we maar al te vaak vergeten. Onze 
God slaapt en rust. Niet uit nalatigheid, niet uit 
afwezigheid. Maar om ons de boot van ons leven zelf 
te laten besturen. Hij is niet onophoudelijk aanwezig in 

ons leven. Als nieuw gekomen schepselen is het alsof 
we op de 7de dag van de schepping zijn.  En God is 
aan het rusten. Hij besloot te slapen... en nam zijn 
kussen. 

Hij staat niet aan het roer van ons schip. Hij is niet 
de baas over de gebeurtenissen die ons overkomen. 
Hij is niet de oorzaak van onze stormen... maar hij 
is daarom niet ongeïnteresseerd. Hij vergezelt ons, 
discreet.

Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog die in 1945 
in het concentratiekamp Flossenbürg stierf, beschreef 
God die niet ingrijpt in ons leven, maar die toch 
voortdurend bij ons aanwezig is, op een prachtige 
manier: "We leven in een wereld alsof er geen God 
is. En dat is precies wat wij in God moeten erkennen! 
God leert ons dat wij moeten leven als mensen die 
weten hoe te leven zonder Hem. " 

Het leven is als een boot waarin God niet altijd de 
baas speelt. Hij is bij ons, maar hij grijpt niet in in de 
loop der gebeurtenissen. Bovendien kan het in de boot 

PASTORA AL
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ZELFS GOD SLAAPT

Wie kent niet de uitdrukking ‘Ledigheid is des duivels oorkussen’ (vgl . 
Jezus Sirach 33:27). Maar dat betekent niet dat we niet mogen rusten , 

integendeel . Zelfs God rust, zoals Jezus sliep tijdens de storm op het 
meer. Het kussen als metafoor voor een slapende God .



PASTORA AL
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van ons leven gebeuren dat wij God ten onrechte 
beschuldigen. Net als de discipelen, kunnen we soms 
God de schuld geven. 

‘Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?’ Het is 
waar dat we in een gebed kunnen zeggen: ‘Waarom 
doe je me dit aan, waarom ik, waarom nu’. De ander 
de schuld geven, is zelf bang zijn. En bang zijn is een 
gebrek aan geloof.

Laten we niet vergeten dat een situatie waarin we 
belanden, niet altijd verklaard kan worden. Inderdaad, 
onze God is geen God die het onverklaarbare altijd 
oplost of een God die alles zou verklaren wat er met 
ons gebeurt. Onze God is een schepper: hij schept 
elke dag de ruimte van vrijheid die mensen in staat 
stelt te groeien en zichzelf te worden. Leven wij niet 
in een wereld waar God slaapt, juist opdat wij hem 
wakker zouden kunnen maken en hem kunnen doen 
bestaan ? 

Dit evangelie nodigt ons uit te herontdekken dat 
de oversteek van het meer van ons leven misschien 
eenvoudig onze levensloop is. En die bestaat uit 
kalmte, maar ook uit stormen, uit onvoorziene 

gebeurtenissen waarvoor we geen oorzaken of 
redenen moeten zoeken.

De stormen van onze wereld zijn geen argument tegen 
God, alsof God op elk moment in onze wereld zou 
ingrijpen. Integendeel, wanneer er een storm opsteekt 
in ons leven, wanneer de overtocht moeilijk is, heeft de 
storm niet het laatste woord ten nadele van God. Het 
kwaad is geen argument tegen God, maar Hij is een 
discrete aanwezigheid om ons te helpen onze stormen 
te kalmeren. 

Ik wil jullie allen uit de grond van mijn hart danken 
voor het werk dat jullie dit jaar hebben verricht. 
Alle mensen noemen die zich hebben ingezet om 
Sint-Paulus te laten schitteren is onmogelijk. Maar 
ik heb één wens en goede raad: rust goed uit deze 
zomer. Volgend jaar wordt een geweldig jaar: vol van 
activiteiten en verrassingen. 

Geniet van de zomer en ….welterusten!

Didier Croonenberghs o.p. pastoor van de Sint-Paulusparochie



DOMINICANEN

Heilige Dominicus stierf 800 jaar geleden

NUTTIGER DOOD
DAN LEVEND

In 2016 vierde de dominicanenorde het achtste eeuwfeest van haar 
stichting. Nu , vijf jaar later, is er opnieuw reden tot feest. Het is op 

6 augustus immers 800 jaar geleden dat de stichter van de orde, 
Dominicus van Caleruega of Dominicus Guzmàn , in de Heer ontsliep. 
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Het klinkt allicht een beetje bizar – of zelfs macaber – 
de sterfdatum van iemand te vieren. In de katholieke 
traditie is dit echter niet ongewoon en, zoals we 
hieronder nog zullen zien, heeft de dominicanenorde 
een goede reden om het afsterven van haar stichter 
feestelijk te herdenken.

Vooraleer te kijken naar wat de bronnen zeggen 
over Dominicus’ overlijden, een korte situering. Eind 
1216, begin 1217 werd de groep predikers die zich 
rond Dominicus had verzameld officieel door de kerk 
erkend. Op het feest van Maria-Tenhemelopneming 
in 1217 verdeelde Dominicus de groep van een 15-
tal broeders in drie: een eerste groep moest in 
de Languedoc blijven, een tweede werd over de 
Pyreneeën gezonden en een derde naar Parijs, om er 
een gemeenschap te vormen en te studeren. 

Het besluit om de broeders te verspreiden was 
risicovol, maar zou providentieel blijken. In de 
daaropvolgende jaren kende de orde immers een 
spectaculaire groei. Rond Pinksteren 1220 werd een 
eerste generaal kapittel gehouden in het klooster van 
Bologna. Hier vroeg Dominicus aan zijn medebroeders 
om van zijn taak als algemeen overste (magister) 

ontheven te worden. Dit werd hem echter geweigerd. 
Een jaar later, in juni 1221 (opnieuw rond Pinksteren), 
werd een tweede generaal kapittel gehouden te 
Bologna. In het bijzijn van Dominicus werd hier een 
eerste versie opgesteld van de constituties van 
de orde, die aldus iets van zijn originele charisma 
bevatten.



DOMINICANEN

NUTTIGER DOOD
DAN LEVEND
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UITGEPUT

Een maand na het kapittel, in juli 1221, was Dominicus 
alweer op pad. Samen met enkele medebroeders 
predikte hij in het noordoosten van Italië, in de mark 
van Treviso. Daar werd hij ernstig ziek. De aard van 
zijn ziekte is niet helemaal duidelijk. Jordanus van 
Saksen, de tweede magister van de orde, schrijft 
in zijn Libellus de principiis ordinis praedicatorum 
(nr. 94) dat Dominicus leed aan koorts en buikloop. 
Waarschijnlijk was hij  fysiek totaal uitgeput. 

Als magister droeg Dominicus een grote 
verantwoordelijkheid. Als religieus leed hij een 
ascetisch leven: vasten, boetepraktijk, weinig slaap 
(hij bracht de nacht dikwijls biddend door). Voeg 
daarbij de lange voettochten door de broeierige 
Italiaanse zomer en je krijgt een potentieel dodelijke 
cocktail voor een man die reeds Abraham had gezien. 
Vol vuur voor de verkondiging “voor het heil van de 
zielen”, hield Dominicus niet op tot hij letterlijk niet 
meer kon: “De ijver voor uw huis zal mij verteren” (Ps 
69,10; Joh 2,17).

De broeders die Dominicus op zijn predicatietocht 
vergezelden besloten hem over te brengen naar een 
benedictijnse kluizenarij vlakbij Bologna. Het nieuws 
van Dominicus’ ziekte had intussen de Bolognese 
dominicanen bereikt, zodat een delegatie van dat 
klooster hen daar vervoegde. In de getuigenissen van 
dit gebeuren bemerken we een ‘liturgisering’. 

Zo schrijft Jordanus dat Dominicus de twaalf 
meest wijze broeders uitnodigde plaats te nemen 
rond zijn sterfbed en hen aanspoorde ijverig de 
orde te promoten en te volharden in heiligheid. 
Jordanus geeft de scène dus een christologische 
en apostolische tint mee. Aan het begin van 1230 
zal broeder Ventura van Verona op Dominicus’ 
heiligverklaringsproces een portret van hem schetsen 
dat parallel loopt met Jezus’ laatste dagen en hem 
hierbij neerzetten als een oudste broer, een vader en 
een stichter.

BEKORING

Jordanus vermeldt nog een pittig detail in zijn 
beschrijving van Dominicus’ laatste ‘preekje’ voor 
zijn broeders. Hij zou hen hebben aangespoord het 
gezelschap van verdachte lieden te mijden, alsook dat 
van bekoorlijke jongelingen. “Want”, zo bekende hij, 
“het gesprek met jonge meisjes heeft mijn hart steeds 
meer behaagd dan de woorden gewisseld met oude 
vrouwen” (Libellus, nr. 92). 

In hun respectievelijke Legendae Sancti Dominici 
benadrukken Petrus Ferrandus en Constantinus van 
Orvieto het ‘testament van vrede’ (testamentum pacis; 
vgl. Sir 45,30) dat de ordestichter vanop zijn sterfbed 
de rond hem geschaarde broeders toefluisterde: 
steeds de “drievoudige schat” van liefde, nederigheid 
en armoede koesteren. 

De broeders die overmand werden door droefenis, 
drukte hij op het hart niet te treuren “omdat hij meer 
nut voor hen zou hebben na zijn dood dan bij leven” 
(zie bv. Libellus, 93). Zo kondigde Dominicus aan 
dat de dag van zijn aardse sterven eigenlijk zijn dies 
natalis was, dat wil zeggen de dag waarop hij ‘bij 
God’ zou geboren worden en zo voorspreker kon 
worden van zijn orde. Als dat geen reden is om te 
feesten!

Broeder Ventura van Verona getuigt dat Dominicus 
niet in de benedictijnse hermitage, maar te midden 
van zijn broeders wilde sterven. Daarom droeg men 
hem naar het klooster van Bologna, waar hij in een 
van de cellen werd gelegd. Toen de broeders aan hun 
stervende overste vroegen of hij naast de relieken 
van deze of gene heilige begraven wilde worden, 
antwoordde hij: “God voorkome dat ik elders dan 
onder de voeten van mijn broeders begraven word!” 
Zoals Bruno Cadoré – de vorige magister van onze 
orde – opmerkte, spreekt hier niet enkel Dominicus’ 
nederigheid uit, maar ook zijn grote liefde voor zijn 
broeders.

Anton-Marie Milh o.p.



(...) In dit jaar, dat de 800ste verjaardag van de dood 
van de heilige Dominicus markeert, sluit ik mij graag 
aan bij de predikbroeders in dankbaarheid voor de 
spirituele vruchtbaarheid van dat charisma en die 
zending (...)

Dominicus beantwoordde aan de dringende behoefte 
van zijn tijd, niet alleen aan een vernieuwde en 
levendige verkondiging van het evangelie, maar 
wat even belangrijk is, ook aan een overtuigend 
getuigenis van de oproep tot heiligheid in de levende 
gemeenschap van de kerk. In de geest van alle ware 
hervormingen streefde hij naar een terugkeer naar de 
armoede en de eenvoud van de vroegste christelijke 
gemeenschap, verzameld rond de apostelen en trouw 
aan hun onderricht (vgl. Handelingen 2,42) (...) 

In onze tijd, die wordt gekenmerkt door grote 
veranderingen en nieuwe uitdagingen (...) kan 
Dominicus dienen als inspiratie voor alle gedoopten 
die geroepen zijn om als missionaire leerlingen elke 
‘periferie’ van onze wereld te bereiken met het licht 
van het evangelie en de barmhartige liefde van 
Christus (...)

Als student in Valencia kreeg hij inzicht in de 
onscheidbaarheid van geloof en naastenliefde, 
waarheid en liefde, integriteit en mededogen. 
De zalige Jordanus van Saksen vertelt ons hoe 
Dominicus, geraakt door het grote aantal mensen 
dat leed en stierf tijdens een ernstige hongersnood, 
zijn kostbare boeken verkocht en met voorbeeldige 
liefde een centrum oprichtte waar aalmoezen werden 
gegeven en waar de armen werden gevoed (Libellus, 
10) (...)

Moge de Orde van Predikers, nu evenals toen, staan 
in de voorhoede van een hernieuwde verkondiging 
van het evangelie, een die kan spreken tot de harten 
van de mannen en vrouwen van onze tijd en in hen 
een dorst kan opwekken naar de komst van Christus' 
rijk van heiligheid, gerechtigheid en vrede! 

De ijver van de heilige Dominicus voor het evangelie 
en zijn verlangen naar een waarlijk apostolisch 
leven, brachten hem ertoe het belang van een 
gemeenschappelijk leven te benadrukken. Het is 
opnieuw de zalige Jordanus van Saksen die ons 
vertelt dat Dominicus, bij het stichten van uw Orde 

UITTREKSELS UIT DE BRIEF VAN PAUS FRANCISCUS AAN FRANCISCO TIMONER, 
MAGISTER GENERAAL VAN DE ORDE VAN DE PREDIKERS

↑   PAUS FR AN C ISC US EN MAGISTER GER AR D T I M O N ER B IJ H U N EERSTE O NTM O ETI N G O P 
7 D ECEM B ER 2019 (FOTO: O P.O RG)
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er veelbetekenend voor koos ‘om niet overste, maar 
broeder Dominicus genoemd te worden’ (Libellus, 21) 
(...) 

Samen met de heilige Franciscus van Assisi begreep 
Dominicus dat de verkondiging van het evangelie 
verbis et exemplo (in woord en voorbeeld) de opbouw 
omvatte van de gehele kerkelijke gemeenschap in 
broederlijke eenheid en missionair leerlingschap (...) 
In de latere tijden vond het welsprekend uitdrukking 
in de geschriften van de heilige Catharina van Siena, 
de schilderingen van de zalige Fra Angelico en de 
liefdeswerken van de heilige Rosa de Lima (...)

Of aan de talloze mannen en vrouwen die (...) de 
vreugde van het evangelie hebben gebracht in 
de periferie van de samenleving (...) zoals de vele 
duizenden dominicaanse tertiarissen en leden van 
de Dominican Youth Movement die de belangrijke, ja 
onmisbare rol weerspiegelen van leken in het werk van 
de evangelisatie (...)

Door de eerste broeders naar de opkomende 
universiteiten in Europa te sturen, erkende Dominicus 
het vitale belang om toekomstige predikers 
een gezonde en solide theologische vorming te 
geven, gebaseerd op de heilige Schrift, de vragen 
respecterend die door de rede worden gesteld en 
voorbereid om een gedisciplineerde en respectvolle 
dialoog aan te gaan ten dienste van Gods 
openbaring in Christus (...)

Tijdens mijn bezoek aan Bologna vijf jaar geleden 
mocht ik enkele ogenblikken in gebed doorbrengen 
voor het graf van de heilige Dominicus. Ik bad in het 
bijzonder voor de Orde van Predikers en smeekte voor 
haar leden de genade af van volharding in trouw aan 
hun stichtend charisma en aan de prachtige traditie 
waarvan zij erfgenamen zijn. Moge de viering van het 
jubileumjaar een overvloed aan genaden uitstorten 
over de predikbroeders en de gehele dominicaanse 
familie en een nieuwe lente inluiden van het evangelie 
(...) 

Rome, Sint Jan van Lateranen, 24 mei 2021

FRANCISCUS

9

↑   PAUS FR AN C ISC US B I DT O P 1 O K TO B ER 2017 B IJ H ET GR AF VAN S I NT- DO M I N I C US I N 
BO LOGNA . (FOTO: CNS PH OTO -  VAT I CAN M EDIA)
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EEN DONDERPREEK 
Onze pastoor Didier, in de rijke predikherentraditie die hij 

meedraagt, schrijft en verkondigt zijn wekelijkse preek met verve 
en lichtvoetigheid . Een eeuw geleden was er een andere dominicaan 

geliefd voor zijn bijzondere preken: E.P. Callewaert. Maar die was 
toch wat zwaarder op de hand . 
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EEN DONDERPREEK 

PAROCHIE

De Antwerpenaren gingen toen massaal naar de 
Prekerskerk voor die sermoenen, die dikwijls werden 
gevolgd door een glansrijk ‘lof met groot muziek’. 
Vooral het octaaf van O.-L-.V. van de Rozenkrans en 
van de heilige Lucia waren beroemd. 

Rond 1920 waren er in Sint-Paulus jaarlijks 31 plechtige 
diensten, waarvan 16 loven en vijf hoogmissen met 
mannenkoor van 45 zangers en groot orkest en dan 
nog de tien koordiensten met kleinere bezetting. De 
muzikale begeleiding doorheen het jaar werd op 
zondagen verzorgd door zes zangers.

De preken, diensten en muziekuitvoeringen werden 
telkens aangekondigd in de katholieke dagbladen, de 
Gazet van Antwerpen op kop. 

Op een namiddag was pater Callewaert met 
galmende stem aan het preken vanop de preekstoel 
in de stille Sint-Pauluskerk. Ondertussen kwamen de 
mensen in groten getale de kerk binnengestroomd 
wanneer bijna het uur van het plechtig lof met groot 
orkest was aangebroken. 

Er brak een groot geroezemoes los rond de 
wijwatervaten en onder het oksaal. Plots donderde de 
machtige stem van Callewaert en werd het muisstil: 
“Komt ge voor de muziek? Trek er dan uit, want hier 
wordt nog gepreekt”. Het schijnt dat het orkest toen 
uit protest de kerk verlaten heeft.

Het dateert uit een tijd waarin de ceremoniarius van 
Sint-Paulus tijdens grote missen een strakke regie 
hanteerde, zodat iedereen op het juiste moment zijn 
juiste plaats kende en niemand begon te zingen of te 
preken wanneer iemand anders aan de beurt was. 

O tempora o mores!

Armand Storck 

B RO N

• S I NT- PAU LUS PAROCH I E ANT WER PEN 18 0 3 -1978, H ET HART EN H ET LE VEN VAN H ET 
SCH I PPERS K WARTI ER ,  KER KFAB R I EK S I NT- PAU LUS ANT WER PEN , 1978

 

↑   GVA 8 O K TO B ER 1924
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HELD OF ANITHELD ?
Het leven van Cornelius Joseph Peltiers, de laatste prior van het 

dominicanenklooster in Antwerpen en redder van de Sint-Pauluskerk , 
was bevlogen en bewogen , maar ook controversieel . Een terugblik 200 

jaar na het overlijden van de erudiete zoon van een visverkoper.

Cornelius Josephus Peltiers o.p. (1744-1821)
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HELD OF ANITHELD ?

De Prior Peltiersplaats in Antwerpen is één van de 
rustige binnenpleintjes die onze stad bezit. Je hebt er 
een prachtige kijk op het gotische koorgebouw van 
de Sint-Pauluskerk en haar imposante barokke toren 
van 63 meter hoog. Een twintigtal meter naar het 
westen komen een paar beelden van de Calvarietuin 
je begroeten. 

Het pleintje kreeg zijn naam van het Antwerpse 
stadsbestuur in 1984, dankzij het lobbywerk van de 
Sint-Paulusvrienden. Prior Peltiers was immers de 
man die er tijdens de dramatische passage van de 
Franse Revolutie in Antwerpen bijna eigenhandig 
voor zorgde dat dit prachtige gebouw vandaag nog 
altijd een katholieke kerk is en dat je de vele barokke 
kunstwerken in situ, op de plek waarvoor ze gemaakt 
zijn, kunt bewonderen.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Op 14 juli 2021, oh 
ironie op de verjaardag van de val van de Bastille en 
de start van de Franse Revolutie, herdenken wij dat 
Cornelius Jozef Peltiers 200 jaar eerder overleed, hij 
was dan 77 jaar oud. 

Peltiers wordt op 17 maart 1744 geboren in de Sint-
Walburgisparochie en daar gedoopt. We weten niet 
of zijn ouders, die visverkopers zijn, toen al op de 
Veemarkt woonden. Zijn moeder, Isabella Gobbaert, 
zullen we later opnieuw op die markt tegenkomen, op 
een profetische plek, tijdens één van de donkerste 
dagen van Peltiers.

Peltiers is 17 wanneer hij intreedt bij de predikheren 
in hun grote klooster met bijhorende majestueuze 
kerk op hun site van drie hectaren, die sinds de 13de 
eeuw een onlosmakelijk deel van het Antwerpse 
stadsleven vormt. Bij zijn intrede verblijven er zo’n 80 

paters dominicanen in het roemrijke klooster en is het 
‘studium generale’, dat een grondige universitaire 
opleiding theologie en wijsbegeerte biedt, in volle 
bloei. De jonge, intelligente man stort zich op de 
studie. 

Hij krijgt alle kansen en benut ze. In 1773 behaalt hij 
een licentiaat in theologie. Je kan je indenken dat 
Peltiers en zijn hele familie in de wolken zijn: de zoon 
van een visverkoper: gediplomeerd predikheer en 
priester! Waarschijnlijk zijn het de fiere ouders die een 
cadeau laten maken voor hun zoon, een promotiebord 
dat we nu nog altijd kunnen bewonderen in de 
pandgang, de zuidelijke kloostergang.

Het gaat nog eventjes uitstekend met de carrière van 
Peltiers, die in 1778 voor de eerste keer prior van dit 
klooster wordt. Maar vanaf dan loopt het mis, eerst 
door de katholieke Oostenrijkers. Keizer Jozef II wil 
paal en perk stellen aan het grote aantal kloosters in 
de landen onder zijn bewind, omdat ze ‘onnuttig’ zijn, 
maar zeker ook wegens zijn interesse in hun enorme 
kunstschatten. In Antwerpen worden veel kloosters 
gesloten, ook dat van de dominicanessen aan de 
Minderbroedersrui. 

De predikheren ontsnappen aan een sluiting en 
waarschijnlijk om de keizer te paaien “schenken” 
ze hem in 1781 één van de meesterwerken in de 
Sint-Pauluskerk: de Madonna met de Rozenkrans 
van Caravaggio. Vijf jaar later volgt een tweede 
klap, wanneer het studium generale in het 
predikherenklooster van Antwerpen wordt gesloten 
en vanaf dan alleen nog in Leuven de cursussen 
theologie en wijsbegeerte worden gegeven door 
professoren, trouw aan het Oostenrijkse gezag.

GESCHIEDENIS
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FRANSE TERREUR

Het ergste komt kort nadien: na de Oostenrijkers 
maken de Franse revolutionairen in juli 1794 hun 
opwachting! De Fransen gaan onmiddellijk ‘aan het 
werk’. Ze benoemen Dargonne, een dansleraar, tot 
‘commissaire du directoire exécutif’ in Antwerpen. 
Dargonne wordt belast met het sluiten van de 
religieuze instellingen en het wegvoeren van hun 
kunstwerken naar Frankrijk, ‘om ze veilig te stellen in 
de bakermat van de cultuur’. Dargonne en Peltiers 
bestrijden elkaar jarenlang, maar omdat de eerste de 
wet aan zijn zijde heeft delft Peltiers regelmatig het 
onderspit.

Nog in 1794 worden de acht belangrijkste schilderijen 
uit Sint-Paulus geroofd en afgevoerd. Dargonne 
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begint aan de arrestatie en deportatie van priesters 
uit ons departement, uiteindelijk meer dan 1.000. Ook 
Peltiers wordt in augustus gearresteerd en onder 
begeleiding van Franse huzaren op transport gezet. 
Twee weken later wordt hij terug naar Antwerpen 
gebracht en vrijgelaten. Er zitten in 1794 en 1795 een 
tiental dominicanen van het Antwerpse klooster op 
verschillende plekken gevangen, tot in Valenciennes. 

VOLKSOPSTAND

De Antwerpse kloosters en hun kerken worden 
gesloten in 1796. Op 17 december om 11u posteert 
Dargonne een schildwacht aan de hoofdingang van 
de Sint-Pauluskerk in de Nosestraat en wil hij de kerk 
ontruimen en afsluiten. Op dat moment hebben zich 
een honderdtal gelovigen in de kerk verzameld en die 
weigeren om weg te gaan.

Ondertussen komen honderden schippers, 
beenhouwersgasten en ‘volk van de Guldenberg’ 
toegestroomd en bedreigen de soldaten van 
Dargonne. Die voelt zich in de minderheid en druipt 
af, hij zal dan maar de site van de Beggaarden 
ontruimen. Pas op 19 december, onder dwang van 
ruiterij, gaat de Sint-Paulussite dicht en worden de 
paters uitgedreven.

De meest dramatische momenten in het leven van 
Peltiers volgen elkaar nu in ijltempo op. In 1797 speelt 
zich het meest bekende verhaal af: Peltiers slaagt erin 
om met assignaten en de steun van gelovigen zowel 
het kerk -en kloostergebouw van Sint-Paulus aan te 
kopen, gevolgd door het interieur van de kerk. 

Bontbewerker

We gaan even kijken in de pandgang, de zuidelijke kloostergang van het predikherenklooster in Antwerpen. We verplaatsen ons 
in gedachten naar 1773, in de geest van een man van 29, pas licentiaat in de theologie en geboren met de naam ‘Peltiers’ – dat 
is ook de eeuwenoude benaming van het ambacht van de bontbewerkers in Antwerpen. Je moet wel een predikheer zijn om 
voor je promotiebord als licentiaat in de theologie woorden van Satan als tekst te gebruiken en er mee weg te komen ook.

Peltiers kiest voor een dier met een opvallende huid, het lijkt op een luipaard en hij toont het in intacte, springlevende staat 
bovenaan. Net eronder is de huid van het dier verwerkt. Tot zover is het verband met de naam Peltiers duidelijk. Op het sierlijke 
lint staat de spreuk: “Pellem pro pelle”. Letterlijk betekent dat: een huid voor een huid, van huid voor een luipaard tot huid voor 
een bontbewerker.

Satan gebruikt dezelfde woorden in het 2de hoofdstuk van het boek Job, vers 4. Wanneer Job heel zijn huishouden verliest, 
blijft hij God trouw. De duivel beweert dat deze aanvaarding om alles te verliezen enkel dient om Job ’s eigen huid te redden. 
In een tweede beproeving wordt de huid van Job bedekt met kwaadaardige zweren. De letterlijke en figuurlijk interpretatie van 
het promotiebord vormen het bewijs van Peltiers’ intellect.
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Hij waagt het zelfs om in datzelfde jaar misvieringen 
te organiseren op de feestdagen van de heilige 
Dominicus (augustus). Voor Dargonne is dat 
onaanvaardbaar. Op 21 september 1797 begint 
de ‘besloten tijd’: alle kerken en kloosters worden 
gesloten en Peltiers houdt voor de zekerheid de 
poorten van de Sint-Paulussite dicht. Hij woont op 
dat moment bij zijn moeder, Isabella Gobbaert, op de 
Veemarkt.

ZWART SCHAAP

In 1797 wordt Peltiers het zwarte schaap in katholiek 
Antwerpen en het zal nooit meer helemaal goed 
komen tussen die twee partijen. Hij legt de eed van 
haat af, aanvaardt de assignaten en koopt daar de 
Sint-Paulussite mee. De vicarissen van het bisdom 
Antwerpen zijn categoriek tegen de eed en de 
aankoop van eigen gebouwen. Vicaris-generaal Van 
Werbrouck is Peltiers’ felste tegenstander. Op 10 mei 
1797 verweert Peltiers zich per brief aan de bisschop 
van Antwerpen. 

Hij schrijft die brief in het huis van zijn moeder. We zijn 
Isabella Gobbaert al eens tegengekomen in Paullus 
van februari en maart van dit jaar, als getuige van 
een moord aan de Veemarkt. We hebben toen ontdekt 
dat onze dominicanen van 2021 in het huis van 
Gobbaert wonen, dat vermoedelijk het geboortehuis 
van Peltiers is. De mooie voordeuromlijsting herinnert 
nog aan de 18de eeuw. De draad is weer opgenomen.

Peltiers zit vanaf dan met twee tegenstanders: het 
bisdom en Dargonne. De relatie met die laatste heeft 
zich ontwikkeld tot een persoonlijke vete en Peltiers 

zal tijdens de periode van de Boerenkrijg nog eens 
gearresteerd worden. Hij wordt nochtans nooit in de 
steek gelaten door de orde van de predikheren en hij 
krijgt veel steun van provinciaal Coppens.

Die schrijft over de aankoop van de eigen gebouwen 
in Antwerpen: “Hadden ze dat in Brussel ook maar 
gedaan”. In die stad zijn kerk en klooster tijdens de 
Revolutie reddeloos verloren gegaan. In 1798 wordt 
Peltiers even provinciaal, maar door gelobby van het 
bisdom Antwerpen in Rome wordt die benoeming snel 
herroepen.

De Sint-Pauluskerk gaat weer open op 25 juli 1802, 
als gevolg van het concordaat tussen paus Pius VII 
en Bonaparte.  In 1803 wordt ze de parochiekerk van 
het Schipperskwartier, in plaats van de bouwvallige 
Walburgiskerk. Alexander Stordeur wordt onze eerste 
pastoor. Over kloosters en kloosterlingen wordt in het 
concordaat niet gesproken en op 4 juni 1802 worden 
alle kloosterlingen ontslagen van hun geloften.

Cornelius Josephus Peltiers sterft op 14 juli 1821 in 
het bijzijn van zijn medebroeders Spiessens, Mierts en 
Strooybant. Op 17 juli volgt zijn uitvaart. Een recent 
ontdekt kasstuk in de kerkrekeningen toont aan dat 
Peltiers niet op de site van Sint-Paulus werd begraven. 
Het is de factuur voor de huur van een familiekoets 
op 17 juli. Waarschijnlijk wordt die gebruikt door de 
broeders om hun laatste prior naar zijn, een voor ons 
onbekende, rustplaats te begeleiden.

Armand Storck
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B L Z .  231-232,  MA ATSCHAPPIJ VOO R G O D EN VO LK , ANT WER PEN 1933

• ARCH I EF VAN D E KER KFAB R I EK VAN D E H .  PAU LUS , ANT WER PEN , I N KO M EN D E 
K ASSTU KKEN 1821

• R .  S I RJACO BS , HT TPS://PR IO R PELT I ERS .WO R D PR ESS .CO M/

Haat en trouw

Dit is de tekst van de ‘eed van haat’: “Je jure haîne 
à la royauté et à l’anarchie et je jure fidélité à 
la constitution de l’an III”. Priesters die deze eed 
niet afleggen moeten onderduiken of worden 
gedeporteerd. Zij worden in die turbulente periode 
door het bisdom en de bevolking beschouwd als 
helden en slachtoffers, in tegenstelling tot wie de eed 
aflegt.  

↑   R EKEN I N G KO ETS B EGR AFEN IS



DE BORDURENDE
KEIZERIN

Wie ons al langer leest hoeven we niet meer uit te 
leggen wat de ‘topstukkenlijst’ is en wat ‘topstukken’ 
zijn. Nee, het heeft niets te maken met ‘Toppers’, die 
Nederlandse supergroep met onder meer René Froger 
en Gerard Joling. Maar voor onze nieuwe abonnees 
lichten we het graag nog eens toe. 

Op de ‘topstukkenlijst’ staan ‘topstukken’, 
cultuurgoederen, kunstwerken die volgens het 
Vlaamse ‘Topstukkendecreet’ uit 2003 wegens 
hun bijzondere archeologische, historische, 
cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke 
betekenis binnen Vlaanderen bewaard moeten 
worden. 

Dit heeft voor de eigenaar en/of beheerder van 
deze stukken enkele consequenties. Hij/zij moet de 
stukken zo goed mogelijk bewaren en daarvoor de 
nodige maatregelen treffen; met andere woorden: 
conserveren én restaureren wanneer nodig. Gelukkig 
kan je restauratiesubsidies aanvragen die oplopen tot 
80 procent van de conservatie- en restauratiekosten. 
En uiteraard is een topstuk in je collectie iets om mee 
uit te pakken.

Zo hangen er in onze Sint-Pauluskerk maar liefst 
16 topstukken van de 855 die Vlaanderen rijk is. 
We hebben het dan over het ‘Dispuut’ van Rubens 
aan het altaar van het Heilig Sacrament en de 
schilderijenreeks rond de 15 Mysteries van de 
Rozenkrans in de noordelijke zijbeuk. Toegegeven, 
die reeks van de Rozenkrans wordt als één geheel 
beschouwd en vormt dus stricto sensu slechts 1 
topstuk. 

WALBURGIS

Maar in maart is daar nog een derde topstuk 
bijgekomen, een stuk dat we spijtig genoeg zelden 
tonen wegens zijn fragiliteit: het prachtige parament 
in zilverlaken dat in 1753 door Maria-Theresia, keizerin 
van Oostenrijk en de Zuidelijke Nederlanden (1717 – 
1780) aan de nu verdwenen Sint-Walburgiskerk werd 
geschonken. Paramenten (van parare, klaarmaken) 
zijn liturgische voorwerpen vervaardigd uit textiel.

Dit parament is uitgevoerd in zijde en versierd met 
bloemtuilen tussen golvende strikken, aangevuld met 
metalen lovertjes en bloemmotiefjes. Naast de kazuifel 
in zeldzame Italiaanse vorm (ook wel een vioolkast 
genoemd) hoort hier nog een stola, een manipel 
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(dat over de linkerarm werd gedragen tijdens het 
celebreren), een kelkvelum en een bursa bij. Een bursa 
bestaat uit twee kartonnetjes waartussen het witte 
doek steekt dat voor de eucharistie gebruikt wordt. 

Bij het parament hoort een schenkingsakte waarin 
vermeld staat de keizerin dit mooie kunststuk 
eigenhandig gemaakt heeft. 

Na de afbraak van de Sint-Walburgiskerk kwamen 
al deze liturgische voorwerpen in textiel in de Sint-
Pauluskerk terecht.

In het PaulLus-nummer van december 2020 vertelden 
we u al dat dit topstuk hoogstwaarschijnlijk niet 
eigenhandig door een hoge adelijke dame als Maria-
Theresia werd gemaakt, ondanks de vermelding 
in de schenkingsakte. Naar stijl en techniek is dit 
gewaad sterk verwant met het werk van Wilhelm 
Jacob Seberth (1715-1765) die in Wenen een beroemd 
borduuratelier leidde. 

Maar waarom schenkt Maria-Theresia dit stuk dan 
aan de Sint-Walburgiskerk? Deze kerk aan de Burcht 
had een zeer rijke geschiedenis die terugging tot in 
de 8ste eeuw, maar waarvan het belang onder de 
Oostenrijkse bezetters begon af te nemen. 

Mogelijk is de verklaring heel eenvoudig en voor de 
hand liggend. De volledige naam van de keizerin 
luidde: Maria Theresia Walburga Amalia Christina. 
Soms hoeven we het niet ver te zoeken. 

Caroline De Wever
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WAAR ZIJN DE TOILETTEN?

Een laag-bij- de- grondse vraag maar onvermijdelijk en diep- menselijk . Waar deden de 
dominicanen van ons vroegere klooster hun ‘gevoeg’? Opgravingen hadden we er niet voor 

nodig, een grondige studie van kaarten en tekeningen bezorgde ons de oplossing.

Het ' necessarium' in het klooster



WAAR ZIJN DE TOILETTEN?
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We kennen slechts een summier aantal schetsen 
van het dominicanenklooster in Antwerpen uit de 
16de eeuw en vroeger. Een mooi voorbeeld uit die 
periode is de beroemde kaart van Bononiensis uit 
1565, maar ook zij geeft weinig accurate details over 
de kloostergebouwen prijs. (1) Vanaf de 17de eeuw 
vergroot de interesse bij cartografen en drukkers 
om van steden en gebouwen gedetailleerde plannen 
in vogelvlucht te produceren. De twee mooiste 
complete tekeningen van de Sint-Pauluskerk, haar 
klooster en bijgebouwen dateren uit de 17de en de 
18de eeuw.

↑   1717, B .  D E J O N GH E O. P. ,  CO NVENTUS PR AEDI CATO R U M ANT VER PIAE ,  B RO N : TO PA . B E

De kaart uit 1717 door pater De Jonghe is opgedragen 
aan prior De Baets van het klooster in Gent. Ze toont 
de site als het ware vanuit een Montgolfier, die pal 
boven de Dries hangt. We kijken richting Schelde. 
Alle hoofdgebouwen op de site van 3 hectare worden 
netjes aangeduid. Het is een prachtig tijdsdocument 
en getuigt door de variëteit aan werkplaatsen van de 
selfsupporting leefwijze van de dominicanen.

We blijven voorlopig in het ongewisse over de 
plek van het necessarium van het Antwerpse 
dominicanenklooster. De index op de kaart maakt 
er geen gewag van. Ze vermeldt wel een lavatorium, 
maar dat was een huisje om zich te wassen, niet om 
te plassen. In dit artikel gaan we op zoek naar de 
plek, of toch één van de plekken, waar de tientallen 
paters, studenten en gasten van het 18de-eeuwse 
predikherenklooster van Antwerpen zich konden 
wijden aan één van de dagelijkse basisbehoeften van 

elk levend wezen op aarde: de ontlasting.

De kaart van Bernardus De Jonghe is in een aantal 
opzichten merkwaardig. Rechts, aan de noordzijde, 
zien we een rui. Hij stopt aan de brouwerij van het 
klooster, die net naast de ‘potagiepoort’ ligt. (2) 
Brouwerijen hebben een constante aanvoer van 
liefst onbezoedeld water nodig. De Herentalsevaart 
(nu Plantin en Moretuslei) bijvoorbeeld was ooit 
de levensader van de brouwerijen in Antwerpen. 
Als we de richting van de rui naast het klooster 
op een moderne kaart projecteren dan komen 
we uit bij de Verversrui, waar ‘ons’ kanaal dus 
waarschijnlijk een aftakking van was. We hebben een 
afvoermogelijkheid van de kloostertoiletten in kaart 
gebracht.

QUO FRATRES AD NECESSARIE NATURÆ EXEANT

We maken van de 18de eeuw een sprongetje terug 
naar de middeleeuwen, wanneer veel kloosters 
ontstaan en de stichters van in het begin naast 
hun geloofsbeleving geconfronteerd worden met 
logistieke, hygiënische en bouwkundige uitdagingen: 
hoe organiseer ik een geloofsgemeenschap? 
Benedictus van Nursia schrijft in de 6de eeuw een 
standaardwerk, de ‘Regula Benedicti’, een leidraad 
voor alle geestelijke en lichamelijke aspecten van het 
kloosterleven. 

Het is bijna 1500 jaar later nog steeds een verbluffend 
duidelijk en leesbaar document, dat de hele complexe 
structuur van een kloostergemeenschap ordent. De 
Benedictijnenregel was bedoeld voor het klooster 
van Monte Cassino, maar wordt snel een universeel 
naslagwerk. In hoofdstuk acht pleit Benedictus 
ervoor om voldoende tijd te laten tussen metten en 
lauden, zodat de paters kunnen voldoen aan de 
noodzakelijkheden van de natuur: ‘necessarie naturae 
exeant’. In deze zin is mogelijk de oorsprong van het 
woord ‘necessarium’ vervat: de toiletten van het 
klooster.

De keukenbroeders bij de cisterciënzers waren 
verantwoordelijk voor het wekelijks reinigen van de 
toiletten, een niet evidente combinatie. Elke zondag 
werden de latrines gezegend door deze orde: het 
verband tussen stank en duivel was duidelijk en kon zo 
bestreden worden..
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Armand Storck
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(1) COLLECTIE MUSEUM PLANTIN MORETUS, NU IN GRONDIGE RESTAURATIE

(2) OP DE K A ART VAN DE JONGHE IS DE BROUWERIJ A ANGEDUID MET DE LET TER ‘L’: HET 
‘BRA X ATORIUM’

LEUKE BRON: ‘HANDS UP! THE BLUSHING MONKS FLUSHED FROM 'OPPORTUNITIES TO SIN ' 
AT THE REREDORTER’ – THETABLET.CO.UK

Niet elke menselijke excretie tijdens vroegere tijden 
belandde in het toilet. In Antwerpen waren veel 
industrieën actief die urine konden gebruiken als 
grondstof. Denk maar aan de huidenvetters en de 
ververs van de nabijgelegen Verversrui. Liepen ook 
onze predikheren rond met keramische kruikjes 
onder hun habijt om niets verloren te laten gaan? We 
hebben daarover geen documentatie gevonden.

↑   1717, B .  D E J O N GH E O. P. ,  CO NVENTUS PR AEDI CATO R U M ANT VER PIAE D ETA I L ,

B RO N : TO PA . B E

We zien op de detailfoto die vleugel van het klooster 
naast de voormalige boomgaard, nu de Lourdestuin. 
Deze vleugel is door de brand van 1968 vervallen 
tot een ruïne, maar het ruime gebouw is nog altijd 
goed te onderscheiden. De benedenverdieping 
diende tot refter. Op oude foto’s van rond 1900 is 
de keuken in de hoek van de tuin nog te zien. Op 
de eerste verdieping bevonden zich de slaapzalen 
voor de gasten, dikwijls studenten van het ‘Studium 
Generale’, de universitaire opleiding in richtingen 
zoals wijsbegeerte en theologie, die de predikheren in 
die tijd aanboden. 

Tegen die eerste verdieping, aan de smalle oostelijke 
gevel van het gebouw, zien we duidelijk een uitbouw. 
We bemerken ook een leiding die van de uitbouw 
naar een piepklein huisje op het gelijkvloers loopt. 
We hebben het necessarium op de eerste verdieping 
gelokaliseerd en de connectie met het vermoedelijke 
‘gemack’ in de tuin geregistreerd.

Doe geen moeite om te komen kijken (u mag 
natuurlijk altijd): van beide gebouwtjes is geen spoor 
meer. De locatie ervan stemt evenwel overeen met 
wat we in de literatuur vinden over kloosterlatrines. 
Die werden meestal gebouwd aan de oostelijke zijde 
van een slaapzaal, op de eerste verdieping. De wind 
komt namelijk meestal uit het westen. Check! De 
toiletten werden zo ver mogelijk van de kloosterkerk 
gebouwd en waren gemakkelijk (sic) bereikbaar 
vanuit de slaapzalen. Check!

Waarschijnlijk liep vanuit het gemak beneden een 
riolering naar het kanaal rechts op de kaart. In 

ontmantelde kloosterruïnes gaan archeologen graag 
op zoek naar die riolen. De omwonenden gingen eens 
kijken wat ze nog konden gebruiken uit een verlaten 
klooster en dumpten vaak de spullen die ze niet 
meenamen in het riool. Archeologen vinden ook resten 
van stukjes stof, gedroogde koolbladeren, stro en 
mos terug op die plekken. U dacht toch niet dat duur 
papier gebruikt werd op het gemak? 

Het is voor ons onbegrijpelijk dat een riolering uitkomt 
in een waterloop waaruit water gepompt wordt voor 
het maken van bier. Het was pas in de late 19de eeuw 
dat artsen bezoedeld water beginnen associëren met 
epidemische ziekten, zoals cholera. 

Binnenkort verdiepen we ons in het andere uiteinde 
van het kanaaltje naast het predikherenklooster, in 
westelijke richting, want een lezer bezorgde ons daar 
zeer interessante informatie over. De Sint-Pauluskerk 
en haar klooster: het leven zoals het is (en was).



↑   © STU DI 43 |  I NTER KU LTU R

De World Choir Games, het grootste evenement 
voor koren ter wereld, vindt tijdens de herfstvakantie 
van 2021 plaats in Antwerpen en Gent. Honderden 
koren uit binnen- en buitenland zetten hun beste 
beentje voor tijdens wedstrijden, galaconcerten, 
vriendschapsconcerten en zoveel meer. Er zijn ook 
nog tal van andere activiteiten zoals workshops, een 
koorwandeling, ceremonies, enz. Je vindt alle info op 
https://www.wcg2021.be.

Om van deze editie een waar succes te maken 
hebben we ook jou nodig om de meer dan 6.500 
vrijwilligersshiften in te vullen! Elk engagement, groot 
of klein, maakt een verschil. Bij de World Choir Games 
kan je je op vele manieren engageren! Lees er alles 
over op https://www.wcg2021.be/vrijwilligers.
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↑   GR AFSTEEN VAN MARGAR ETÆ PEN N E

Begraven worden in de kerk is vandaag een privilegie voor bisschoppen 
en koningen . Maar vroeger waren grafstenen in koor of schip gemeengoed 

voor begoede mensen en zelfs kloosterlingen . De komende maanden nemen 
we u mee door Sint-Paulus, dit keer met de blik gericht naar de grond .

Grafstenen in Sint-Paulus (inleiding)
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Wie in een kerk komt als de onze kan niet naast de 
oude verweerde grafstenen kijken. Heel wat bezoekers 
willen hier meer over weten. Aan jongeren verklaren 
we de uitdrukking ‘stinkend rijk’ en we vertellen over 
het verbod dat Jozef II uitvaardigde om nog in een 
kerk te worden begraven. 

De grafstenen in de Sint-Pauluskerk zijn die van 
kloosterlingen en begoede mensen. Niet elke 
kloosterling heeft een grafsteen voor zich alleen. Er 
zijn er ook die een steen moeten delen. De ‘mede-
eigenaars’ blijken echter altijd familie van elkaar. Rijke 
burgers lieten een epitaaf of memoriesteen plaatsen 
tegen een muur.

Hoe dichter bij het hoofdaltaar hoe duurder het 
graf. Arme mensen werden anoniem op het kerkhof 
begraven. Een grafsteen of  epitaaf nodigt de 
kerkganger letterlijk en figuurlijk uit om stil te staan bij 
de overledene persoon en te bidden. Men neemt er in 
de 16de eeuw al lang geen genoegen meer mee om 
anoniem te blijven.

Bij sommige grafstenen zijn de letters en cijfers 
opgevuld met een messinglegering (koper-zink). De 
grafstenen in onze kerk zijn van blauwe hardsteen, 
soms is er wit marmer in verwerkt. Alle grafplaten 
in de kerk zijn geïnventariseerd. Dat gigantische 
werk hebben we te danken aan de Antwerpse 
stadsarchivaris Pierre ‘Pieter’ Génard. 

PIETER GÉNARD

Génard - een straat op het Kiel draagt zijn naam - 
was van vorming historicus en werkte van 1863 tot 

1893 als stadsarchivaris van Antwerpen. Hij staat 
bekend als een pionier van de geschiedschrijving 
over Antwerpen en publiceerde hierover verschillende 
werken. 

In de kerk en het klooster van de dominicanen tekende 
hij bijna 800 grafschriften op en dat is veel. De 
meeste grafstenen verdwenen bij het leggen van een 
nieuwe vloer in de kerk. Sommige stenen zijn zelfs 
bewerkt tot torentrappen. Op de muur tegenover de 
sacristie hing sinds 1582 een bord met de overleden 
kloosterlingen. Génard stelde de lijst weer samen. Een 
bord hing tot voor kort in de gang naar de Veemarkt.

In het predikherenklooster van Mechelen, nu een 
bibliotheek, zijn in de oostelijke pandgang ruim 50 
grafstenen van dominicanen te vinden. De Mechelse 
stadsarcheoloog Bart Robberechts is gefascineerd 
door deze grafstenen en wil de verhalen achter deze 
stenen zichtbaar maken. Hij startte een pagina op 
Facebook en lanceerde een eigen website ‘Het boek 
van Steen’. 

Wij kunnen natuurlijk niet achterblijven. Vanaf 
september gaan we op zoek naar een aantal 
bijzondere grafstenen of epitafen van overleden 
dominicanen in onze kerk en geven hen zo een gezicht. 

Walter Geluyckens
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‘Verrijzenis’ van Antwerpen naar Sint-Petersburg

DE ‘VERLOREN’ RUBENS
Onze kerk telt vandaag drie authentieke schilderijen van Rubens. Zonder 
de Franse roof zouden het er vier geweest zijn . Maar er had nog een vijfde 

kunnen hangen , ware het niet dat een wissel van de macht in het Antwerpse 
dominicanenklooster stokken in de wielen stak . Tenminste dat is onze hypothese.

Sinds 1934 lag het bewuste schilderij, dat de 
‘Verrijzenis’ voorstelt (niet te verwarren met 
die van de kathedraal, nvdr), opgerold in 
een depot van de Hermitage, het beroemde 
museum in Sint-Petersburg. In 2012 begon de 
restauratie. Het resultaat was verbluffend.  
Eerder werd het schilderij toegeschreven 
aan de school van Rubens, maar onderzoek 
wees uit dat het een eigen werk van Rubens 
betreft.

Het staat niet zwart op wit, maar er bestaat 
toch een zekere consensus over dat het 
Michaël Ophovius was, die dit schilderij 
bestelde bij zijn vriend Rubens. In 1608 
werd Ophovius - al zeven jaar inquisiteur 
- prior van de Antwerpse dominicanen. In 
datzelfde jaar kreeg Rubens - pas uit Italië 
teruggekeerd - de opdracht voor twee 
schilderijen. Mogelijk was ‘De Verrijzenis’ 
daar dus één van.

Maar in 1611, het jaar dat de Verrijzenis 
waarschijnlijk voltooid werd, werd Ophovius 
provinciaal van de orde waarbij hij de 
kloostertucht moest herstellen.  Zijn 
opvolger, Johannes Boucquet, zou geen 
belangstelling voor het werk gehad hebben, 
zijn aandacht ging vooral naar de ‘15 
Mysteriën’, die nochtans ook een verrijzenis 
omvatten, zij het van Aernout Vinckenborgh.



DE ‘VERLOREN’ RUBENS

CATHARINA DE GROTE

En dus kwam ‘De Verrijzenis’ van Rubens bij een 
ons onbekend kunsthandelaar terecht die het in 
1764 verkocht aan Catharina de Grote, tsarina van 
Rusland. Zij schonk het in 1794 aan het Alexander 
Nevski-klooster, waar het in de kathedraal werd 
opgesteld. Tijdens de donkere stalinistische jaren ‘30 
werd de kerk gesloten en kwam de Rubens terecht in 
Sint-Petersburg.

Daar bleef het stof vergaren - met een kort intermezzo 
in 1951 toen het beschreven werd als een kopie van 
de meester - tot in 2012. Dat jaar ging het Staraya 
Derevnya Restauratie- en Opslagcentrum van de 
Hermitage open en werd het technisch mogelijk om 
het enorme schilderij  uit te rollen en te restaureren.  
Het doek was sterk vervormd en beschadigd.

De verschillende overschilderingen en de vervuilde 
vernislaag werden verwijderd. Toen kwam het 
oorspronkelijke werk aan het licht.  Na een grondige 
technologisch onderzoek van de primer, verf en 
toevoegingen was het mogelijk het werk toe te wijzen. 
De stijl is immers volledig in overeenstemming met 
Rubens’ manier van schilderen tijdens de eerste jaren 
na zijn terugkeer uit Italië in 1608. 

De dramatische houdingen van de bewakers van 
het graf, hun atletische lichamen, uitgesproken 
musculatuur en hun dynamische houdingen zijn 
allemaal kenmerken van de werken van Rubens 
uit die periode. Het hier besproken schilderij is 
vergelijkbaar met ‘ De Verrijzenis ‘ van de kathedraal 
in Antwerpen. Daarvan toonden we tijdens ‘Slow 
Art Day’ een foto naast ‘De Verrijzenis’ van 
Vinckenborgh.

Gezien zijn afmetingen (488х278 cm) was het 
schilderij vermoedelijk bedoeld als altaarstuk. In de 
loop van de restauratie werd duidelijk dat Rubens 
het schilderij niet voltooide. De priorwissel in 
Antwerpen vormt daarvoor een mogelijke verklaring. 
Het schilderij had ook een andere vorm gekregen. 
Aanvankelijk was het rechthoekig, later werd het 
bovenaan en links vergroot, rechts werd een strook 
afgesneden. De soldaat die zich beschermd met zijn 
schild, was oorspronkelijk volledig afgebeeld, zoals 
op de studietekening in het Museum Boijmans Van 
Beuningen in Rotterdam. Rond de geschiedenis van 
het schilderij blijven dus nog vele vragen hangen.

 Eddy Van den bossche
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Wanneer een bezoeker of een toerist een allereerste 
keer de kerk binnenwandelt, zijn haar of zijn 
eerste woorden vaak: ‘Amaai, dat is hier zo licht!’ 
Waarschijnlijk in een meer exotische taal dan 
het Vlaams. En wanneer onze vrijwilligers die 
bezoeker of toerist dan ook begrijpen – pas op 
de Sint-Paulusvrienden beheersen heel wat talen 
– vertellen ze hen over de brand van 1968 en de 
restauratiecampagne die daarop volgde waardoor de 
kerk vandaag zo mooi licht is.

Maar eigenlijk moeten we hier in één adem ook het 
verhaal van de verdwenen glasramen vertellen. 
Vandaag zijn het eenvoudige, laat 19de-eeuwse, 
niet-gekleurde glas-in-loodramen. De zon krijgt vrij 
spel op de witte muren en laat de kerk, zeker op een 
mooie zomerdag, in licht baden. Maar ooit, zoals in de 
meeste gotische kerken, prijkten hier overal gekleurde 
glasramen. Helaas zijn ze, op enkele scherven na, 
verloren gegaan.

Phoebus
De kerk zag er toen ongetwijfeld heel anders uit. 
Dankzij een bruikleen van twee kleine schetsen uit 

de collectie van The Phoebus Foundation vangen we 
hiervan nu een glimp op.

Twee verschillende veilinghuizen boden in 2019, kort 
na elkaar, twee olieverfschetsen van Abraham van 
Diepenbeeck (1596 - 1675) aan. Van Diepenbeeck, 

Expo over ontwerpen Abraham van Diepenbeeck

EVENEMENTEN

Je zou het een geluk met een ongeluk kunnen noemen . De mooie glasramen 
van onze kerk gingen verloren , maar koor en schip baden nu wel in een zee van 

licht. Over de geschilderde ontwerpen voor deze ramen , kan u deze zomer een 
tentoonstelling bezoeken .



VERDWENEN KLEUR,
GEWONNEN LICHT
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EVENEMENTEN

een tijdgenoot van Rubens, begon zijn carrière 
als glasschilder. Hij bleek erg succesvol, maar zijn 
ambities lagen elders, namelijk bij de schilderkunst. 
Dat komt mooi tot uiting in deze olieverfschetsen. 
Eigenlijk zijn het ontwerpen voor glasramen maar 
door hun erg gedetailleerde uitwerking in olieverf op 
paneel, worden het als het ware kleine schilderijtjes. 
Beide paneeltjes zijn niet veel groter dan een A4 
en tonen elk een tafereel uit het leven van Paulus, 
namelijk de steniging en de geseling van Paulus. 
Samen met nog acht andere schetsen vormden 
ze de ontwerpfase van zo’n tien glasramen die de 
dominicanen bestelden bij Van Diepenbeek voor het 
koor van de Sint-Pauluskerk. De meeste schetsen zijn 
verloren gegaan, maar enkele worden nog bewaard 
in musea. Terwijl ze de getijden zongen, konden de 
broeders genieten van deze prachtige glasramenreeks 
die als het ware het leven van Paulus vertelt. 
Zak vanaf 2 juli gerust af naar de Sint-Pauluskerk en 
ontdek het hele verhaal achter deze kunstwerkjes. 
Bovendien breiden we vanaf juli onze openingstijden 
uit: zo zijn we naast zaterdag en zondag ook open op 
vrijdag, telkens tussen 14 en 17uur. De Phoebus Focus 
met het complete glasraamverhaal is te koop aan de 
balie.

ZOEKTOCHT

Het fascinerende verhaal achter deze markante 
kunstwerkjes liet ook het bisdom Antwerpen niet 
onberoerd. In de zomermaanden juli en augustus 
organiseren ze voor jong en oud een fotozoektocht 
(mét stempels) langs de Monumentale Kerken van 
Antwerpen (MKA) naar ongewone kunstwerken rond 
Paulus.

Voor zij die het nog niet weten, de MKA dat zijn 
naast Sint-Paulus ook nog Sint-Andries, Sint-Jacob, 
Sint-Carolus Borromeus en de kathedraal. De 
olieverfschetsen konden op geen beter moment 
naar Sint-Paulus komen. Interesse? Surf zeker naar 
handelingen.be of neem een flyer mee in onze kerk 
voor meer info.  

Caroline De Wever

KKUUNNSSTTKKRRIINNGGEENN
BBIISSDDOOMM    
AANNTTWWEERRPPEENN

AAUUTTOOTTOOCCHHTT 
In het spoor van de heilige Geest 

Twee routes doorheen ons bisdom

WWAANNDDEELLTTOOCCHHTT
In het spoor van Paulus
Door het historisch centrum

 van Antwerpen

FFIIEETTSSTTOOCCHHTT 
In het spoor van Petrus 

In en rondom de stad Turnhout
aan de hand van het fietsknooppuntennetwerk
(met geocaching)

V.U: Nathalie Milio, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen

MEER INFORMATIE:
www.handelingen.be

kunstkringen@bisdomantwerpen.be

↑ © TH E PH O EB US FO U N DAT IO N



SLAPEN BIJ DE ZUSTERS 

Michaël Ophovius (1571-1637), zes jaar ouder dan 
Rubens, was een tijdlang de biechtvader van de 
beroemde Antwerpse schilder. We vinden zijn 
beeltenis en graf in onze Sint-Pauluskerk. Geboren in 
‘s Hertogenbosch, werd hij tot vier keer toe verkozen 
als prior van de dominicanen in Antwerpen. In 1626 
werd hij in onze kathedraal tot bisschop gewijd van ‘s 
Hertogenbosch.

Dat bisdom bestond toen nog niet zo heel lang. In 
1559 had Paulus IV zijn organisatie hertekend. Tot 
dan maakte onder meer Antwerpen deel uit van het 
bisdom Kamerijk (Cambrai), maar sindsdien vormden 
Antwerpen, Brugge, Gent, Ieper, Roermond én ‘s 
Hertogenbosch een bisdom op zich. Weliswaar onder 
de koepel van het aartsbisdom Mechelen. Met de 
nieuwe structuur hoopte de paus beter weerwerk te 
bieden aan het opkomende protestantisme.

28

GESCHIEDENIS

Bedgeheimen en historische ledikanten (1)

Of Michaël Ophovius kopkussenheimwee had , weten we niet. In elk geval stond 
zijn bedje steeds gespreid bij de gasthuiszusters van Geel . Een speciaal ledikant, 
dat nog altijd kan bewonderd worden , was voor hem gereserveerd , telkens hij de 

zusters een bezoek bracht of op doorreis was.

↑  ZUSTER J O HAN NA DO N CK AERTS TEM I D D EN VAN HA AR M ED EZUSTERS (1639),  SCH I LD ER IJ I N H ET GASTH U IS M US EU M VAN GEEL .
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Voor ons lijkt het misschien niet evident, maar 
Geel en omstreken behoorden toen tot het bisdom 
s’Hertogenbosch. De stad was in die tijd de 
thuishaven van de gasthuiszusters-augustinessen van 
Geel. Ze verzorgden de zieken van de stad. Joanna 
Donckaerts, moeder-overste vanaf 1606, kreeg in haar 
administratie assistentie van….Henricus Ophovius, 
pastoor in het Geelse gehucht Bel én een neef van 
Michaël Ophovius .

Net als de vorige bisschop van ‘s Hertogenbosch, 
bracht Michael regelmatig een bezoek aan het 
gasthuis van Geel. Uit de rekeningen blijkt trouwens 
dat verschillende bisschoppen er vaak te gast 
waren, niet helemaal onlogisch omdat in 1559 het 
landdekenaat Geel overgeheveld was naar het nieuw 
opgerichte bisdom ’s-Hertogenbosch. De bisschoppen 
kwamen er een kijkje nemen om er de kerken, de 
kapellen en het gasthuis ‘te visiteren’. 

BISSCHOPSBED

Bij voorkeur overnachtte de bisschop in het 
gastenkwartier van het gasthuis. Volgens een oude 
traditie had de bisschop hier een eigen bed, het 
‘bisschopsbed’. En dat staat er nu nog altijd. Meer 
dan waarschijnlijk heeft Michaël Ophovius zich hier 
dus te ruste gelegd. De prior en bisschop deed hier 
trouwens meer dan slapen: hij wijdde in dit complex 
meer dan eens een nieuwe priester, hij diende er het 
vormsel toe en wijdde de heilige oliën.

Na de juridische scheiding tussen de Verenigde 
Provinciën en de Zuidelijke Nederlanden, stond het 
bed alsmaar vaker leeg. In 1731 werd het landdekenaat 
Geel losgemaakt van het bisdom ’s Hertogenbosch. 
Tot 1802 bestuurden bisschoppen van Mechelen of 
Antwerpen het gebied als apostolisch-vicarissen. 
Daarna werd het ingelijfd bij het aartsbisdom 
Mechelen. Pas in 1853 werd s’ Hertogenbosch weer 
een bisdom. 

Walter Geluyckens
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HET RIJKE ROOMSE LEVEN

In de meimaand 1953 overleed de moeder van 
Raymond De Geest, haar begrafenis had plaats in 
de Sint-Pauluskerk. In die tijd werd een fotograaf 
ingehuurd om in de kerk en op het kerkhof foto’s te 
nemen. Na de koffie werd aan de naastbestaanden 
een fotoboekje meegegeven.

De foto in de kerk genomen intrigeert me. Het zal een 
dure mis geweest zijn, een elfurenmis. In die tijd waren 
er drie klassen van begrafenissen, klasse één was de 
duurste.

De kroonluchters werden dan allemaal aangestoken, 
aan brandende kaarsen geen gebrek. De kist stond 
onder een groot zwart katafalk. Het leek erop dat 
de katafalk een stuk op de altaartreden stond. Over 
het schilderij de Kruisafneming van Cels was een 
groot zwart doek gehangen. De gregoriaanse zangen 
zorgde voor de mystieke omkadering.

Een mis met drie Heren (met hoofdletter) en op het 
einde van de dienst zong de priester “In paradisum 
deducant te Angeli”. Mogen de engelen u naar het 
paradijs leiden; mogen de martelaren u ontvangen 

bij uw aankomst en u naar de heilige stad Jeruzalem 
leiden.

De naastbestaanden trokken naar het kerkhof, de 
laatste gebeden, een kruisje…afscheid nemen het 
moeilijkste dat er is.

3 0

DIGITA AL

Facebook-hitparade van juni
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PERFECTE GENDERNEUTRALITEIT

Mijn geliefde en ik oefenen regelmatig op moeilijke 
woorden die we op het journaal horen. We willen 
die woorden goed kunnen uitspreken. Het gaat om 
een variëteit aan namen en woorden: een IJslandse 
vulkaan, recent een Antwerpse ondernemende politica 
of gewoon 10x achter elkaar “opportuniteiten’ zeggen 
zonder kansloos te stotteren.

Ook afkortingen mogen meespelen. Zo hebben we 
hard gestudeerd op LGBTQ (een Engelse afkorting 
die staat voor ‘lesbian’, ‘gay’, ‘bisexual’, ‘transgender’ 
en ‘questioning’) en we hebben het bijna onder de 
knie. Soms wijst mijn vrouw naar me, terwijl ze streng 
“Q” zegt: ze weet dat ik zelden direct weet dat het om 
“questioning” gaat (een twijfelende mens).

Ik denk als we bij die afkorting nu nog ergens een 
“W” zetten (voor woman) en een “M” (voor man) en 
we vertalen de Engelse afkorting dan gewoon een 
beetje ouderwets in het Nederlands, dat we dan 
op het woord “mens” uitkomen. Met respect voor 
iedereen, gewoon allemaal mensen en dan wis je in 
één beweging ook het kleurverschil weg.

Zoals ‘een mens’ al sinds millennia het omvattende 
begrip is voor ieder lid van de ‘homo sapiens 
sapiens’, staat de engel al even lang voor de perfecte 
genderneutraliteit. Het komt door Hanni dat ik nog 
eens met een genderneutrale engel geconfronteerd 
werd. Tijdens haar schitterende betoog over de 
biechtstoel van het Laatste Oordeel (waarschijnlijk 
Kerricx, ca. 1690) voor het filmpje Erfgoeddag 2021, zei 
ze over de engel van de zachtmoedigheid: “Ze draagt 
een lammetje en een kaatsbal”.

Ik, als man, had over die engel altijd gedacht als 
een ‘M’, misschien een onbevestigde ‘G’, maar geen 

‘W’. Het was Hanni die me op haar manier de weg 
wees en net als mijn vrouw vroeg: “Q?”. Natuurlijk, 
dacht ik toen: een engel is een universeel wezen, 
als een mens die kan vliegen, met alle kleur –en 
genderschakeringen die er mogelijk zijn en zich 
afvragend: “Q?”.

U kunt het filmpje met Hanni nog altijd bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=DHWfL6aoJ4E

OUDERPAAR MET KIND EN OMA

In 1644 beeldhouwt Artus I Quellinus een Heilige 
Familie in witte steen, gedragen door zwart marmer. 
Op schilderijen uit verschillende eeuwen merk je dat 
beelden al eens verhuizen in de Sint-Pauluskerk, van 
de ene muur naar de andere zuil. Deze beeldengroep 
met Maria, Jezus, Jozef en de Heilige Anna heeft 
waarschijnlijk zijn plek aan de zuil, dicht bij het Heilig 
Sacramentsaltaar, nooit verlaten.



zon in je ogen en spelen heiligen en dominicushondjes 
verstoppertje in de onbelichte hoekjes. Dat is ook 
zo op het hoogkoor, waar boven de lambriseringen 
levensgrote stenen beelden staan opgesteld. 
Letterlijk en figuurlijk grote mannen en vrouwen, 
dominicanen en dominicanessen. Het hoofdaltaar 
wordt geflankeerd door Christus aan de noordelijke 
kant (Hem kan je goed zien) en aan de zuidzijde staat 
een beeld van gelijke grootte: heb jij al ooit opgemerkt 
wie het is?

Op een avond in juni, de zon was al in de Schelde 
gedoopt, brandt er kunstlicht in de kerk. Plots ontdek 
je een groot beeld dat je anders nooit echt goed kan 
zien. Het is een herder met schaap en staf. Het lijkt 
een ruige figuur, met een dierenhuid als kledij en een 
coronakapsel. De tekst bij het beeld brengt soelaas: 
Sanctus Joannes Bapt.: de heilige Johannes de 
Doper! Het avondlicht door de vensters links en rechts 
kan niet meer op tegen de spots van het hoogkoor. De 
strijd is gewonnen, Johannes de Doper herboren!

Uw FB/IG-ploeg (Armand Storck, Walter Geluyckens,  

Caroline De Wever)

B EZO EK O NZE FACEBOO KPAGI NA ‘S I NT- PAU LUS KER K ANT WER PEN ’ O F O NZE I NSTAGR AM -
PAGI NA @ S I NTPAU LUS KER K ANT WER PEN EN WO R D O NZE VR I EN D/ VO LGER! L I KE US/ VO LG 
O NS! DAN K U!
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Die locatie is gekozen door de Broederschap van de 
Soeten Naem en het is een epitaafbeeld ter ere van de 
overledenen van die broederschap en van de Zoete 
Naam Jezus. In de Sint-Pauluskerk vloekt men niet 
in het algemeen en op deze plek in het bijzonder. De 
Broederschap van het Heilig Sacrament van vandaag 
is de erfgenaam van dat van de Zoete Naam Jezus.

We bekijken deze beeldengroep meestal vanop de 
veilige kerkvloer, dan krijg je een mooi totaalbeeld 
van het kunstwerk, dat een getuige is van het 
religieuze leven in de 17de eeuw. Door eens een ander 
gezichtspunt in te nemen vanop een ladder, zoals op 
de foto, raak je Anna kwijt die het ons hopelijk niet 
kwalijk neemt. Je ziet heel duidelijk zo dat Maria zich 
moet vooroverbuigen om de kleine Jezus te helpen 
met Zijn overmaatse wereldbol.

Het blijft wonderlijk om zien in de Sint-Pauluskerk hoe 
begaafde kunstenaars aandacht geven aan details, 
die vanop de grond niet of nauwelijks zichtbaar zijn. 
Kijk eens naar de plooien van het kleed van Maria 
rond haar arm, prachtig toch? Jozef krijgt op de 
foto plots een veel prominentere rol dan in het echt, 
hoewel Quellinus hem en Anna voor de hiërarchische 
duidelijkheid toch wat lager heeft geplaatst dan Jezus 
en Maria. De kunstwerken in Sint-Paulus kan je vanuit 
tientallen invalshoeken bekijken en elke keer merk je 
weer een nieuw detail op.

TEGEN DE ZON IN

Wat is dat toch met dat licht in de Sint-Pauluskerk? 
Aan de noordkant, waar het zonlicht door de hoge 
gotische ramen vanuit het zuiden overvloedig op 
straalt, zie je het kleinste detail van schilderijen, 
biechtstoelen en lambriseringen. Een grasspriet, een 
spelende engel, een mythisch dier: niets ontsnapt je.

O wee echter als je aan de zuidkant van de kerk naar 
kleine of grote figuren zoekt. Afwisselend krijg je de 



RAFELS ALS  
TUSSENDOORTJE

SINT-PAULUS TERUG OPEN
Op zaterdag 12 juni gooide Sint-Paulus eigenhandig 
de grote poorten aan de Nosestraat weer open voor 
het publiek. Hij hoopt dat zijn lievelingskerk nooit 
meer dicht moet. In juni testten we nog voorzichtig 
met alleen de weekends als openingsdagen, vanaf 
juli doen we er een schepje bij en openen we ook 
op vrijdag. Kom zeker langs, de Sint-Paulusvrienden 
ontvangen je als als vanouds met open armen! Hou je 
wel aan de coronamaatregelen.

'ARENBERG EN ROUTE'
Eindelijk weer wat normaliteit met het eerste concert 
in Sint-Paulus noch door onszelf georganiseerd noch 
gelivestreamd van 2021. Het slechte weer gooide 
eerst nog wat roet in het eten, maar zaterdagavond 
5 juni was het genieten met ‘Arenberg en Route’. 
Via een kleine wandeling kon men op drie locaties – 
naast onze Lourdestuin ook nog de Hofkamer in de 
Wolstraat en de tuin van de Academie – genieten 
van korte voorstellingen. Stand-up comédienne Jade 
Mintjens toverde met haar glimlach en gitaar een lach 
én een traan op de gezichten van de toeschouwers.

LIEFDE IN SINT-PAULUS
Het ensemble Utopia, in onze kerk vaak actief met 
schitterende polyfone muziek, organiseert na een 
jaartje coronapauze opnieuw een festivaldag in de 
Sint-Pauluskerk op zondag 25 juli 2021. Titularis-
organist Bart Rodyns verzorgt mee het muzikale 
gedeelte en gids Armand Storck geeft een korte lezing 
met rondleiding over het thema van de festivaldag: 
Liefde! Daar hebben we in onze kerk gelukkig geen 
gebrek aan. Meer info: http://www.utopiafestivaldag.
be/welcome

YOGA HATHA & PILATES IN DE SCHADUW VAN DE 
SINT-PAULUSKERK
Sporting A heeft de Lourdestuin aan de Sint-
Pauluskerk ontdekt! Van juli tot september wordt dit 
de perfecte plek voor een zenmoment tijdens een 
rustgevende yogales of een milde krachttraining 
tijdens een pilates. Yoga Hatha is perfect om 
kennis te maken met yoga. Een uitgebreide reeks 
yogahoudingen komt aan bod. Pilates zorgt dan 
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weer voor een evenwichtige ontwikkeling van 
alle spiergroepen. Je kweekt een sterk en flexibel 
lichaam. Interesse? Surf naar sport.antwerpen.be 
en blokkeer alvast de donderdagavonden in uw 
agenda (pilates om 17u30 en yoga om 18u30)

PRIKKELS VOOR  
DE ZOMER

SPANNENDE SCOUTS
In september brengen we u het eerste deel van 
een spannend verhaal over het 10de scouts van de 
Sint-Pauluskerk. Liever dan opgeëist te worden door 
de aanstormende bezetter neemt de scoutsgroep 
de vlucht vooruit. Hun ongelooflijke belevenissen 
in de zomer van 1940 leest u in een boeiend 
ooggetuigenverslag, bij elkaar gesprokkeld en 
gedocumenteerd door Armand.

VINCKENBORCH-EXPLOSIE
En wij die dachten dat we de enige werken van Arnout 
Vinckenborgh (Vinckenborch?) in ons bezit hadden. 
U weet wel de ‘Verrijzenis’ en ‘De Kroning van Maria’. 
Niet dus. Onlangs arriveerde ‘De Opwekking van 
Lazarus’ in het Rubenshuis, een werk aangekocht bij 
een handelaar in München, eerder toegeschreven aan 
Hans Vlieghe, maar nu erkend als een Vinckenborgh. 
En daar blijft het niet bij. Lees er in september alles 
over.

BROEDERS DOMINICANEN
Sinds vorig jaar zijn de dominicanen weer prominent 
aanwezig in de Sint-Paulusgemeenschap, hun 
vroegere predikherenkerk. Ze komen uit Wallonië - 
zoals onze pastoor Didier Croonenberghs - maar 
ook uit India en Congo. Geen evidentie, maar ze 
studeren - en dat kunnen dominicanen goed - vlijtig 
Nederlands. In een volgend nummer gaan we met hen 
praten om ze zo aan u voor te stellen. 



JULI
Zo — 4 10u30  —  Eucharistieviering
   12u30  —  Doop Noah Vermeulen
Do — 8     Opening tento Phoebus
Zo — 11 10u30  —  Eucharistieviering
Zo — 18 10u30  —  Eucharistieviering - voorganger pastoor Croonenberghs o.p.
Zo — 25 10u30  —  Eucharistieviering
Za — 31 11u00  —  Huwelijk Uldrig Peelaers & Eva Cuyckens

AUGUSTUS
Zo — 1 10u30  —  Eucharistieviering - voorganger pastoor Croonenberghs o.p.
Ma — 2 13u30  —  Orgelconcert – Orgel in Vlaanderen.
Zo — 8 10u30  —  Eucharistieviering - voorganger pastoor Croonenberghs o.p.
Zo — 15 10u30  —  O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming - Eucharistieviering
     voorganger pastoor Croonenberghs o.p.
Zo — 22 10u30  —  Eucharistieviering
Za — 28 15u00  —  Huwelijk Joris Croenen & Samantha North.
Zo — 29 10u30  —  Eucharistieviering

DOPEN
Klaudia Rab  —  20 juni

HUWELIJKEN
Aimelie de Belder & Charles-Henri Deprez  —  19 juni

UITVAARTEN
Rosa Lenssens  —  30 juni
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AGENDA
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Paullus
Sint-Pauluskerk Antwerpen
Sint-Paulusstraat 22
2000 Antwerpen
T 03 286 92 78
info@sintpaulusantwerpen.be

www.sintpaulusantwerpen.be

Redactie: 
Didier Croonenberghs (pastoor), Caroline De Wever 
(directeur kerkfabriek), Walter Geluykens (voorzitter 
Sint-Paulusvrienden), Guido Meeussen (eindredactie), 
Joris Reymer (digitale ondersteuning), Armand 
Storck (coördinatie), Leo Van achter (logistiek), Erwin 
Vandecauter (layout en grafische vormgeving), 
Wilfried Van den Brande (muziekdirecteur)

Vormgeving
We make.

Drukkerij
Zwart op wit

V.U.
Didier Croonenberghs, Sint-Pauluskerk, Sint-
Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen 

Digitaal
www.sintpaulusantwerpen.be 
redactie@sintpaulusantwerpen.be

Verkoop
losse nummers (aan de balie in de kerk), 2 euro; 
abonnementen, 40 euro voor 11 nummers,  
BE92 776592226123 t.a.v. Sint-Paulus Humanitas,  
met vermelding van naam en adres

COLOFON




