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VOORWOORD

DAAR IS DE LENTE,  
DAAR IS DE ZON!

Melancholisch wegdromen bij Schubert, niks wat ik liever doe, 
maar ik zou beter opveren bij Ode an die Freude van Beethoven of 
uit mijn dak gaan bij Born to run van Bruce Springsteen , want de 

eeuwenoude stenen van onze stralende kerk trillen al weken van 
emotie en energie en alle heiligenbeelden hebben een gelukzalige 

glimlach om de lippen .

Daar heeft het dynamische volkje op en rond 
de redactievloer voor gezorgd. Frisse zestigers 
en zeventigers die weigeren de handdoek in de 
ring te gooien. Integendeel, samen met onze 
directiefreule, onze flamboyante muziekdirecteur 
en last but not least onze inspirerende pastoor, 
gaat Sint-Paulus in Antwerpen een nieuwe lente 
tegemoet.

Website en maandblad trekken een nieuw  
kostuum aan en in dit geval maken de kleren  
echt de man en vrouw. De nieuwe vorm past  
nog beter bij de kwaliteitsvolle inhoud die we u al 
enige tijd proberen te serveren. Goede wijn  
behoeft geen krans, eigen lof stinkt, het zal wel,  
maar wat dit team heeft klaargespeeld, dat verdient 
alle lof.

De provincie heeft dat begrepen en ons meteen een 
prijs overhandigd. Armand vertelt in een ‘making of’ 
hoe dat verhaal tot stand is gekomen. Een gastauteur 
betovert u met haar passie voor volksdevotie. Ons 
muzikaal toptrio geeft een inkijk in zijn plannen en 
twee bijdragen over onze dominicanen, warmen u op 
voor de herdenking van hun stichter.

Uiteraard willen we u ook graag op de hoogte houden 
van het reilen en zeilen in onze parochie, via onze 
kalender maar ook met een nieuwe rubriek ‘Rafels’. 
Daarin vindt u allerlei interessante nieuwtjes en 
aankondigingen. ‘Prikkels’ tenslotte biedt een selectie 
van het lekkers dat u in onze volgende editie mag 
verwachten.

Uw redatieteam
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Aan het einde van dit pastorale jaar heeft onze 
parochie van Sint-Paulus een nieuwe stijl: een 
nieuw logo, een nieuw grafisch charter, een nieuwe 
website... In de loop van het jaar zijn we geleidelijkaan 
gewend geraakt aan nieuwe gezichten, een nieuwe 
dominicaanse gemeenschap, een nieuwe pastoor met 
een vreemde stijl...  
Sint-Paulus moet —net als de Kerk en net als het 
geloof— voortdurend veranderen en zich vernieuwen, 
met vreugde. De vorm vertolkt de inhoud. Als Sint-
Paulus zich een nieuwe stijl aanmeet, is het niet om 
de make-up te doen. Het is om onze parochie van 
binnenuit te transformeren. Een gemeenschap of een 
groep —en er zijn er veel in onze parochie— die zich 
niet aanpast is een groep zonder toekomst.

Een geloof dat niet in beweging is, is een dood geloof. 
Dat weten we maar al te goed. Niet willen veranderen 

is een gevaar dat ieder van ons bedreigt. Het 
beangstigt veel groepen, families, gemeenschappen: 
“We hebben het altijd zo gedaan!”, “We zullen toch 
niet veranderen!”. Maar Christus zegt ons ‘Niemand 
doet jonge wijn in oude zakken (...) jonge wijn moet 
men in nieuwe zakken doen’ (Luc. 5, 37-38).

Als Paulus kiest voor een nieuwe stijl, dan is dat 
geen renovatie van een gevel of het pimpen van 
de vorm die niet verbonden is met de inhoud. 
Onze verandering van stijl nodigt ons uit tot een 
verandering van inhoud... 

Aan het einde van dit bijzondere en moeilijke jaar gaat 
het er niet om de balans op te maken van wat er is 
gedaan, maar om met vertrouwen naar de toekomst 
te kijken. Als pastoor van Sint Paulus, zal ik graag 
deze verandering begeleiden. Ik zal binnenkort een 

PASTORALE B IJDRAGE
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NIEUWE WIJN  
IN NIEUWE ZAKKEN
“Zij zijn vol van zoete wijn”  (Hand . 2,13), klonk als een verwijt van 

de Joden naar de apostelen toen ze dolenthousiast, nadat de Heilige 
Geest hen bezocht had , iedereen in zijn eigen taal bleken te kunnen 

aanspreken . Maar kunnen wij echt de vreugde van Pinksteren — dat 
we zopas gevierd hebben— overbrengen als wij die vreugde niet naar 

buiten toe, zichtbaar, concreet uitstralen?



PASTORALE B IJDRAGE
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pastorale werkgroep oprichten, die allerlei parochiale 
en pastorale zaken mee zal dragen, ondersteunen en 
coördineren. 

Maar laten we duidelijk zijn: een structuur op zich 
is niet het essentiële. Het essentiële ligt elders: de 
uitstraling van het Evangelie. Dat is de bedoeling 
van preken. We moeten één evangelie verkondigen, 
laten uitstralen in vele stijlen en op vele verschillende 
manieren: via liturgie natuurlijk, maar ook via kunst, 
dienstbaarheid, muziek, concerten, voordrachten, 

momenten van gezelligheid...

Het nieuwe logo van Sint Paulus getuigt van dit 
licht, deze uitstraling die in verschillende richtingen 
gaat. Het logo van Sint-Paulus toont dus eenheid 
in verscheidenheid.  Het is aan ieder van ons om 
nederig te schitteren in dienst van deze uitstraling van 
het Evangelie. Moge de vrijheid van Pinksteren ons 
begeleiden !

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



OP ONTDEKKINGSREIS  
IN DE MIDLANDS
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Half Vlaanderen of toch zeker de helft van het Schipperskwartier, weet 
ondertussen dat de Sint-Pauluskerk laureaat is van de Erfgoedprijs 
2020 van de provincie Antwerpen . De prijs werd uitgereikt op 10 mei 

door gedeputeerde Luk Lemmens. Het was de bekroning van de zoektocht 
naar de mysterieuze kruisweg die de Antwerpse beeldsnijders De Boeck & 

Van Wint voor een Engelse kerk gemaakt hebben .

↑   KER K H O LY AN GELS I N H OAR CROSS , FOTO TO M STO RCK ©



OP ONTDEKKINGSREIS  
IN DE MIDLANDS

Vrees niet, dit wordt geen nieuwe opsomming van wat 
de Sint-Pauluskerk en de Sint-Paulusvrienden allemaal 
georganiseerd hebben rond het project ‘De Boeck 
& Van Wint’. Onze lezers kennen dat verhaal. We 
willen wel vertellen hoe toevallige lectuur geleid heeft 
tot een waar project en hoe  de geneugten van het 
zoeken en ontdekken minstens evenveel voldoening 
geven als het ontvangen van een prijs, ‘The making of’ 
als het ware. Het onderzoek is een plezier, de prijs een 
erkenning.

DE BOECK & VAN WINT GAAN VREEMD

In 2016 blader ik door een tijdschrift uit 1984, een 
driemaandelijkse uitgave van de stad Antwerpen, 
waarin Raymond Sirjacobs een biografie van De Boeck 
& Van Wint publiceert. De laatste paragraaf verwijst 
naar mogelijk werk van de twee beeldhouwers in 
Engeland, Amerika en Rusland. In ons archief hebben 
we veel documenten over De Boeck & Van Wint: 
over de kruisweg met 14 staties, de preekstoel, het 
verschrikkelijke beeld van Lucia met doorboorde hals en 
het grafmonument De Vries op het hoogkoor, maar er is 
uiteraard niets te vinden over andere kerken.

Nadat duidelijk wordt dat er al langer geruchten 
gaan over een kruisweg van De Boeck & Van Wint in 
Engeland, besluiten onze directeur Caroline en ik om 
die Engelse piste te volgen (Rusland en Amerika zijn 
veel groter en liggen wat verder). We trekken onze 
stoute schoenen aan en schrijven de aartsbisschop 
van Westminster aan, sturen wat foto’s van onze 
kruisweg mee en vragen of hij ons kan helpen met 
het traceren van één die er op lijkt in Engeland. De 
archivaris van het aartsbisdom meldt dat hij ons niet 
kan helpen maar zendt ons een lijst met adressen 
van 90 parochies uit het bisdom, zodat we de vraag 

rechtstreeks aan die mensen kunnen stellen.

HOLY ANGELS, HOAR CROSS

Caroline traceert ondertussen de Engelse kruisweg op 
internet en in dezelfde periode meldt ook één van de 
archivarissen van zo’n parochie dat we de kruisweg 
niet moeten zoeken in Londen, maar in de Engelse 
Midlands, in het gehucht Hoar Cross. Vanaf dan komt 
het opzoekwerk in een stroomversnelling. 

Een intense correspondentie met de anglicaanse 
Holy Angelskerk komt op gang, er worden foto’s 
uitgewisseld en Father Graham geeft ons een 
gouden tip: over zijn kerkje, meer bepaald over 
de ‘bouwvrouw’ Emily Meynell Ingram, is een 
biografie geschreven door de curator van één 
van haar kastelen. Die curator heet James Lomax, 
een beminnelijk, zeer Engels en erudiet man, die 
gedurende lange tijd het kasteel Temple Newsam nabij 
Leeds onder zijn hoede had.

De titel van de biografie is  ‘Victorian châtelaine’. (1) 
Het is een schatkamer vol informatie over één van de 
rijkste vrouwen in het Victoriaanse Engeland, haar 
kastelen in Hoar Cross en Temple Newsam en haar 
yacht, de ‘Ariadne’, waarmee ze na de vroege dood 
van haar man Hugo de Europese zeeën bevaart. 
We lezen het boek vol spanning, want het bevat een 
groot aantal bladzijden over het kerkje dat Emily laat 
optrekken als schrijn voor haar overleden man en hoe 
ze een kruisweg van De Boeck & Van Wint aan de kerk 
toevoegt op het einde van de 19de eeuw.

In het boek refereert James naar de logboeken van 
het yacht ‘Ariadne’, waarvan één de reis van Emily 
naar Antwerpen beschrijft. Zij en haar gezelschap 

ERFGOEDPRIJS
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↑   TENTOO NSTELL I N G I N D E KR U ISWEGK APEL



willen de  Wereldtentoonstelling van 1894 bekijken. 
James introduceert ons bij Anthony Meynell, een 
achterachterachterneef van Emily, die alle logboeken 
van de ‘Ariadne’ heeft geërfd. Ze zijn altijd in het bezit 
van de familie Meynell gebleven. Ook met Anthony 
komt een uitgebreide correspondentie op gang.

Alle stukjes van de puzzel lijken in elkaar te vallen en 
in mei 2017 neem ik met zoon en schoondochter een 
ferry naar Harwich. We hopen met een persoonlijk 
bezoek aan al deze boeiende mensen het plaatje 
rond te krijgen. We worden hartelijk ontvangen 
door Anthony Meynell, die me voor het grootste 
deel van de dag parkeert in zijn eetkamer, omringd 
door familieportretten van de Meynells en de talrijke 
logboeken van de ‘Ariadne’. 

Wanneer ik het logboek van juni 1894 open, met de 
reis naar Antwerpen, besef ik dat hier het volledige 
verhaal in beschreven staat dat we zoeken. Het 
gezelschap legt met de Ariadne aan op het Zuid. Ze 
verkennen eerst de Wereldtentoonstelling, maar na 
één keer houden ze het voor bekeken: de geur van 
braadworsten en bier is niet te harden voor de fijne 
upper class neuzen. Gelukkig voor ons wenden ze 
zich de volgende dagen met enthousiasme naar de 
Antwerpse kerken.

Sint-Paulus vinden ze uiteraard de mooiste en Emily 
is direct weg van onze kruisweg van De Boeck & Van 
Wint. Voor het vertrek van de ‘Ariadne’ uit Antwerpen, 
bestelt Emily bij de twee Antwerpse beeldsnijders een 
kruisweg ‘zoals die in Sint-Paulus’. Ik zal me die dag 
in die eetkamer van een laat-18de eeuws huis op het 
Engelse platteland voor altijd herinneren. Ik kom er 
heel gelukkig buiten.
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↑   LOGBO EK VAN H ET YACHT AR IAD N E T IJ D ENS D E R E IS NA AR ANT WER PEN , J U N I 1894, E I GEN FOTO

↑   LU C LEM M ENS , B ESTEN DI G AFGE VA AR DI GD E (L)  
EN AR MAN D STO RCK , R EDACTEU R (R) B IJ D E PR IJSU ITR E I K I N G

Dan gaat het naar de Holy Angelskerk in Hoar Cross, 
waar vicar Graham en koster Peter ons opwachten. 
Holy Angels is een juweel van een kerkje, vol van kleur 
en warmte. Hugo en Emily liggen er begraven en de 14 
staties van de kruisweg van De Boeck & Van Wint zijn 
de grote blikvanger. De sobere eikenhouten uitvoering 
in de Sint-Pauluskerk is hier getransformeerd tot een 
gekleurd en verguld kunstwerk. 

Dezelfde makers, dezelfde uitvoering, maar door 
kleur en goud een compleet ander effect. Ik spreek af 
met de vicar en Peter dat we samen een tweetalige 
brochure over onze kruiswegen maken, die in beide 
kerken zal aangeboden worden. Vicar Graham en 
pastoor Paul Scheelen schrijven de begeleidende 
teksten, het verhaal van Emily wordt er in verteld 
en Joris van de Sint-Paulusvrienden zorgt voor de 
samenstelling en maakt de brochure drukklaar.

Koster Peter bezorgt ons foto’s van de Engelse 
kruisweg in hoge resolutie en die foto’s zullen de basis 
vormen van een schitterende tentoonstelling in de 
kruiswegkapel van Sint-Paulus, waar beide kruiswegen 
naast elkaar kunnen bewonderd worden, de één 
naturel in eikenhout, de andere schitterend ernaast in 
goud en kleur. 
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↑   I NTER I EU R H O LY AN GELS KER K , H OAR CROSS

De laatste stop in Engeland is Temple Newsam, het 
grote voorouderlijke kasteel van de Meynell Ingrams 
in een groot park. Het is nu een museum en het park 
is een groene long nabij het geïndustrialiseerde 
Leeds. Het enthousiasme van James Lomax, de 
curator, is onbeschrijfelijk. Hij is ook voorzitter van 
de Chippendale Association in Engeland (meubels, 
geen striptease) en heeft gedurende de decennia 
van zijn curatorschap het interieur van het kasteel in 
neogotische stijl gerestaureerd. Wat een fijne man in 
een prachtige omgeving. We zetten samen de laatste 
puntjes op de ’i’ – als biograaf van Emily en curator 
van haar grootste kasteel is hij een ongelofelijke bron 
van informatie.

HARD LABEUR IN ANTWERPEN

Terug thuis begint het echte werk: de biografie van 
Emily linken aan de logboeken van de ‘Ariadne’, 
de overdonderende foto’s van de Holy Angelskerk 
drukken op panelen, de brochure samenstellen en de 
tentoonstelling en lezing voorbereiden, waarin heel 
het verhaal aan de hand van foto’s uit de doeken 
worden gedaan. Het opzoekwerk is gedaan, de puzzel 
is gelegd, het verhaal kan verteld worden.

Ik denk met veel plezier terug aan de dag dat Eugeen, 
Herman, Walter en ik de tentoonstelling hebben 
geïnstalleerd, onder de deskundige leiding van Bruno 
Kristo. We begrepen ’s avonds zelf niet hoe we tot 
dat verbluffende resultaat waren gekomen en de 
tentoonstelling heeft vele maanden grote aantallen 

bezoekers gelokt.

Het laatste dat ik over de ‘making of’ wil vertellen 
gaat over de lezingen. De eerste lezing met het hele 
verhaal over de kruiswegen, gekaderd in de neogotiek, 
vindt plaats op 2 april 2019, in aanwezigheid van 
Antwerpse schepen van cultuur, Nabila Aït Daoud. 
Daarna volgen er nog andere, alles samen komen er 
meer dan 300 mensen naar het verhaal van ‘liefde, 
geloof en schoonheid’ luisteren. 

DE DERDE WEG

Er is nog een derde kruisweg van De Boeck & Van 
Wint, in de Maria Magdalenakerk in Reet. Voor 
corona hebben Ward Broeckx van die kerk en 
ik al afgesproken dat we de lezing nog een keer 
organiseren in die kerk. Voor wie de lezingen in 2019 
gemist heeft of het verhaal nog eens wilt horen, is 
dit een ideale gelegenheid! Volg onze nieuwsbrieven, 
Paullus en sociale media, dan weet u wanneer het 
zover is.

Dit onderzoek en uitwerking van het project ‘De 
Boeck & Van Wint’ was enkel mogelijk dankzij de 
wereldberoemde spirit van Sint-Paulus en zijn 
kerk te Antwerpen, de onontbeerlijke informatie 
en steun van onze anglicaanse vrienden, de Sint-
Paulusvrienden met hun logistieke inzet en helpende 
handen, Caroline en Mia, die er van in het begin in 
geloofden. Bedankt Jan-Baptist De Boeck en Jan-
Baptist Van Wint!

Dit is ook een goede plek om Tom en Carolien  
(mijn zoon en schoondochter) te bedanken voor hun 
geduld en begeleiding tijdens de week in Engeland 
en Ria, mijn vrouw, voor haar ongelofelijke volharding 
in het aanhoren van mijn eindeloze verhalen over De 
Boeck & Van Wint. Ik lees net in een tijdschrift dat de 
beeldsnijders ook kunstwerken hebben gemaakt voor 
Amerika en Rusland, zo ver is dat tegenwoordig toch 
ook weer niet?

Armand Storck

(1) Victorian Châtelaine: Emily Meynell Ingram of Temple 

Newsam and Hoar Cross by James Lomax, Leeds Art Fund, 2016,  

ISBN 9780954797942.
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IN WATERVERF
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↑   U ITD R IJ V I N G VAN D E M I N D ER B RO ED ERS

Pierre Goetbloets legde de Franse bezetting van zijn stad Antwerpen 
einde 18de eeuw vast in woord en beeld . Ook de uitdrijving van de 

dominicanen beschrijft hij. Over deze omvangrijke kroniek is nu een 
boeiend boek verschenen .
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DOMINICANEN

REVOLUTIE  
IN WATERVERF

Goetsbloets was een rabiaat tegenstander van 
de Franse Revolutie. Hij behoorde tot de financiële 
toplaag van de stad en stond erg kritisch tegenover 
het Franse bewind. Voor edellieden zoals hij 
betekende de Franse overheersing immers een ramp. 
Goetsbloets besloot de gebeurtenissen vast te leggen 
voor het nageslacht, in de vorm van een omvangrijke 
kroniek, die hij met mooie aquarellen versierde. Zijn 
schilderstukjes behoren tot de meest beklijvende 
beelden die bewaard bleven uit de Franse tijd, de 
meeste werden nooit eerder gepubliceerd. Ze tonen 
zowel iconische momenten uit de revolutiejaren als 
alledaagse gebeurtenissen in een stad die plots 
blauwrood kleurde. Goetsbloets observeerde zijn 
stadsgenoten met veel humor en oog voor detail. 
Dit boek bundelt voor het eerst een ruime selectie 
beelden.

We vroegen aan de auteur, historicus Brecht 
Deseure, of Goetsbloets ook iets heeft geschreven of 
geschilderd over de uitdrijving van de dominicanen 
uit hun klooster en de predikherenkerk, onze huidige 
Sint-Pauluskerk. Hoewel het boek circa 300 aquarellen 
bevat, heeft Goetsbloets die gebeurtenis helaas niet 
in beeld gebracht. Maar hij bracht er wel verslag 
over uit. Deseure: ‘Pierre Goetsbloets besteedt in het 
manuscript Tydsgebeurtenissen veel aandacht aan 
de uitdrijving van de kloosterlingen in de winter van 
1796-97. Als overtuigde katholiek vond hij dat natuurlijk 
onrechtvaardig. Zo beschrijft hij de uitdrijving van 
de minderbroeders, de discalsen en de Brussels 
kapucijnen. Tekeningen bestaan er niet van, maar ook 
over de ontruiming van het dominicanenklooster in 
december 1796 heeft hij wel verslag uitgebracht.

Anno 1796. Van t’ Predikheeren Clooster. Men nam 
alhier binnen Antwerpen den inventaris in het klooster 
der eerweerdige P.P. Predikheeren op den 11sten 
deezer weezende vrijdaegs… eenigen tyd naer 
dato hun die bons gepresenteerd wezende hebben 
sij eenpaerelyk geweijgert (nota bene dit hebben 
generalyk alle de cloosters deezer stad Antwerpen 
gedaen) tot mechelen heeft er eenen pater predikheer, 
enkelyk dit aengenomen, siet copije dier bon, folio 16 
hier naer. Eijndelyk den dag van vernietinge gekomen 
zijnde kwam den borger Dargonne eertyds dansch 
meester van sijn ambacht voor uijt vergezeld door 50 
Fransche soldaeten. Eene groote menigte arme luijden 
vermits het op de noen was, voor het sprekhuys en 
op de trappen der inkomens van de kerke vergaedert 
zijnde begonnen tot malkaer te roepen nu worden wij 

onse daegelyks portien, ons dagelyks brood, daer 
wij den hemel soo vuerig om smeeken kweijt ende 
ontsteken wordende door raserneije begonnen uijt 
te vallen tegens deeze heijdene republicaenen, die 
nog god nog sijn gebod en kennen, uyt vreese deeze 
millitairen een weynig vertoevende kwam eenen 
haegel steen gruijs naer hun, sij gingen te rug en 
vertrokken alzoo sij niet gelaeden geweiren hadden. 
Dog den dag na dato waeren de gendarmes reeds 
vroeg te paert ende deeze paters wirden alsdan op 
den 19den omtrent den noen uijt hun convent gejaegt. 
Een anecdote dient hier erhaeld, eenen franschen 
soldaet (requisitie soldaet) smeet sijn fusil op de 
steenen seggende hij tot sulks niet wilde dienen, want 
dat hij reeds door dat schoon vrijheijdsgewelt soldaet 
gemaekt was tegens  hert en ziel ende dat hij een 
victime was soo als deeze brave religieusen. Hij wird 
terstont omringelt vastgekomen, en naer den generael 
gebragt, en van daer in d’eijzers. Ô, hoe veele menigte 
victiemen worden er gevonden onder den waerloozen 
name van vreyheyd, ô ellendige slavernye’.

De tekst geeft dus het verhaal weer van de uitdrijving 
van de dominicanen. De eerste keer druipen de 
Franse soldaten af. Ze komen op de middag aan de 
kloosterpoort en worden door armen van uit de buurt 
tegengehouden.  De armen staan aan het spreekhuis 
(locutorium) waar de dominicanen gasten ontvangen 
en op de middag brood uitdelen aan de behoeftigen. 
Deze sukkelaars beseffen maar al te goed dat 
wanneer de dominicanen uit hun klooster worden 
verdreven, de broodbedeling tot het verleden behoort. 

Een dag later is het dan toch zover. Een Franse 
soldaat kan heel die heisa niet langer aanzien 
en smijt zijn geweer op de grond. Hij roept dat hij 
hiervoor geen soldaat was geworden en ziet zich nu 
als een slachtoffer, net zoals die religieuzen. De man 
wordt onmiddellijk vastgenomen en naar zijn overste 
gebracht, waarna hij geboeid in de kerker verdwijnt.
Revolutie in Antwerpen schetst een uniek beeld van de 
stad tijdens een van haar woeligste periodes. Met een 
voorwoord van prof. dr. Herman Van Goethem.

Walter Geluyckens

B RO N N EN :

B R ECHT D ES EU R E, R E VO LUT I E I N ANT WER PEN . D E AQ UAR ELLEN VAN P I ER R E 

G O ETS B LO ETS ,  B R USS EL ,  2021, U ITGE VER IJ LU DIO N 

AFB EELD I N G U IT D E KRO N I EK ,  B EWA AR D I N D E KO N I N KL IJ KE B I B L IOTH EEK VAN B ELGI Ë

FOTO: U IT ZET T I N G VAN D E O N GESCH O EI D E K AR M ELI ETEN O F D ISCALS EN U IT 

H U N KLOOSTER A AN D E GR A AN MAR K T (M ET TO ESTEM M I N G VAN D E AUTEU R)



METAMORFOSE  
MET INHOUD

En? Hoe vindt u de nieuwe look van PaulLus? 
We hopen dat u er al van genoten hebt. Wij, 
de redactieploeg van Sint-Paulus, zijn alvast 
dolenthousiast om u de komende maanden en 
jaren met nog meer nieuws, feiten, anekdotes te 
overstelpen. Een nieuw logo en een nieuwe huisstijl 
staan samen garant voor een nieuwe en frisse ‘look’!

Maar weet u dat we ook een nieuwe website  
hebben? Ongeveer een jaar geleden besloot de  
toen pas verkozen kerkraad dat de tijd rijp was 
voor een meer professionele website mét een nieuw 
webadres, met een letterlijk schitterend logo en een 
eigen huisstijl. Een geluk met een ongeluk:  
de coronapandemie gaf ons de tijd en de ruimte  
om dit omvangrijke project gestructureerd aan te 
pakken. 

We stelden een lijst samen van webdesigners 
en grafische ontwerpers waaruit we na enkele 
kennismakingsrondes de kandidaten kozen die Sint-
Paulus en onze wensen begrepen: eFlavours Digital 
Agency, bijgestaan door de grafische ontwerpers van 
WeMake en het marketingbureau Avalanche.

www.sintpaulusantwerpen.be

Uiteraard krijgen parochie en liturgie, net als op 
de oude website, een belangrijke plaats. Met deze 
website willen we ook nieuwe accenten leggen. Zo 
komen de dominicanen, die zich sinds de zomer 
van 2020 opnieuw in Sint-Paulus hebben gevestigd, 
uitgebreid aan het woord. 

U kan verder kennismaken met de geschiedenis, de 
betekenis en de rol van de twee grootste kapellen – 
O.-L.-V. van de Rozenkans en Heilig Sacrament - en de 
drie kleinere broederschappen - H. Kruis, H. Lucia en 
O.-L.-V. van Scherpenheuvel – binnen Sint-Paulus. 

Voor de bezoekers aan Sint-Paulus is er een afdeling 
‘plan je bezoek’, waar alle praktische informatie in 
terug te vinden is, zodat iedereen vlot de weg naar 
onze kerk kan vinden en niet onverwacht voor een 
gesloten deur staat. Een stukje geschiedenis en een 
overzicht van de belangrijkste kunstwerken krijgen ook 
een verdiende plaats op de website.

Houd onze ‘agenda’ goed in de gaten: hier kondigen 
we, naast de vieringen, al onze activiteiten aan die 
Muziek-in-Sint-Paulus, de Sint-Paulus Academie én 
de Sint-Paulusvrienden voor u in de pijplijn hebben. 
Of doorblader digitaal onze oudere publicaties of 
brochures. 

De opties zijn ontelbaar en staan garant voor uren 
surfplezier. Allicht staan er hier en daar nog wat 
foutjes of onnauwkeurigheden. Maar Rome was ook 
niet op één dag gebouwd! Dus aarzel niet om ons 
daarop te wijzen en contacteer ons via ‘contact’. 

Tot slot willen we via deze weg graag onze vorige 
pastoor, Paul Scheelen en in het bijzonder Paul 
Delabastita, kapelheer in de Sint-Jorisparochie 
hartelijk danken. Zo’n 20 jaar geleden, toen Paul 
Scheelen ook nog pastoor was van Sint-Joris als 
duo-job, vroeg hij aan de andere Paul of hij samen 
met hem voor Sint-Paulus een parochiewebsite wilde 
starten. 

20 jaar en 220 Sint-Pauluskrantjes/PaulLussen later 
konden we nog steeds op hem rekenen om de oude 
website up-to-date te houden!

Veel lees –en surfplezier! Onze redactie kijkt er naar 
uit om u verder te verwennen met nieuws en verhalen 
uit de Sint-Pauluskerk en haar ruime omgeving.

Caroline De Wever
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Website en PaulLus krijgen nieuwe gedaante

OVER ONS
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Vorige zomer kregen we weet van een schilderij met 
een binnenzicht van de Sint-Pauluskerk. Het werd te 
koop aangeboden bij Berko Fine Paintings in Knokke. 
Het werk is van de hand van Bernard Neyt die het 
schilderde in 1873.

Op het schilderij ontbreken de ‘nieuwe’ preekstoel, 
want die kwam er pas in 1874, en de kruisweg in de 
pandgang van De Boeck en Van Wint, die dateert uit 
de jaren 1888-89.

Bernard Neyt (Brussel 1825-1880) specialiseerde zich 
in het schilderen van kerkinterieurs, zowel in eigen 
land als in Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland 
en Groot-Brittannië. Hij  behoort tot de romantische 
school en beschikte over een uitstekende techniek.

GENRE

Het schilderen van kerkinterieurs is een genre dat al 
eeuwen populair was en in de 16de eeuw vanuit de 
noordelijke naar de zuidelijke Nederlanden kwam 

overgewaaid. In de 19de eeuw werd het in ons land, 
naast Neyt, ook beoefend door onder meer Victor-
Jules Génisson, Jan Geeraerts, Joseph-Chrétien 
Nicolié, André-Joseph Minguet en Joseph Maswiens.

Een aantal schilderijen van Neyt hangt nu in 
verschillende musea. Het Groeningemuseum van 
Brugge heeft een binnenzicht van de kathedraal 
van Freibourg, in het museum van Kortrijk hangt een 
binnenzicht van de Sint-Goedele te Brussel.

Bernard Neyt schilderde minstens twee keer het 
interieur van de Sint-Pauluskerk vanuit dezelfde 
invalshoek. Op een oudere versie uit 1859 ontbreekt 
het schilderij Onze-Lieve-Vrouw redt de drenkelingen 
van Julius Pécher. Logisch, want het schilderij werd 
pas in 1860 in de kerk opgehangen.  

De Sint-Paulusvrienden kochten dus het schilderij uit 
1873 en schonken het op 4 mei aan de kerkfabriek. 

Walter Geluyckens

ERFGOED
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BERNARD 
NEYT  

KEERT  
TERUG

Naast het onthaal , behoort het uitbreiden 
van het patrimonium van Sint-Paulus tot 
de kerntaken van de Sint-Paulusvrienden 

(SPV). In dat kader verwierven we een 
schilderij van het interieur van onze kerk .

↑    N EY T B .  -  I N D E S I NT- PAU LUS KER K I N ANT WER PEN



DE VERGETEN APOSTEL 
Barabbas is de schurk die werd vrijgelaten ten koste van Jezus, 

Barnabas is de man die de ‘carrière’ van Paulus als apostel 
lanceerde. We zullen het nooit weten , maar zonder Barnabas was de 

patroon van onze kerk mogelijk een nobele onbekende gebleven .  
Op 11 juni wordt hij gevierd .
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Barnabas, de man achter Paulus

↑    PAO LO VERO N ES E, BAR NABAS GEN EEST D E Z I EKEN (1566),  M US ÉE D ES B EAUX-ARTS ,  RO U EN
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Wie een meer dan gemiddelde kennis bezit over 
Paulus, heeft ongetwijfeld al gehoord over Barnabas. 
Maar op school kregen we niets over hem te horen. 
Nochtans speelde de man een cruciale rol in de eerste 
decennia na de dood van Jezus, op een moment dat 
de christenen ook bij niet-Joden of ‘heidenen’ steeds 
meer aanhangers telden.

Het is trouwens naar aanleiding van het oplaaiende 
debat tussen Petrus & co in Jeruzalem en de Griekse 
gemeenschap in Klein-Azië over de vraag of heidenen 
tot de christelijke commune mochten toetreden zonder 
eerst Jood te worden, dat de christen-jood Barnabas 
door ‘de Kerk van Jeruzalem’ (Hand. 11,22) naar 
Antiochië wordt uitgestuurd.

Barnabas was geen van de twaalf, hij was wel één 
van de eerste leerlingen van Jezus. Volgens de 
overlevering behoorde hij tot de 72 ‘anderen die de 
Heer aanwees en zond naar alle steden en plaatsen 
waarheen Hijzelf van plan was te gaan’ (Lc. 10,1). 
Zijn naam duikt evenwel pas voor het eerst op in de 
hierboven vermelde passus van Handelingen.

Op het moment dat hij als een bemiddelaar naar 
Antiochië wordt gestuurd, staat Barnabas in hoog 
aanzien. ‘Hij was een goed man, vol van de heilige 
Geest en geloof’, lezen we (Hand. 11,24). Daaraan 
dankt hij trouwens zijn bijnaam ‘Barnabas’ wat ‘zoon 
van de vertroosting’ betekent. Hij wordt immers als 
Jozef Justus geboren in Salamis op Cyprus.

GEKNIPTE PERSOON

Daarenboven is hij groot en sterk, de bewoners van 
Lystra (Klein-Azië) houden hem voor een personificatie 
van Zeus (Hand.14, 12). Een kloeke man met goede 
inborst, een volgeling van het eerste uur met een 
stevig netwerk in de Griekse wereld, dat alles maakt 
hem de geknipte persoon om een dreigend conflict in 
Antiochië te ontmijnen.

Barnabas kent Saulus al van toen die na de 
dramatische gebeurtenis in Damascus in Jeruzalem 
was gearriveerd. Hij heeft de ‘gave om anderen tot 
bloei te brengen’ en weet dat de latere Paulus vloeiend 
Grieks spreekt. Bovendien is hij het met Saulus eens 
‘dat met de dood en opstanding van Jezus de barrières 
tussen Joden en heidenen waren weggevallen’.

Saulus leeft dan al jaren in relatieve anonimiteit in 
zijn geboortestad Tarsus. ‘Maar Barnabas was hem 
niet vergeten. Hij was ervan overtuigd dat Paulus 
de aangewezen persoon was (om de ‘heidense’ 
christenen te onderrichten, nvdr). Dit was het begin 
van een partnerschap dat zou uitmonden in de eerste 
officiële zendingsreis’ (1).

GANGMAKER

Barnabas zet zo de apostolische carrière van Paulus 
op de rails. De eerste maanden heeft Barnabas 
duidelijk de leiding in handen en hij plant in het 
voorjaar van 44 een eerste missiereis naar Cyprus, 
zijn geboorteplek. ‘Hij had toen een grotere reputatie 
als geloofsverkondiger dan Saulus (...) nu verwachtte 
hij loyaliteit van de man die hij had uitgekozen’ (2).

Maar dat duurt niet lang. Want als Saulus in Paphos 
ten overstaan van de Romeinse proconsul een lokale 
duistere magiër met blindheid slaat (Hand. 13, 8-12), 
’stapt hij naar voor, vol van een nieuw soort energie 

↑   SAN BAR NABA , M I L A AN
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↑   PAU LUS EN BAR NABAS VER D EDI GEN I N J ER UZ ALEM H U N A AN PAK B IJ N I ET- J OO DS E 
CH R ISTEN EN , S I NT- PAU LUS KER K , GENT 

naar Klein-Azië en later naar Griekenland. ‘Barnabas 
en Marcus – waarschijnlijk de latere evangelist – 
zeilen weg naar Cyprus en tegelijk zo het verhaal van 
Handelingen uit’ (1).

Mogelijk speelt ook een verschil in ambitie de 
vriendschap parten, Paulus wil de messiaanse 
boodschap zo wijd mogelijk verspreiden, tot in 
Griekenland, Rome en zelfs Spanje. Maar de 
dieperliggende oorzaak van de scheiding tussen 
de twee is allicht toch een verschillende visie op de 
verhouding tussen Joodse en niet-Joodse volgelingen. 

‘Als gelovige jood wilde Barnabas (...) vasthouden aan 
de oude Joodse gebruiken en was hij niet bereid de 
voedselvoorschriften op te geven. Hij hield zodoende 
de scheiding tussen Joods en niet-Joodse christenen 
in stand. Paulus verweet hem dat hij zich liet 
meeslepen door Petrus. Er vielen harde woorden (...). 
Het resultaat was dat ze verbitterd uiteengingen’ (2).

POSTUUM

Volgens sommige bronnen is Barnabas gestenigd 
op zijn geboortegrond in 61, andere zeggen dat 
hij nog bisschop is geweest in Milaan. Zijn relieken 
zouden bewaard worden in de Sint-Barnabaskerk in 
Constantinopel (Istanboel). Hij is patroon van Cyprus, 
Firenze en Milaan, waar ook een kerk aan hem is 
gewijd, die gelinkt is aan de orde van de barnabieten

Barnabas wordt in verband gebracht met 
verschillende apocriefe geschriften. Het bekendste is 
de zogenaamde Barnabasbrief, waarschijnlijk heeft 
de schrijver hem op naam van de apostel gezet om 
meer gezag te krijgen. De brief zou geschreven zijn in 
Alexandrië, tussen 95 en 130, dus ruim 30 jaar nadat 
de ‘leermeester’ van Paulus overlijdt.

Guido Meeussen

B RO N N EN

1. TO M WR I GHT, PAU LUS .  EEN B IOGR AFI E ,  FR AN EKER, 2019, U ITGE VER IJ VAN WIJ N EN 
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2 .  F I K M EIJ ER,  PAU LUS .  EEN LE VEN TUSS EN J ER UZ ALEM EN RO M E, AM STER DAM , 2018

3.  WEBS ITE H E I L I GEN . N ET

4.  N I EU WE TESTAM ENT,  WI LL I B RO R D -VERTAL I N G, B R U G GE, 1966

5.  FOTO’S VR IJ VAN R ECHTEN

(...) als de nieuwe woordvoerder (...) met een nieuwe 
naam’ (1). Vanaf nu schakelt Handelingen over van 
Saulus naar Paulus.

De eerste barsten in hun vriendschapsrelatie. Mogelijk 
had Barnabas het steeds lastiger met de dominante 
persoonlijkheid van Paulus, maar er komt ook een 
derde hond in het spel: Johannes Marcus, een neef 
van Barnabas. Die vergezelt de twee op Cyprus, vaart 
nog mee naar Attalia (nu Antalya), maar keert dan 
plots terug naar Jeruzalem.

AMBITIE

Paulus beschouwt dat blijkbaar als een soort ‘verraad’. 
En wanneer Barnabas jaren later Marcus opnieuw wil 
meenemen op wat de tweede zendingsreis zou worden, 
barst de bom. Paulus zegt ‘njet’ en vertrekt met Silas 

AFSCHEID IN DE  
ZWARTZUSTERSSTRAAT
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Oswald D’hoore en Denise Fauvercq huwen op 
31 maart in 1959. Afkomstig uit West- en Oost-
Vlaanderen, gaan ze eerst in de Korte Doornikstraat 
wonen. Na de geboorte van hun eerste zoon, 
verhuizen ze naar de Zwartzusterstraat 7 waar ze 
sinds 1960 een schoenmakerij houden. Het gezin groeit 
– er komen nog vier kinderen bij – de winkel bloeit. De 
schoenmakerij wordt een vaste waarde.

Gastvrijheid staat hoog in het vaandel, zowel in de 
zaak als in het gezin. Tot aan hun pensioen in 1996, 
werken vader Oswald en moeder Denise keihard om 
hun kinderen een mooie toekomst te geven. Ze zijn 
ook actief in het verenigingsleven van KAV, KWB, Oud 
Scouts, ’t Kranske, Sint-Vincentius, Ziekenzorg, de 
hobbyclub … Overal steken ze, als dat enigszins kan, 
meer dan een handje toe.  

Tot Oswald in 2002 plots overlijdt en Denise alleen 
achterblijft. Haar gezondheid gaat stilaan achteruit, 
maar dankzij thuisverpleging kan ze in haar huisje 
blijven. Tot ze in november vorig jaar valt en haar 
voet breekt. Na een moeilijke revalidatie, blijkt 
terugkeren niet meer mogelijk. Zo komt er een einde 
aan een leven van bijna 61 jaar in onze parochie. 
Met Denise, verdwijnt de oudste bewoonster van de 
Zwartzustersstraat, met een karrevracht aan mooie 
herinneringen.

Jan D’hoore
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AFSCHEID IN DE  
ZWARTZUSTERSSTRAAT

PAROCHIE

Met het vertrek van Denis Fauvercq naar het WZC ‘De 
Regenboog’ in Zwijndrecht, verliest de Zwartzustersstraat 

haar trouwste bewoner. De schoenmakersvrouw woonde hier 
61 jaar lang onder de kerktoren .



HET ULTIEME VACCIN 
‘Sint-Paulus en muziek , dat is als een Siamese tweeling’, 

zo hoorden we onlangs van een kennis. Corona heeft die 
tweeling lelijk op de proef gesteld maar dan blijkt muziek 

het beste vaccin tegen de pandemie. Al eeuwen ondersteunt 
en verrijkt de muziek de liturgie in onze kerk op grote 

kerkelijke feestdagen . En dat blijft zo.

Muziekdirecteur Wilfried Van den Brande maakte 
onlangs een overzicht van de orkestmissen van de 
voorbije decennia. Dat titanenwerk getuigt van de 
kracht die uitgaat van de muziek om mensen bijeen 
te brengen en de spiritualiteit te laten ervaren die de 
muziek wil oproepen.

Wie Sint-Paulus volgt heeft gemerkt dat het 
amputeren van één deel van de Siamese tweeling 
- de liturgie voor een volle kerk - de muziek niet 
heeft verlamd. De uitspraak van Winston Churchill 
–‘Never waste a good crisis’ - moedigde creatieve 
en ondernemende mensen aan om nieuwe wegen te 
bewandelen. 

Zo zijn onze muzikale spilfiguren Wilfried Van den 
Brande en Bart Rodyns, onze titularis-organist, 
bijzonder actief en creatief geweest sinds maart 2020. 
Talloze livestreams en opnamen zijn daarvan blijvende 
getuigen.

In het najaar werd binnen de raad van bestuur van 
de vzw Muziekkapel Sint-Paulus het nieuwe concept 
‘muzikale leiding’ goedgekeurd. Die leiding wordt 
waargenomen door de driehoek die bestaat uit onze 
musici, Wilfried en Bart en voorzitter Leo Vereecken. 

Zij geven alle drie hun visie op de huidige toestand en 
kijken vooral vooruit, naar de toekomst.

Welke ervaring of gebeurtenis uit de  
voorbije periode zal je bijblijven en waarom?
Wilfried: De crisis werd een opportuniteit om te 
zoeken naar een nieuwe manier van werken. We 
speelden zoals het vaak in de barok gebeurde, 
één stem per pupiter, in een sfeer van uitgelezen 
verantwoordelijkheid. Het voelde aan als muziek 
maken van onderuit, tussen gelijkgestemden, alsof je 
leven ervan afhangt. 
Een crisis roept ook vragen op. Waarom maken 
wij muziek in Sint-Paulus? Zelf denk ik dan aan die 
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prachtige passage uit Haendels Messiah, die immens 
mooie basaria 'The Trumpet Shall Sound', waarin de 
bas zingt: ‘And we shall be changed’.  
Is het dàt niet waarnaar we op zoek zijn als we muziek 
beluisteren of muziek maken? Anders worden dan 
wie of wat we zijn? Ervaren hoe dat 'andere' van de 
muziek, je als mens openbreekt? En daar tegelijk 
intens dankbaar voor te zijn. Sint-Paulus laat je dat als 
diep spirituele ruimte aan den lijve ondervinden. 

Bart: Er is enorm veel gebeurd qua muziek in Sint-
Paulus hoewel we eigenlijk hadden moeten stilliggen. 
We hebben ons op vele verschillende manieren laten 
zien. Ik ben iemand die altijd aan het totale plaatje 
denkt eerder dan aan een speciale gebeurtenis. Voor 
mij is Sint-Paulus op zich al een gebeurtenis. 
Bijzonder is dat ik voor het eerst optrad in Sint-Paulus 
op 2 februari 2002 en er dag op dag 18 jaar later ben 
teruggekeerd. Dan is voor mij alles begonnen. Toen is 
corona gekomen en is de bal aan het rollen gegaan. Ik 

veeg niet graag alles weg voor één gebeurtenis. Voor 
mij zijn het alle verschillende dingen die we samen 
gepresteerd hebben en waar ik echt enorm veel van 
genoten heb.

Leo: Ik ben nog steeds niet bekomen van de ellendig 
uitgesponnen beperkingen die we hebben moeten 
verwerken. Hoe beleef je liturgie met gesloten kerken? 
Het zoeken naar en beleven van spiritualiteit moest 
quasi individueel. Gaan neerzitten en klagen?  
Dat was buiten de energie en creativiteit van onze 
musici en andere kunstenaars gerekend. Muziek in 
Sint-Paulus draait dus om meer dan de orkestmissen. 
De voorbije 15 maanden hebben ons geleerd dat er 
een fenomenaal potentieel aan muzikale projecten in 
onze “huismusici” Wilfried en Bart en hun uitgebreid 
netwerk aanwezig is.  
Dat potentieel gedijt bovendien ideaal op een 
positieve sfeer binnen de muzikale leiding en het 
ondersteunend kader van de raad van bestuur van 
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de vzw en de kerkraad. We hebben al vele resultaten 
via het godsgeschenk van de (ooit vermaledijde) 
streaming mogen ervaren en er is beslist nog één en 
ander op komst.

Waar kijk je het meest naar uit wanneer alle 
beperkingen tot het verleden zullen behoren?
Wilfried: Met de ervaringen die we hebben opgedaan 
in het voorbije jaar, willen we onder andere concertant 
uiting geven aan de muziek die geschreven werd voor 
de sacrale ruimte en voor de gelegenheid waarvoor 
ze geschreven werd. Dus zorgen we voor een in situ-
ervaring. 
Vermoedelijk wordt de uitvoering van Jan Dismas 
Zelenka's Missa Purificationis Beatae Mariae Virginis het 
eerste project van 2022: het verhaal van de oude Simeon 
verklanken op Lichtmis. De muziek geeft expressie aan 
dit verhaal, omgekeerd maakt het verhaal de muzikale 
ervaring nog sterker. Het wordt het eerste van een lange 
reeks ‘concerten voor de gelegenheid en op de plaats 
waarvoor ze geschreven zijn’. 
Natuurlijk zullen we onze eerste pijler, de 
orkestmissentraditie die voor zoveel luister zorgt, 
bestendigen. Maar ook hier gaan we enkele nieuwe 
accenten leggen met prachtige muziek van Antonio 
Caldara, Francesco Durante en Antonio Lotti.

Bart: De livestreams en andere opnames zijn van 
een ongelofelijke rijkdom en ook interessant als 
document. Maar ik hoop ten zeerste dat die sfeer mag 
verdwijnen, want voor cameraatjes spelen geeft mij 
eerder een ‘industrieel’ gevoel.  
Ik kijk het meest uit naar de mogelijkheid een publiek 
te kunnen ontvangen en ermee te communiceren. Als 
uitvoerder ben je de vertaler van de partituur van de 
componist. Je wilt die zo goed als mogelijk weergeven 
en op je eigen manier naar je publiek toe brengen. Nu 
is de totale connectie, waar ik zo van hou, afwezig.  
De opbouw van spanning en concentratie vanaf de 
lege zaal of kerk naar het moment waarop het publiek 
begint binnen te sijpelen en iedereen in actie schiet, 
dat is voor mij een heel speciaal  
focusmoment. Het gevoel van “nu is het voor echt”, we 
beginnen eraan. Dat is iets wat ik tot nu toe niet met 
dezelfde intensiteit ervaar. Dat terugkrijgen, daar kijk 
ik echt naar uit.

Leo: Een vliegende start van de werking van de muziek 
waarbij alle medewerkers, sympathisanten, sponsors 
en belangstellenden kunnen genieten van wat en wie 

we in huis hebben en kunnen halen. Niet alleen om 
de bevrijding van de pandemie te vieren, maar ook 
om de terugkeer van de dominicaanse gemeenschap 
naar onze site als kern van spiritualiteit de passende 
omkadering te geven. Zoals Paul Bistiaux, voorzitter 
van de kerkraad zei: ‘We hebben veel te vieren en we 
gaan dat ook doen’

Welke ultieme droom wil je realiseren in Sint-Paulus?
Wilfried: Ik heb er eigenlijk twee. Vooreerst een 
mooie geschiedenis van de orkestmis schrijven aan 
de hand van de uitvoeringen die we realiseren. Hoe 
is het ordinarium 'Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus 
– Benedictus – Agnus Dei' door de jaren heen, van 
gregoriaans, over Bach, Zelenka, Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, tot Wim Henderickx and 
beyond, kunnen evolueren?  Welke geniale geesten 
hebben het verklankt en hoe situeren we ze historisch? 
En hoe doen we daarbij recht aan de grote, vaak 
onterecht vergeten, composities?  
Verder een concertpraktijk in Sint-Paulus realiseren 
die aantoont dat de muzikale erfenis van de katholieke 
kerk een even groot ethisch-religieus appél in zich 
draagt als haar architecturale, beeldende of picturale 
erfenis. Muziek verandert levens.

Bart: Mijn ultieme droom is natuurlijk de restauratie 
van het prachtige Van Haeghen/Forceville/ Delhaye 
orgel. Dan zal dat instrument in al zijn glorie herrijzen. 
Het is nu al een bijzonder instrument met veel 
karakter. Je voelt wat er nog klaar zit en tegelijk dat er 
nog enorm veel verborgen ligt in het materiaal dat al 
aanwezig is. 

De slechte toestand waarin het zich nu bevindt moet 
worden aangepakt. Daar kijk ik enorm naar uit. Niet 
alleen voor St Paulus en voor mezelf, maar gewoon 
voor ons aller toekomst.

Leo: Als voorzitter van de vzw Muziekkapel Sint-Paulus 
droom ik van stevige structuren binnen de muziek 
door samen met de raad van bestuur een stabiel 
kader uit te bouwen dat de muzikale traditie van 
Sint-Paulus op de lange termijn kan waarborgen en 
zelfs uitbouwen. Dit kan alleen slagen door samen te 
werken met alle belanghebbenden, alle leden van de 
ruime Sint-Paulusfamilie die al te lang de persoonlijke 
ontmoetingen hebben moeten missen.

Uw team Muziek-in-Sint-Paulus

MIRACULEUZE OLIE
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MIRACULEUZE OLIE

In Paullus van april vertelden we het verhaal van het miraculeuze 
schilderij van Dominicus in Zuid-Italië en hoe Barbara Spers, een 

rijke Antwerpse jongedame, een speciale band had met een kopie 
van dat werk in de Sint-Pauluskerk . Barbara betaalde in 1654 onder 

andere voor de marmeren lijst rond het schilderij.
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Deel 1 eindigde met een cliffhanger: was er nog een 
tweede of zelfs een derde schilderij van Dominicus in 
Soriano in de Sint-Pauluskerk? Tijdens het onderzoek 
naar de wijding van onze kerk op 16 februari 1571 bleek 
dat bisschop Van Mierlo toen vijf altaren heeft gewijd, 
waarvan één van de H. Dominicus. We hebben er het 
raden naar welk schilderij er aan dat altaar hing en 
waarschijnlijk is het vernietigd tijdens de calvinistische 
overname van de kerk, voor 1585.

Op het interieurschilderij van onze kerk van Pieter 
Neefs uit 1636 (1) zien we de Dominicusafbeelding 
die we nu nog kennen boven de poort van het 
doksaal hangen. Links naast de poort staat een 
Dominicusaltaar met een moeilijk te onderscheiden 
schilderij. Mogelijk is het ‘wishful thinking’ om 
onderaan het schilderij dominicanen te ontwaren en 
bovenaan Maria, Catharina van Alexandrië en Maria 
Magdalena, die het oorspronkelijke doek aan de 
paters van Soriano overhandigen? 

Gaspar De Craeyer schildert immers pas rond 1655 
zijn Maria die aan Dominicus verschijnt, terwijl die 
bezig is met een zelfkastijding, dus het is mogelijk 
dat deze tweede Dominicus in Soriano tot 1655 aan 
een eerder Dominicusaltaar hing. We vermoeden dat 
Neefs een ‘artist’s impression’ gaf van hoe het doksaal 
met de altaren er later moest gaan uitzien.

DEVOTE DINSDAGEN

Onze redenering, maar dan met een meer realistische 
kijk op het altaar, wordt gestaafd door een boekje, 
uitgegeven in Antwerpen in 1657 en geschreven door 
een predikheer van het Antwerpse klooster, Franciscus 
Deurwerders.

Het werkje heet “De dynsdaegsche devotie tot den 
Heylighen. Dominicus”. Ik bespaar u de details, maar 
het gaat om een oproep om 15 dinsdagen per jaar 
bij de predikheren aan het Dominicusaltaar te komen 
bidden, biechten en ter communie gaan. Vooraan in 
het boekje zien we een tekening van een altaar, met 
een schilderij van Dominicus in Soriano. Een predikheer 
bedient de communicanten en links en rechts van het 
altaar zien we dominicanen die de biecht horen. De 
pater rechts geeft net de absolutie aan een dame. 

Links onderaan bemerken we de naam van de 
tekenaar: Erasmus Quellinus. Dit is dus een tekening 
van een Dominicusaltaar, gemaakt door een 

beroemde Antwerpse kunstenaar die betrokken was 
bij projecten in de Sint-Pauluskerk, gepubliceerd door 
een Antwerpse predikheer, in een boekje uitgegeven 
in Antwerpen. Het is daarom niet onwaarschijnlijk om 
te veronderstellen dat we hier weer een andere versie 
zien van ons Dominicusaltaar uit de eerste helft van 
de 17de eeuw.

Het is duidelijk dat de afbeelding van Dominicus in 
Soriano een grote aantrekkingskracht uitoefende op 
zowel dominicanen als gelovigen. Die kracht werd 
nog sterker toen er, eerst in Italië en later in andere 
Europese landen, mirakels werden bevestigd, nadat 
zieke en lijdende gelovigen behandeld waren met 
olie uit de lamp die voor het originele schilderij van 
Soriano brandde.

BORSTKANKER

Ook in Antwerpen geschiedden zo een paar mirakels 
en pater Deurwerders beschrijft een merkwaardig 
geval uit 1635 in zijn “Dynsdaegsche devotie”. Het 
komt er op neer dat in 1635 de Antwerpse Catharina 
vander Vaert al 17 jaar lijdt aan kanker in haar 

↑   R IJ KS M US EU M AM STER DAM I NTER I EU R VAN D E ANT WER PS E DO M I N I CAN EN KER K D ETA I L
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linkerborst, ondanks verscheidene behandelingen 
door ‘doctoren en chirurgijns’. Wanneer Catharina 
ingewreven wordt met olie uit de lamp die in 
Soriano voor Dominicus brandt is zij ‘met de derde 
bestrijckinghe schielijck ghesondt gheworden’! Op 14 
augustus 1635 bevestigt Gaspar Nemius, bisschop 
van Antwerpen, het gebeuren.

Frederik Van den Abeele onderzoekt in 2015 de 
omstandigheden van deze miraculeuze genezing, op 
basis van documenten in het bisschoppelijk archief en 
de kathedraal. (2) Hij beschrijft hoe Catharina vander 
Vaert haar lot in handen van Dominicus in Soriano 
legt, op aanraden van de Antwerpse pater Dominicus 
ab Arbore (Van den Boom). 

Deze pater zal haar eigenhandig driemaal insmeren 
met de olie uit Soriano. Medisch specialist Lazarus 
Marcquis bevestigt dat de zwaar aangetaste borst 
van Catharina onverklaarbaar en dus miraculeus 
‘gezond, blank, zacht en gelijkvormig ‘ is geworden, in 
tegenstelling met de toestand voorheen (blauw van 
kleur en volledig verhard). Ook andere medici zullen 
dit nadien bevestigen.

Van den Abeele beschrijft welke kankers door artsen in 
de 17de eeuw herkend werden en dat deze regelmatig 
overgingen tot amputatie van het aangetaste 
lichaamsdeel. De aandoening werd echter vaak als 
ongeneeslijk bestempeld omdat de overlevingskansen 
in elk scenario gering waren.

Lazarus Marcquis (1571-1647) is in 1635 dokter van 
Pieter Pauwel Rubens. Marcquis zal na zijn dood 
begraven worden in de predikherenkerk, net voor de 
grafkelder van Michael Ophovius, de biechtvader van 
Rubens. De Antwerpse wereld is ook in de 17de eeuw 
klein. Marcquis is een befaamd dokter, anatoom en 
lector in de chirurgie en in 1620 medeoprichter van 
het ‘Collegium medicum Antverpiense’. De reputatie 
van een zo befaamde arts is natuurlijk een enorme 
steun voor de Antwerpse dominicanen. Als Marcquis 
een mirakel vaststelt, dan zal een bisschop het moeilijk 
kunnen ontkennen.

In 1635 zijn de dominicanen in Antwerpen op zoek 
naar financiële middelen. Het hoogkoor is afgewerkt 
met zware inspanningen en nieuwe projecten 
naderen. Een miraculeuze genezing in hun kerk staat 

garant voor een nieuwe toestroom van gelovigen. De 
zaak Catharina vander Vaert staat niet alleen. Er is 
nog minstens één gelijkaardige genezing beschreven 
in Antwerpen en tientallen in gans Europa.

Dominicus in Soriano blijft intrigeren. Ook het 
schilderij met marmeren kader in de zuidelijke 
dwarsbeuk van de Sint-Pauluskerk heeft al zijn 
geheimen nog niet prijsgegeven.

Armand Storck

B RO N N EN

1. R IJKSMUSEUM AMSTERDAM, INTERIEUR VAN DE ANT WERPSE DOMINICANENKERK, DETAIL

2 .  ART I KEL GEPU B LI CEER D I N T IJ D - SCH R I FT ‘O P H ET L IJ F GESCH R E VEN : L I CHA AM EN 
ER FG O ED’ JA ARGAN G 5 ,  N R 3 ,  2015

↑   D E DY NS DAEGSCH E D E VOTI E TOT D EN H EY L I GH EN . DO M I N I C US



IN DE BAN  
VAN VOLKSDEVOTIE 

‘Ik heb iets met volksdevotie: het geloof van 
eenvoudige mensen die proberen hun angsten te 
bezweren, zichzelf en hun beminden te beschermen, 
wensdromen te realiseren met de hulp van objecten 
en rituelen. De basale diepmenselijke emoties die 
hierbij opduiken en hoe een aantal objecten en 
rituelen in diverse cultuurgroepen terugkeert, dat 
intrigeert me’. 

‘Dat volkse geloof kreeg ik met de paplepel ingegoten. 
Als kleuter nam mijn vader me mee naar een kapel 
aan de rand van de hei. Daar staken kleine broer en 
ik kaarsjes aan, spannend met die grote lucifers die 
kleine vingertopjes schroeiden. Om de beurt baden 
we een stukje rozenkrans, minder spannend wegens 
almaar hetzelfde liedje’.

‘Er gebeurde daar iets met tijd en ruimte en met 
mijn vader, een man van weinig woorden. Iets van 
zijn ingehouden emoties werd hier tastbaar. Dat 
de boer naast de kapel niet alleen eieren maar ook 
‘crème glace’ verkocht, was een bonus. Later zou 
ik vernemen welke rol die kapel in de Grote Oorlog 
had gespeeld, als geheime verzamelplek voor 
vluchtelingen’.

‘Thuis brandde moeder kaarsen voor de Heilige Rita 
van de hopeloze gevallen en het Heilig Hart (daarover 
loopt nog een expo in onze kerk, nvdr). De wijsvingers 
die dat bloedende en lichtgevende hart open en bloot 
konden tonen! Dat de verdroogde palmtakjes achter 
de kruisbeelden zelfs de bliksem konden tegenhouden, 
vond ik ook pure tovenarij’. 

‘Later op kostschool waar tante nonneke les gaf, 
werd de Lourdesgrot in de tuin een verstopplek voor 

balorige pubermeisjes. Die grot en de spannende 
heiligenverhalen die ons werden verteld, spelen een 
rol in mijn roman ‘Kwaad bloed’. Als 18-jarige kreeg ik 
de echte Lourdesgrot te zien en werd tot in het putteke 
van mijn ziel geraakt door de intense hoop op een 
mirakel die daar voelbaar in de lucht hing’. 

‘Toen mijn ouders in de negentig waren, werd hun 
geloof nog belangrijker: hoop op de hemel, vrees voor 
de hel. Ze waren niet de enigen van hun generatie die 
bang waren dat de duivel hen zou komen halen. Op 
het einde van haar leven vocht mijn moeder letterlijk 
met de duivel. In mijn roman ‘Duivelskruid’ heb ik haar 
strijd met de duivel en mijn onmacht verwerkt’.

‘Diep respect kreeg ik voor geestelijken die deze 
mensen proberen te helpen, zoals de abt van 
Averbode, Jos Wouters, psycholoog en filosoof 
Marcel Braekers en antropoloog Wauthier de 
Mahieu, bij wie ik symbolische antropologie (KUL) 
volgde. Volksgeloof werd een rode draad in mijn werk 
als antropoloog, in mijn bundels met volksverhalen 
en in mijn romans’. 

‘In mijn nieuwe roman, ‘Mirakel’, laat ik de 85-jarige 
Emiel en zijn kleinzoon Ruben samen op bedevaart 
gaan. Emiel heeft zijn overleden vrouw Lea leren 
kennen tijdens een voettocht naar een bedevaartkerk. 
Die collectieve voettochten waren en zijn heel 
belangrijke sociale gebeurtenissen, met kansen om 
nieuwe vrienden te maken, om verliefd te worden...‘

‘Emiel sukkelt met zijn geheugen en hoopt dat er 
in en rond die kerk herinneringen getriggerd zullen 
worden. Ik noem de bedevaartplaats niet bij naam, 
maar lezers zullen aan de basiliek van Scherpenheuvel 
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denken. Emiel herinnert zich nog wel dat zijn vrouw 
daar 13 jaar lang naartoe is gegaan om te smeken, en 
40 jaar lang om te danken’. 

‘Het begint hem te dagen dat er daar iets is gebeurd 
dat hun leven compleet overhoop haalde. Hij vist 
bij de oude biechtvader naar wat Lea destijds heeft 
gebiecht. De biechtvader zwijgt, maar wie in dit boek 
haar mond niet kan houden is dode Lea zelf. Emiel 
praat met de foto van zijn overleden vrouw en dode 
Lea tatert vinnig terug’. 

‘Mijn verbeelding laat niet alleen een dode voluit 
babbelen, maar heeft deze bedevaartplaats ook 
gekneed, geboetseerd naar mijn verhaallijn. In mijn 
boek is er een kleine zijkapel, bevolkt met biddende 
vrouwen, een muur waaraan krukken 

hangen én metalen en wassen voorwerpen in de vorm 
van een hart, hand, voet, ogen, bundelkindjes...’ 

‘Op dit ogenblik worden er alleen kaarsen geofferd 
in die basiliek. De ex-voto's, nu in blauwe tonnen 
opgeslagen op zolder, zijn vooral harten, zegt 
theoloog Hans Geybels, die een passie heeft voor 

devotionalia en me hielp bij de research naar de ex-
voto’s die in mijn verhaal een rol spelen’. 

‘Ex-voto’s worden geofferd aan een heilige, in de hoop 
dat die een wens vervult of als dank nadat de wens 
is vervuld. Mooi is hoe de vorm van die voorwerpen in 
hout, was of metaal ook iets vertelt over de wens in 
kwestie: harten en andere ingewanden, armen, benen, 
buiken, ogen en andere lichaamsdelen, kinderen, 
baby’s.’ 

‘Zo’n object wordt opgeladen met diepe verlangens 
en fungeert als bemiddelaar, tussen het zichtbare en 
onzichtbare, tussen gewone mensen en heiligen, tussen 
hemel en aarde. Vandaag zijn in ons land vooral de 
dankplaten nog in gebruik (zoals in de grot bij Sint-
Paulus), maar in Oost- en Zuid-Europa en zeker in Latijns-
Amerika floreren de traditionele ex-voto’s nog altijd’. 

‘Een tweede lijn in mijn verhaal is die van Nuri, de 
zwijgzame studente die Emiel een handje toesteekt 
in ruil voor kost en inwoning. Het klikt tussen Nuri en 
Emiel. Het bedevaartsoord roept niet alleen bij Emiel 
verontrustende herinneringen op. Ook Nuri wordt 
teruggeworpen in de tijd, en naar de plaats die ze 
koste wat het kost wil ontvluchten’. 

‘In mijn boek duikt er een parallel op tussen de 
Vlaamse bedevaartkerk en de moskee van de zieke 
kindjes in een niet nader genoemd land, waar de 
vrouwen niet alleen thuisblijven met hun zieke koters, 
maar samen komen om in één beweging te zorgen en 
te bidden, waar de moeders en grootmoeders elkaar 
ook troosten’.

‘In ‘Mirakel’ ontmoeten twee totaal verschillende 
grootmoeders elkaar en stelt dode Lea op het eind de 
kernvraag: ‘Grootmoeders, waar ze ook wonen, delen 
een apart soort weten: niet de kennis van het hoofd 
maar van de schoot (...) We doven stillekes uit, die ene 
vraag flakkert nog, de enige die er aan het eind van 
de reis toe doet: ‘Zijn we goede voor-ouders geweest?’

Marita de Sterck

‘ M I R AKEL’  VERSCH EEN O P 1 J U N I B IJ U ITGE VER IJ Q U ER I DO. H ET BO EK WER D O P 6 J U N I 
VOO RGESTELD B IJ D E LO U R D ESGROT I N D E TU I N VAN D E S I NT- PAU LUS KER K .



TURKSE ARMADA DREIGT

26

De eskaders van sultan Suleyman I
(1494 - 1566), de ‘prachtlievende’, doorkruisen de 
Middellandse Zee. Ze teisteren de kusten van Noord-
Afrika en samen met Algerijnse piraten beroven ze 
de Venetiaanse en Genuaanse handelsschepen. Zij 
hebben de vreselijke gewoonte om nooit gevangenen 
te nemen. Alle opvarenden worden vermoord met 
uitzondering van kloeke en sterke zeelui die als slaven 
op galeien worden vastgeketend.

Omdat de Turken en Algerijnse zeerovers steeds 
gewelddadiger worden, verkiest de republiek Venetië 
een minnelijke schikking boven de confrontatie en in 
ruil voor een afkoopsom krijgt ze van sultan Suleyman 
een vrijgeleide voor haar handelsvloot. Venetië, dat 
toen over de sterkste vloot van de christelijke wereld 
beschikte, slikt zijn hoogmoed in om de voorspoedige 
handel met het Oosten niet in gevaar te brengen.

FRANSE DIPLOMATIE

Frankrijk, onder koning Frans I, opteert voor een 
politiek van non-interventie en het houdt de Turken te 
vriend. Met als doel, zo laten de Fransen toch geloven, 
de belangen van de christenen beter te dienen, de 

heerschappij van de Turken binnen de perken te 
houden en zoveel mogelijk christenen vrij te krijgen.

Die tijd wordt verder gekenmerkt door een openlijke 
vijandschap tussen  Spanje en Italië en in het 
Kanaal en de Atlantische Oceaan staan de vloten 
van Engeland en Frankrijk tegenover elkaar. Van het 
protestantse Nederland en Duitsland valt ook geen 
steun te verwachten. “Liever Turks dan paaps” is  dan 
ook de leuze van de Nederlandse Geuzen.

•  1453: Mehmet II verovert Constantinopel.  
Einde van het Byzantijnse rijk.

•  1464: Stefanus Tomaševic, laatste koning van 
Bosnië wordt door de Turken verdreven.

•  1471: Négroponte aan de oostkust van Griekenland 
wordt door de Turken bezet.

•  1514: sultan Selim I valt met een leger van 200.000 
man het Safawidische rijk (nu Iran) binnen. 
80.000 Perzen worden gedood.

•  1515: Selim I verovert Groot -Soedan en Egypte 
met al zijn koninkrijkjes.

•  1522: Suleyman I verovert Rhodos.
•  1524: val van Belgrado.
•  1529: het beleg van Wenen wordt afgeslagen.

In hoc signo vinces (6)

GESCHIEDENIS

Hoe was de situatie rond het Middellandse  
Zeegebied vóór 1571, het jaar van de slag bij Lepanto? 

De ‘Nieuwe Tijd’ begint met een aantal merkwaardige veranderingen , zowel op 
godsdienstig als op economisch vlak . De Middellandse Zee, tot dan het centrum 
van de toen gekende wereld , zou spoedig dit imago verliezen en dreigt meer en 

meer een Turkse binnenzee te worden door de verdeeldheid onder de christenen . 
Rond die tijd nemen de Turken een steeds dreigender houding aan .
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Dit zijn maar enkele gebeurtenissen uit een hele 
reeks van veldslagen en veroveringen door de 
Turken, te zee en te land. Het geeft wel een beeld 
van de Ottomaanse machtsontplooiing die dankzij 
een sterk leger en een machtige vloot in staat was 
om de christelijke legers de stuipen op het lijf te 
jagen.

In 1570 heerst sultan Selim II over een rijk van Belgrado 
tot Aden en van Bagdad tot Algiers. Heel Noord-Afrika 
is in handen van de broers zeepiraten Barbarossa en 

Dragut. Er rest enkel nog Italië te veroveren om alzo 
de wortels van het vijandelijk geloof, het christendom, 
te vernietigen en de paus te verjagen. Het Westen 
verstart van schrik.

Erwin Vandecauter

B RO N N EN :
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EEN OORLOGSTAFEREEL

Elke foto in het archief van de Sint-Pauluskerk 
herbergt een verhaal. Deze dateert uit 1943, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Op de kerkvloer zien we twee 
klokken, “Maria” en “Paulus”, waar een ruwe hand 
“Belgien” heeft opgekalkt.

De klokken zijn opgeëist door de bezetter, die 
geïnteresseerd is in het brons, dat is een interessante 
mengeling van koper en tin. De twee klokken zijn uit 
de toren gehaald en wachten op hun transport naar 
de smelterij. “Paulus” is gegoten in 1833 en is de 
zwaarste van de twee, ze weegt ruim een ton.

De fotograaf heeft ook een detailfoto genomen 
waarop we duidelijk de heilige onderscheiden, met 
zijn bekende zwaard als attribuut. Hij strekt zijn 
rechterarm, alsof hij zeggen wil: “Maak maar veel 
lawaai, klok, dat heb ik in mijn tijd ook gedaan”. Hij 
dacht daarbij allicht niet aan het gebulder van een 
kanon. Er staat ook nog in het Latijn: “Bid voor ons”. 
Het kan nooit kwaad als er ergens iemand voor je bidt, 
zeker niet als je Paulus zover kunt krijgen.

Kijk nu eens opnieuw naar de foto van de kerk: in dat 
oorlogsjaar 1943 zijn alle beelden op het hoogkoor 

(en ik vermoed ook die in het kerkschip) ingepakt 
tegen eventuele schade door bombardementen. Zelfs 
de marmeren halfreliëfs op het hoogaltaar en de 
leeuwenpoorten zijn in een bekisting verdwenen.

28
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Facebook-hitparade van mei
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ODE AAN DE VREDE

Ik heb lang innerlijk geworsteld om de betekenis te 
doorgronden van dit fragment op de lambrisering van 
de zuidelijke dwarsbeuk in de Sint-Pauluskerk.

U mag altijd reageren op redactie@sintpaulusantwerpen.be 
als u het er niet mee eens bent, maar voor mij is dit 
ventje een ode aan de vrede. Ludwig heeft dat niet 
helemaal goed begrepen: er moet eerst vrede zijn 
voordat je aan vreugde kan denken.

Kijk eens: aan elke kant van onze jonge held staat er 
een hoorn des overvloeds, die enkel in vredestijd zo 
overdadig gevuld kan zijn met fruit en andere oogst. 
Papa heeft voor die opbrengst gezorgd, omdat hij nu 
de ploeg kan hanteren in plaats van het zwaard. Hij 

heeft lang genoeg gevochten en zijn uniform hangt in 
de kast.

Tot junior de verweerde krijgsonderdelen vindt en er 
mee begint te spelen: de veel te grote helm zet hij op 
zijn hoofd (hij moet die helm vasthouden met twee 
handen, anders zakt hij over zijn ogen) en hij heeft 
de lederen borstplaat omgehangen. Bij ons ventje 
wordt die borstplaat een overmaatse schaamlap, 
waarvan hij de linten boven zijn hoofd heeft 
vastgeknoopt.

In de 17de eeuw, wanneer de lambrisering is gemaakt, 
moet deze afbeelding het summum van vrede 
verbeeld hebben: onze kleine die met het afgedankte 
uniform van papa paradeert, terwijl de oogst binnen 
is en de ouders naar dat jonge, zotte plezier kunnen 
kijken.

Ode an den Frieden, Ludwig!

RARE OPDRACHTEN

In een vroeger Facebook-bericht vertelden we over 
broeder Petrus van Utrecht die de taak had elke nacht 
de kloosterlingen te wekken voor het nachtofficie. Niet 
echt een geweldige job en toch was broeder Petrus 44 
jaar lang de wekker van de kloostergemeenschap.

De dominicaan Joannes De Coninck werd in 
1740 benoemd tot aalmoezenier van de ter dood 
veroordeelden. Hij moest de veroordeelden bijstaan in 
hun laatste gebeden. Evenmin een taak om jaloers op 
te zijn. 



barokschilders ‘leden’ soms aan die ‘horror vacui’.

In de Sint-Pauluskerk halen ze hun inspiratie vaak uit 
de Bijbel en zelfs al gaat het dikwijls slechts om één 
of twee Bijbelverzen, toch valt er meestal heel veel 
over te schilderen. De kunstenaars willen immers de 
boodschap duidelijk overbrengen aan hun doorgaans 
ongeletterd publiek.

Deze schilder heeft nog een leeg weitje in een verloren 
hoekje van zijn doek. Het schilderij toont een blije 
geschiedenis, dus zijn besluit is vlug genomen: hij 
bevolkt het weitje met konijntjes en hertjes, die zo uit 
een Disney-tekenfilm lijken weggelopen.

U dacht toch niet dat we u ook nog de naam van de 
schilder en de titel van zijn werk gingen vertellen? Kom, 
denk en zwoeg maar een beetje en laat ons weten wat u 
er van denkt (er staat een hint in de tekst).

BLIKVELD VAN EEN  
DOMINICAAN IN EEN BIECHTSTOEL

De elf biechtstoelen van de Sint-Pauluskerk hebben elk 
twee plaatsen waar de gelovigen kunnen knielen, links 
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Het Steen deed lange tijd dienst als gevangenis. 
Voor de ingangspoort van het eigenlijke pand ‘Steen’ 
stond er een kruisbeeld. Het was wat men noemde 
een gerechtskruis. Nadat het doodvonnis was 
uitgesproken, werd de veroordeelde de dag daarna 
terechtgesteld. Voor de tocht aanving knielde de ter 
dood veroordeelde voor het kruis naast de geestelijke 
die de gebeden der stervenden bad. De omstaanders 
baden mee. Het Steen bleef gevangenis tot 1827. 

Hoelang Joannes De Coninck o.p. deze taak 
uitoefende staat in de archieven niet vermeld. Hij 
overleed in 1754.

HORROR VACUI

Schilders doen vaak hun best om alles te tonen 
wat er over een gekozen of opgelegd onderwerp 
in verf te vertellen valt. Ze vullen graag alle ruimte 
op met figuurtjes, planten, dieren enz. Ook onze 
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en rechts van het centrale plekje van de biechtvader. 
Die pater en/of priester draait zich telkens een halve 
slag, om van biechteling te wisselen.

Antwerpen moet in het verleden toch ongelooflijk veel 
zondaars geteld hebben, met elf biechtstoelen alleen 
al in onze kerk. Gelukkig zijn er nu geen zondaars 
meer, want er wordt nog zelden gebiecht.

Deze ochtend heb ik mijn stoute schoenen 
aangetrokken en ben ik in onze grootste en voor velen 
mooiste biechtstoel op de plaats van de biechtvader 
gaan zitten.  Iets wat u vooral niet mag doen. De 
Christus van het Laatste Oordeel boven mij vond het 
goed, voor één keertje. Door het biechtraster aan mijn 
linkerkant zag ik Rosa van Lima.

Ik voelde me eventjes een dominicaan uit de 18de 
eeuw. Hij heeft even rust en kijkt naar Rosa. Zij kijkt 
alleen naar Jezus, omdat ze hem maar eventjes mag 

vasthouden. De kerk is stil, het is een vrijdagochtend 
en ik ben alleen. Het pure licht valt door de twee hoge 
ramen aan de andere kant. Het is niet moeilijk om je in 
de Sint-Pauluskerk in een andere eeuw en een andere 
gedaante te dromen.

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? 

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

Caroline De Wever)

B EZO EK DAN O NZE FACEBOO KPAGI NA ‘S I NT- PAU LUS KER K ANT WER PEN ’ O F O NZE I NSTA -
GR 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!



RAFELS ALS  
TUSSENDOORTJE

PRIKKELS VOOR  
DE ZOMER

MIA IN ’T ZOLTJE
De ‘Zoltjes’ zijn af. We hebben er bijna vier jaar 
moeten op wachten, maar de appartementen 
tegenover de grote poort in de Sint-Paulusstraat zijn 
eindelijk af! Ooit was het de parochiezaal van de Sint-
Pauluskerk, vandaag zijn er twaalf appartementen 
in ondergebracht, met binnentuin die doorloopt 
tot aan den Dries! En de eerste huurder is bekend: 
niemand minder dan Mia Dillen, onze trouwste 
archiefmedewerkster.

ZOEKEN NAAR PAULUS
In het kader van het driejarig diocesaan pastoraal 
project organiseert het bisdom Antwerpen in juli 
en augustus een zomeraanbod vanuit het boek 
Handelingen. Je kan deelnemen aan: een wandeltocht 
met als thema ‘Paulus’ langs de vijf Monumentale 
Kerken in Antwerpen, met een fotozoektocht als extra; 
een fietstocht in Kempen-Oost rond ‘Petrus’ met 
een geocach-optie; een autotocht door het bisdom 
met focus op de ‘Geest’ met opdrachten en leuke 
tussenstops. Je staat oog in oog met kunstwerken, 
kan mediteren bij teksten uit Handelingen, krijgt 
boeiende toeristische informatie op mooie plekken. 
Een aanrader. Meer info (vanaf medio juni) op www.
handelingen.be en www.bisdomantwerpen.be (tegel 
Kunstkringen) of via kunstkringen@bisdomantwerpen.be

SESAM OPEN U
We kunnen onze kerk weer openstellen voor toeristisch 
bezoek, uiteraard mits naleving van de nodige 
veiligheidsmaatregelen en indien de cijfers het 
vooropgestelde doel halen: maximum 50 bezoekers 
(in eerste instantie), verplicht mondmasker dragen, 
de handen ontsmetten en de afstand respecteren. 
Voorlopig openen we de kerk enkel in het weekend en 
dit vanaf zaterdag 13 juni van 14u tot 17u. De ingang 
is via het westportaal in de Nosestraat.Hou onze 
communicaties in het oog voor eventuele last-minute 
wijzigingen!

DOOD EN TOCH SPRINGLEVEND
Het is 800 jaar geleden dat de stichter van 
de predikheren of orde van de dominicanen, 
Dominicus van Caleruega, het tijdelijke voor 
het eeuwige wisselde. We vieren dat, is dat niet 
bizar, de sterfdatum van iemand te vieren. In de 
katholieke traditie is dit echter niet ongewoon en 
de dominicanenorde heeft een goede reden om het 
afsterven van haar stichter feestelijk te herdenken. 
Anton-Marie Milh, zelf een dominicaan, vertelt en 
verheldert.

NECESSARIUM
Wat heeft de ‘Regula Benedicti’ uit de 6de eeuw 
te maken met ons dominicanenklooster uit de 17de 
eeuw? Waarom is er ook een duidelijk verband met 
een reclamespotje uit de jaren 1980: “Keizer, koning, 
admiraal, Popla gebruiken ze allemaal”? Wat drijft 
een redacteur van Paullus om een artikel te schrijven 
over een noodzakelijkheid of, om bij Benedictus van 
Nursia te blijven: “een necessarium”? Een Spielerei 
van Armand.

MARIA THERESIA
keizerin van Oostenrijk (1717 - 1780), 'topadel' met 
een 'topkroost' van zo'n 16 kinderen, die elk op hun 
beurt hoge toppen scheerden dankzij 'topposities' in 
tal van Europese landen! Maar wist u ook dat zij ons 
eigenhandig een 'topstuk' bezorgde? Caroline legt uit.

PELTIERS
Deze Antwerpse dominicaan groeide op in het 
Schipperskwartier en was prior van het klooster naast 
Sint-Paulus in de meest barre tijden. Hij overleed 200 
jaar geleden, o ironie op 14 juli 1821, de nationale 
feestdag van zijn grootste kwelduivels. Tijd voor de 
redactie om Cornelius Peltiers te waarderen met 
een documentaire op 14 juli en een artikel in Paullus. 
Volg onze nieuwsbrieven en social media. Aux armes 
citoyens! Formez vos batallions!  Armand et les autres
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GENIETEN VAN PAULLUS

We hebben een unieke aanbieding voor lezers die nog 
niet geabonneerd zijn op ons maandblad Paullus. 
Want na het inkijken van dit juni-nummer koestert u 
allicht een begrijpelijk verlangen om de volgende vijf 
exemplaren tot december van dit jaar te ontvangen.

In dat geval nodigen we u uit 20 euro over te schrijven 
op de rekening van Sint-Paulus Humanitas BE92 7765 
9222 6123.

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden samen 
met ‘Paullus 2021’. Elke abonnee steunt onze parochie 
in haar kerntaak: hulp bieden aan wie ze het hardst 
nodig heeft.

Uw 'redactieteam

Unieke aanbieding



JUNI
Passie, verhalen uit het hart - tentoonstelling H. Hart UA (koor)  
Zaterdag en zondag t.e.m 30 juni om 14u00.
Za — 19 15u00  —  Huwelijk Aimelie de Belder & Charles-Henri Deprez
Zo — 20 10u30  —  Eucharistieviering - voorganger Didier Croonenberghs o.p.
Zo — 27 10u30  —  Eucharistieviering - voorganger Didier Croonenberghs o.p.

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

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

UITVAARTEN
Maria Leemans  —  Uitvaart 5 mei

DOPEN
Frances Danckaerts  —  14 mei
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Paullus
Sint-Pauluskerk Antwerpen
Sint-Paulusstraat 22
2000 Antwerpen
T 03 286 92 78
info@sintpaulusantwerpen.be

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




