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Want we kunnen er niet omheen. De terugkeer van 
onze parochianen naar de zondagviering, na de 
heropening van de kerk, verloopt moeizaam. Het 
axioma van mijn oude moeder ‘als het oorlog is of 
slechten tijd, lopen de kerken vol’, geldt niet meer. 
Corona heeft de mensen niet dichter bij God gebracht, 
is ook de mening van broeder Kiran, de eerste van de 
‘Antwerpse’ dominicanen waarmee we een gesprek 
hadden. 
 
Muziek kan dat wel. Aan de vocale en instrumentale 
omlijsting en verdieping zal het alvast niet liggen. Op 
het ogenblik dat u dit leest hebben we een prachtige 
Caldara-mis op O.-L.-Vrouw- Tenhemelopneming en 
een liederfestival achter de rug. Maar deze maand en 
vooral in november trekken we alle muzikale registers 
open met de World Choir Games en een internationale 
vioolwedstrijd. Daarover leest u alles in ons 
oktobernummer. 

In deze editie starten we met een boeiend, tweedelig 
verhaal over de scouts van Sint-Paulus die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog de mouwen opstroopten in het 
zuiden van Frankrijk. Walter onthult nieuwe 
bedgeheimen waarbij een corpulente priester en een 
kardinaal een overigens onschuldige hoofdrol spelen 
en hij stelt opvallende grafstenen in onze kerk in de 
kijker, onder meer die van de huisdokter van Rubens. 

Ten slotte verneemt u dat de artistieke nalatenschap 
van Arnout Vinckenborch – die twee van de 15 
Mysteriën in de noordelijke zijbeuk schilderde - veel 
groter is dan wij eerst dachten. Zoals gebruikelijk 
ronden we af met wat weetjes en een beloftevolle 
agenda. 

Veel leesplezier. 

  

Uw redactieteam   

VOORWOORD 

PERFECT HUWELIJK 
 

In het najaar haalt iedereen die van ver of dichtbij iets met muziek te 
maken heeft, alles uit de kast om de rol van Sint-Paulus als 

muziekkerk bij uitstek te bevestigen. Al is het wat dat betreft nooit 
echt stil geweest bij ons. Mooie klanken en liturgische beleving 

moeten daarbij elkaar versterken: veel muziek in de kerk, maar 
evenveel kerk in de muziek. 
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Denk eens na wat voor u belangrijk en dringend is of 
misschien toch niet zo belangrijk of dringend. In het 
evangelie worden wij regelmatig geconfronteerd met 
prioriteitsconflicten. En in zekere zin met een conflict 
tussen ‘belangrijk’ en ‘dringend’: de noodzaak aan 
rust tegenover het belang van de missie. Inderdaad, 
Jezus nodigt eerst zijn apostelen uit om te rusten. 
“Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om 
alleen te zijn en rust daar wat uit.”  Dit is een zeer 
belangrijke taak voor ons, niet alleen tijdens de 
vakantie. Maar daarna wordt Jezus overweldigd door 
het belang van de missie. De menigte wacht op hem! 
“Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als 
schapen zonder herder…”. 

Jezus nodigt ons eerst uit om te rusten. Het is goed om 
daaraan herinnerd te worden, aan de noodzaak om te 
rusten, om los te laten, om shabbat te houden... Niet 
altijd in het “doen” zijn, maar in het “zijn”. In elke 
gemeenschap is het af en toe nodig een stapje terug 
te zetten. Accepteer dat we niet alles kunnen 
controleren. In een wereld die geobsedeerd is door 
productiviteit, herinnert het evangelie ons aan de 
noodzaak van rust. Wij worden uitgenodigd om onze 
‘eenzame plaatsen’ te behouden die ons helpen om te 
groeien en waar productiviteit en efficiëntie niet 
essentieel zijn. Elke periode van rust is ook een periode 
van herschepping, een moment van bekering. 
 

NEEM UW TIJD 
 

Dwight Eisenhower, de Amerikaanse president van de jaren ’50, bedacht een 
hulpmiddel voor zijn overvolle agenda. Het kreeg de benaming “Eisenhower 

matrix”. Het is een middel om prioriteiten te bepalen en uit te voeren taken te 
rangschikken volgens twee parameters: urgentie en belang.	Je maakt een 

tabel met vier kwadranten, voor vier categorieën van prioriteiten: (1) 
belangrijke en dringende activiteiten (2) belangrijke maar niet dringende 

activiteiten (3) dringende maar niet belangrijke activiteiten (4) activiteiten 
die noch dringend noch belangrijk zijn. 

PASTORAAL 

4 



 

Maar tegelijkertijd wordt Jezus geconfronteerd met 
het belang van de missie... Een urgentie kan niet altijd 
het belang van de missie uitwissen. Jezus haast zich 
niet maar “Hij begon de leerlingen uitvoerig te 
onderrichten”. Wanneer wij haast hebben, moeten wij 
juist op die momenten de werkelijke waarde van de 
tijd herontdekken. Want onze wereld verspilt soms zijn 
tijd door voortdurend te proberen hem te winnen! Het 
evangelie nodigt ons uit om de tijd zijn ware waarde 
te geven. De tijd is de weg die Gods eeuwigheid 
neemt om ons te bereiken... Elke voorbijgaande 
seconde kan de smaak van eeuwigheid hebben. Het is 
door onze tijd te delen dat hij zijn waarde zal krijgen. 
Het is door hem te geven aan degenen die we 
liefhebben, dat we hem zullen winnen. Door onze tijd 
te geven —ook al is die kostbaar— zullen wij zijn ware 
waarde ontdekken! 
 
Dit mag ons programma voor dit pastorale jaar 
worden: herontdekken wat onze echte prioriteiten 

zijn... die van onszelf en die van onze parochie. En 
uiteindelijk ontdekken dat het essentiële soms 
verborgen zit in wat op het eerste gezicht nutteloos 
lijkt. Normaal gezien, met de ‘Eisenhower matrixen’, 
moeten wij onze vierde kolom —die van de 
nutteloosheid— schrappen... Maar het essentiële 
wordt soms gevonden in wat op het eerste gezicht 
overbodig lijkt. Het belang in Gods ogen ligt soms in 
wat nutteloos is voor menselijke ogen... Het is vaak in 
nutteloze taken dat we dankbaarheid vinden, 
vriendschap. Liefhebben is soms de tijd nemen om het 
te verliezen... maar samen. 
 
Dit is waartoe wij aan het begin van het schooljaar 
worden uitgenodigd! Het herontdekken van de echte 
waarde van tijd! 
En onze prioriteiten kiezen. 
 
 
Didier Croonenberghs o.p.  pastoor van de Sint-Paulusparochie  

PASTORAAL 
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Ha, ‘la douce France’, vakantiebestemming bij uitstek, met badsteden als 
Palavas-les-Flots. Verwend worden en de benen onder de tafel strekken in 

hotel-restaurant ‘Au Jardin de ma Soeur’. Van mei tot augustus 1940 hadden 
de scouts van de 10d e  Sint-Paulusgroep Antwerpen een compleet andere 

beleving aan de Middellandse Zee. Een spannend verhaal over de dunne grens 
tussen vrede en oorlog en hoe snel ze overschreden wordt. 

Onze scouts voor en na WOII (1) 

’AU JARDIN DE MA SOEUR’ 
 
 

PAROCHIE 
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Mei 1940 
 
Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland, België 
en Luxemburg binnen. Een enorme vluchtelingenstroom 
trekt zich op gang richting Frankrijk. Niets is gepland, 
niets is georganiseerd, de chaos is compleet. 
 
Hebt u al eens van het ‘CRAB’ gehoord? Dat 
letterwoord staat voor ‘Centre de Recrutement de 
l’Armée Belge’. Op 13 mei 1940 worden alle jongens en 
mannen van 16 tot 35 jaar door de Belgische regering 
opgeroepen om naar Frankrijk te vluchten. De 
bedoeling van de regering is om in het onoverwinnelijk 
geachte Frankrijk een recruteringsreserve voor het 
Belgische leger op te bouwen en op die manier een 
gezamenlijk front tegen het oprukkende Duitsland te 
verstevigen. Dat loopt fout, want naast de oproep 
wordt er verder weinig gecommuniceerd of 
georganiseerd. 

 
De enige vorm van organisatie vindt men bij de 
Belgische scouts. De verkenners ouder dan 16 en de 
voortrekkers en de leiders tot 35 jaar, die om één of 
andere reden niet gemobiliseerd zijn door het leger, 
staan onmiddellijk paraat. Ze geven gevolg aan de 
oproep, in uniform, met de nodige kampeeruitrusting 
en ervaring in het foerageren. De scouts trekken 
massaal richting Frankrijk, gedisciplineerd met hun 
vertrouwde leiders. Om u een idee te geven van de 
volksverhuizing die op gang komt: in deze 

leeftijdsgroep alleen al zullen ongeveer 150.000 
Belgische jonge mannen uiteindelijk Zuid-Frankrijk 
bereiken. 
 
Onder leiding van Vankoetsem (1) en akela Engelen 
blaast het 10de scouts van Sint-Paulus op 14 mei om 
9u30 verzamelen aan de lokalen van de Potagiepoort.  
 
Zestien onder hen geven gevolg aan de oproep en 
vertrekken met de fiets naar Frankrijk. Ze leggen die 
eerste dag 56 km af tot Gent, waar ze onderdak krijgen 
bij de Zusters van Liefde. De groep heeft geen vast plan 
maar wil alvast Parijs bereiken, daar zullen ze wel 
verder zien. Van Gent gaat het verder, fietsend tussen 
duizenden andere vluchtelingen die te voet, met paard 
en kar, op vrachtwagen en met alle andere denkbare 
middelen naar het zuiden trekken.  
 
 
Een helse tocht 
 
Onze groep wordt toegesproken door de nationale 
scoutsleiding in Roeselare en door Engelse soldaten, 
voorzien van conserven, in Komen. Op 20 mei rond 11 
uur ontwijken de scouts een bombardement door 17 
Stuka’s nabij Beauvais, op 21 mei ondergaan ze samen 
met de dorpsbewoners rond 17u een bombardement 
door wel 50 vliegtuigen nabij Asnières. Op 22 mei 
bereiken ze Parijs, waar ze door het Rode Kruis worden 
opgevangen en onderdak krijgen in de gangen van de 
metro. De volgende dag vertrekken ze per trein naar 
Montpellier, waar ze door de lokale overheid in een 
garage worden ondergebracht, streng bewaakt door 
Franse soldaten. Ze krijgen er te eten en kunnen er 
slapen, meer niet. 
 
In Montpellier bevindt zich een afdeling van het CRAB 
en om niet met de andere vluchtelingen naar een kamp 

 

Hoopvolle tussenkomst van een pastoor-emeritus 
 
Priester Paul Scheelen reageert kordaat als ik hem 
vertel over de opzoekingen voor dit artikel en eraan 
toevoeg dat het in 2021 niet zo gemakkelijk is om bij 
jongeren hetzelfde engagement te vinden dan bij 
onze scouts van 1940. Paul: “Ik ben het daar niet 
mee eens! Bij De Loodsen bieden zich nog altijd 
geëngageerde jonge mensen aan. Ze lopen er 
bijvoorbeeld stage en blijven zich vervolgens met 
volle goesting inzetten. We zouden ze niet kunnen 
en willen missen”. De Loodsen geeft kansen en 
ondersteuning aan maatschappelijk kwetsbare 
groepen. 
www.deloodsen.be 
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gezonden te worden vertrekt de 10de scoutsgroep van 
Sint-Paulus in de vroege ochtend van 25 mei ijlings en 
geruisloos per fiets naar de badstad Palavas-les-Flots, 
9 kilometer van Montpellier. Daar krijgen ze een goede 
ontvangst van de bewoners en ze krijgen er zelfs een 
villa aangeboden om in te verblijven.  Onze scouts 
hebben hun tijdelijke thuis gevonden. 
 
 
Wees paraat! 
 
Het zijn kloeke jongens uit het Schipperskwartier, 
mannen van stavast, bezield door de christelijke 
waarden. Ze gaan onmiddellijk aan de slag. Op 
zondag 26 mei nemen ze deel aan de misviering en de 
processie die erop volgt. In de namiddag gaan ze naar 
het kursaal aan het strand van Palavas, waar alle 
dagen ongeveer 1.000 vluchtelingen een maaltijd 
krijgen. De scouts bieden zich aan als vrijwilligers bij de 
gemeentelijke diensten en een vluchtelingencomité.  Tot 
8 juni 1940, wanneer de hulppost in het kursaal wordt 
gesloten, dienen ze 35.450 maaltijden op. 
 
Op 28 mei capituleert België en de houding van de 
Franse bevolking en de autoriteiten tegenover de 
Belgische vluchtelingen verandert van medelijden naar 
wrevel. De vluchtelingenkampen waar het gros van de 
Belgische scouts wordt opgevangen, komen onder 
bewaking van Bengaalse koloniale troepen en de 
levensomstandigheden gaan er pijlsnel achteruit. De 
scouts van Sint-Paulus hebben er geen last van. De 
bevolking van Palavas-les-Flots respecteert hun inzet 
en de scouts mogen in de villa blijven wonen. Omdat 
de hulpverlening in het kursaal is stilgelegd nemen de 
Antwerpse scouts een nieuw initiatief: ze openen aan 
hun villa een scoutskantine voor vluchtelingen! 
 
 
‘Au Jardin de ma Soeur’ 
 
Ze hebben ervaring opgedaan in het kursaal en in het 
hotel-restaurant ‘Au Jardin de ma Soeur’ waar 
dagelijks 150 vluchtelingen een onderkomen en een 

maaltijd vinden. Aan zeer voordelige prijzen maken de 
scouts, in de tuin op open vuren, tweemaal per dag 
eten klaar, dat door de vluchtelingen kan afgehaald 
worden. ‘Take away’ avant la lettre! Tot hun vertrek op 
17 augustus 1940 bereiden deze jonge mensen per dag 
gemiddeld 150 middagmalen aan 2 francs en 200 
avondmalen aan 3 francs! Il faut le faire! (2) 
 
Op 25 juni 1940 wordt de wapenstilstand tussen 
Duitsland en Frankrijk ondertekend. De Belgische 
soldaten en officieren van het CRAB in de Franse 
vluchtelingenkampen voelen de bui hangen. Ze 
proberen zo vlug mogelijk naar België terug te keren, 
meestal in burgerkledij om krijgsgevangenschap te 
ontlopen. De nationale scoutsleiding in Frankrijk houdt 
het hoofd koel en organiseert de gecontroleerde 
repatriëring van de jonge mannen. Op 17 augustus 
1940 om 20u12 neemt de 10de scoutsgroep Sint-Paulus 
afscheid van Zuid-Frankrijk en vertrekt per 
beestenwagon van Montpellier naar Brussel. 
 
We zijn Martine Boursault, 
communicatieverantwoordelijke van de stad Palavas-
les-Flots ontzettend dankbaar. Zij heeft informatie voor 
dit artikel bezorgd en een foto genomen van de 
gedenkplaat die de stad heeft ingewijd ter herinnering 
aan de Belgen die er in 1940 een tijdelijke thuis vonden. 
Mevrouw Boursault heeft ook een foto uit de 
oorlogsperiode bezorgd van het hotel-restaurant ‘Au 
Jardin de ma Soeur’. Een bedrieglijk lichtvoetige ‘drôle 
de guerre’-naam die ik graag als titel voor dit artikel 
heb overgenomen. 
 
 
Armand Storck 
 
(1) Louis Vankoetsem, 1920-1994, was zaakvoerder van ‘Indian Caps’ aan de Minderbroedersrui en is zijn ganse 
leven zeer actief geweest bij de Sint-Pauluskerk en haar verenigingen 
(2) Een Franse frank had in 1940 een waarde van ongeveer 0,40 euro vandaag 

 
Bronnen 
 
• P.J. Kroonenberg, Scouting in België 1940-1945, Amsterdam 2008 
• M. Boursault, responsable du pôle communication, ville de Palavas-les-Flots 

Département de l’Hérault, l’inventaire du fonds du cabinet du préfet pendant la Seconde Guerre 
mondiale 

• Sint-Paulusparochie 1803-1978, Kerkfabriek Sint-Pauluskerk, Antwerpen 1978  
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De 10de scoutsgroep van Sint-Paulus wordt 
opgericht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hun 
eerste activiteit is het uit het hoofd leren van de 
Brabançonne, wat niet verwonderlijk is met een 
verzetsman als pastoor Van Bostraeten in de buurt. 
Na de Grote Oorlog organiseren ze hun eerste 
kamp en trekken in 1919 naar Burcht, waarvoor een 
brede stroom moest bedwongen worden. Door de 
voedselschaarste wordt iedereen verzocht om 
aardappelen en brood zelf mee te brengen. De 
groep floreert voor en na de Tweede Wereldoorlog. 
Voor Paullus van oktober schrijft Walter een vervolg 
op dit artikel om naar uit te kijken: het 10de scouts 
maakt een tweede grote reis, ditmaal in vredestijd! 
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GEVONDEN! 
 
 

GESCHIEDENIS 

Laatste rustplaats Prior Peltiers (1744 – 1821) 

Op 14 juli was het 200 jaar geleden dat Cornelius Peltiers, de laatste prior van het 
dominicanenklooster van Antwerpen, overleed. In ons vorige nummer kon u lezen 
over zijn controversiële rol tijdens het Franse regime. We weten nu veel over hem, 

ook dat hij niét op de site van het klooster werd begraven, maar waar dan wel? 
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Ten tijde van Jozef II, de Oostenrijkse keizer, was al 
beslist dat er niet meer mocht begraven worden in de 
kerk. Dat verbod werd onder de Franse revolutionairen 
en ook onder Napoleon gehandhaafd. Om praktische 
redenen werd het Groenkerkhof aan de kathedraal 
eveneens gesloten en ontruimd.  
  
De stad had dus alternatieven nodig voor zijn doden. 
Eén daarvan was Stuivenberg (Stuyvenbergh). De 
ondergrond daar bestaat uit zavel, die laat geen water 
door, en de site was dus geschikt om als begraafplaats 
te dienen. Van 1786 tot 1880 kwamen hier overleden 
Antwerpenaren terecht. 
  
We dachten dat dit ook wel eens een geschikte laatste 
rustplaats voor Peltiers kon geweest zijn. In de 
archieven vinden we niet veel terug over deze 
begraafplaats, maar onze collega van TOPA, Alfons 
Van Den Wyngaert, kon toch de namen opduiken van 
de personen die hier begraven werden en jawel, 
Peltiers was daar één van. 
  
Het verhaal is nu volledig. Behalve dit nog. Als de 
grafstenen van vier pastoors op de Calvarieberg 
bewaard zijn, waarom heeft men dan bij het ontruimen 
van het kerkhof Stuivenberg zijn grafsteen niet 
overgebracht? Eenvoudig: op die begraafplaats 
werden geen grafstenen geplaatst, houten kruisen 
vormden de enige herinnering aan de overledene. 
 
 
 
 
 
Walter Geluyckens 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan Alfons Van Den Wyngaert 
  

GESCHIEDENIS 

↑    KAART VAN 1885 – PLAN INSTANTANÉ DE LA VILLE D’ANVERS 
- RICHARD HUYBRECHTS 
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DOMINICANEN 

Dominicanen in Antwerpen (1) 

FAN VAN FRANCISCUS 

De Sint-Paulusparochie in Antwerpen heeft sinds begin dit jaar een nieuwe pastoor, 
een dominicaan. Maar Didier Croonenberghs, die onze beminde parochianen intussen 

goed kennen, is slechts één van de vijf predikheren die aan de Veemarkt huizen. De 
komende maanden maakt u kennis met hen. We trappen onze interviewreeks af met 

een gesprek met Kiran Joy Payikatt. 
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Sinds april 2019 woont hij in ons land en dankzij een 
taalcursus aan de ILT in Leuven – waar hij een tijdlang 
verbleef - spreekt hij al een behoorlijk mondje 
Nederlands. Naarmate het gesprek vordert, schakelen 
we gemakshalve toch over op het Engels. In augustus 
vorig jaar, toen het huis aan de Veemarkt klaar was, 
verhuisde hij naar Antwerpen en in juni van dit jaar 
rondde hij zijn masteropleiding aan de KU Leuven af. 
 
Kiran (31) was nauwelijks 15 toen hij toetrad tot de orde 
van de dominicanen. ‘Hier lijkt dat vreemd dat iemand 
zo jong kiest voor het religieuze leven, maar in India is 
dat helemaal niet ongebruikelijk’. Dat hij bij de 
predikheren terecht kwam, is in belangrijke mate te 
danken aan zijn oom, ook een dominicaan. ‘Ik wilde 
alleen maar priester worden, maar toen ik hem vertelde 
over mijn interesse, stelde hij me voor aan de orde’. 
 
‘Nu klinkt dat een beetje dwaas’, verontschuldigt hij 
zich, ‘maar als kleine jongen werd ik vooral 
aangetrokken door het liturgisch ceremonieel. 
Randverschijnselen als mooie priestergewaden en 
gezangen hebben mij uiteindelijk toch tot een ware 
roeping geleid’. Zijn tweelingbroer sloeg een heel 
andere weg in, hoewel hij aanvankelijk ook toetrad. 
‘Maar het bleek niets voor hem’, zegt Kiran. Na enkele 
jaren stapte hij van de spirituele naar de financiële 
wereld, ‘en intussen is hij ook getrouwd’. 
 
 
Gehoorzaamheid 
 
Hoe kijkt hij zelf aan tegen het celibaat? ‘Tijdens mijn 
vorming was ik daar veel meer mee bezig dan nu’, blikt 
Kiran terug. ‘Vandaag beschouw ik het als een 
geschenk van Jezus’. Kuisheid valt hem daarom van de 
drie geloftes – naast armoede en gehoorzaamheid – 
het minst zwaar. Met welk van de drie heb je het dan 
het moeilijkst? ‘Met gehoorzaamheid’, schatert hij. 
Hoewel de twee andere geloftes eigenlijk vervat zitten 

in die van gehoorzaamheid en hij die opdracht meteen 
relativeert: ‘Het gaat niet om blinde gehoorzaamheid, 
maar om verantwoordelijkheid’. 
 
Dominicanen zijn inderdaad geen jaknikkers. Ze krijgen 
een degelijke opleiding, studeren aan de universiteit, ze 
worden gevormd tot verantwoordelijke broeders met 
een scherp ontwikkelde geest en een missie-opdracht. 
‘Toen men mij in India vroeg naar België te vertrekken 
had ik kunnen weigeren’. En toch deed hij dat niet, ‘ik 
ben nog altijd blij met die beslissing, spijt ken ik niet’. 
Volgens hem kunnen de uitdagingen die Europa 
vandaag kent onder de vorm van ontkerkelijking en 
secularisering, morgen ook die van India worden. 
Hoewel… voor het eerst tijdens ons gesprek twijfelt hij 
een beetje. 
 
De afwezigheid van God in onze westerse 
maatschappij staat vandaag echt haaks op de Indiase 
samenleving: ‘Daar zie je overal religie’. Maar toch: hij 
vertoeft nu op ‘het christelijke continent’ bij uitstek, 
terwijl christenen in zijn geboorteland slechts een kleine 
minderheid vormen. Bovendien is Kiran dol op de 
geschiedenis van het middeleeuwse christendom in 
Duitsland, Frankrijk en de Lage Landen, dan zit hij 
goed. Het reisvirus heeft bovendien altijd in zijn bloed 
gezeten, ‘ik wil heel Europa leren kennen en ook de 
Verenigde Staten’. 
 
Wie van ons christenen bidt er vandaag nog dagelijks, 
niet zo veel. Voor dominicanen is dat een belangrijk 
onderdeel van de dag. Waarom Kiran bidt? ‘Mijn 
gebed is niet een verzoek om één of andere nood te 
lenigen, voor mij gaat het om een dialoog met God’. 
Een gemiddelde dag aan de Veemarkt bij de broeders 
begint trouwens steevast met een korte mis en een 
ochtendgebed uit het ‘Getijdenboek’ (gebeden voor 
elke dag). ‘Dat is verplichte lectuur’. Pas daarna volgt 
het ontbijt. 
 

DOMINICANEN 
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De broeders hebben een poetsvrouw voor de 
gemeenschappelijke ruimtes – hun eigen kamer moeten 
ze zelf netjes houden – koken doen ze om de beurt. 
‘Iedereen kookt volgens zijn traditie, de meesten 
houden wel van pittig gekruide Indiase gerechten, 
zeker zijn Congolese broeder. Als hij niet de Jeroen 
Meus van dienst is, wordt hij volledig opgeslorpt door 
zijn religieuze studies in Leuven. Daar heeft hij zich het 
voorbije jaar verdiept in ‘systematische theologie’. De 
thesis die hij voorbereidt handelt over de oecumene. 
 

Franciscus 
 
Broeder Kiran is erg te spreken over onze huidige paus, 
Franciscus I. De predikheren zijn altijd al grote fans van 
de paus geweest, net als de jezuïeten. Maar volgens 
Kiran is het aan de Argentijnse jezuïet te danken dat de 
wereld een meer positieve kijk op religie heeft gekregen. 
Toch is er mogelijk nog een andere reden waarom hij zo 
enthousiast is over de paus. Als ik hem vraag met wie 
uit het verleden hij het liefst een ontmoeting zou 
hebben – mocht er zoiets als een teletijdmachine 
bestaan – antwoordt hij resoluut Franciscus van Assisi. 
 ‘Het leven van Franciscus is voor mij een enorme 
inspiratie en er is een film over hem – de titel ontgaat 
me nu – die ik al verschillende keren heb bekeken en 
die ik telkens weer opnieuw wil zien’. Franciscus op één 
dus, voor Dominicus Guzmàn, de stichter van de 
predikheren. Zelfs voor Jezus? Een vals dilemma, 
volgens Kiran. ‘De persoonlijke relatie met Christus is 
voor mij het allerbelangrijkst. Jezus ontmoet ik elke 
dag. Daar heb ik geen teletijdmachine voor nodig’. 
 
 
Guido Meeussen 
 
  

DOMINICANEN 
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Een muzikant, veroordeeld tot de galeien, belandt in de 
zeeslag bij Lepanto, waar de West-Europese en 
Ottomaanse vloten elkaar bevechten. Een gewone 
man, zoals zovele anderen aan boord van al die 
schepen, dient als speelbal en kanonnenvoer tijdens de 
strijd tussen het Oosten en het Westen. Dit verhaal 
gaat over de twaalf lange jaren die hij doorbracht op 
de galeien, niet over paus Pius V, Ali Pasja, Filips II of 
don Juan en zelfs niet over de eigenaar van zijn leven, 
Cosimo de Medici. Zij zijn deze keer de randfiguren.  
 
Een vertelling over een muzikant kan niet zonder de 
muziek die hij speelde en kende. Op de vooravond van 
450 jaar zeeslag bij Lepanto wordt dit een muzikale 
renaissancevertelling. De Sint-Pauluskerk vormt het 
prachtige decor met haar ongelofelijke kunstschatten. 
Lepanto leverde voor een groot aantal onder hen de 
inspiratie. 
 
Met:  
Sarah Van Mol, sopraan 
Wim Becu, trombone 
Bart Rodyns, organist 
Armand Storck, verteller 
 
Woensdag 6 oktober om 20u 
Sint-Pauluskerk Antwerpen 
Ingang via de Lourdestuin 
(Grote poort naast Sint-Paulusstraat 22) 
 
Tickets en reserveren: 
www.sintpaulusantwerpen.be 
of per e-mail aan 
info@sintpaulusantwerpen.be  

450 jaar slag van Lepanto 

EEN MUZIKANT 
OP DE GALEIEN 

EVENEMENTEN 
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Zaterdag 10 april 2021. Niet zonder enige trots tonen we 
op Slow Art Day aan drie bubbels van telkens een 
tiental bezoekers – waar is de tijd – de ‘Verrijzenis’ van 
Arnout Vinckenborch (1). Daaronder een foto van 
hetzelfde glorieuze tafereel van Rubens uit de 
kathedraal. Meteen wordt duidelijk waar de in Alkmaar 
geboren schilder (ca. 1590-1620) de mosterd haalde. 
Iets verderop in onze kerk, hangt de ‘Kroning van Maria 
in de Hemel’, ook van Vinckenborch. Het auteurschap 
van de ‘Hemelvaart van Christus’ werd hem ontnomen, 
Artus Wolffort (1581-1641) zou het geschilderd hebben. 
 
Twee Vinckenborchs. Niet meer. Tot we een artikel van 
Bert Schepers van het Rubenianum (2) onder ogen 
kregen over een nieuwe aanwinst door het Rubenshuis. 
Het paneel stelt de ‘Opwekking van Lazarus’ voor (Joh. 
11:1-44). Het museum kocht het in december bij Daxer & 
Marschall, een kunsthandel uit München. De 
aankoopsom werd traditiegetrouw niet meegedeeld, 
maar volgens kenners gaat het om enkele 
tienduizenden euro’s. Een pak minder dan wat moet 
neergeteld worden voor een Rubens, in wiens atelier 
Vinckenborch een tijdlang werkte. 

ERFGOED 

Vinckenborchs in Sint-Paulus niet zo uitzonderlijk 

WONDERBAARLIJKE 
VERMENIGVULDIGING 

En wij die dachten dat onze kerk de enige nog bewaarde 
Vinckenborchs bezat. Niet dus. Het Rubenshuis kocht onlangs een 
werk van hem en volgens Bert Schepers van het Rubenianum kan 

zelfs een 15-tal schilderijen aan Arnout Vinckenborch toegeschreven 
worden. Al blijven er vraagtekens. 

↑    DE VERRIJZENIS – SINT-PAULUSKERK 



 

 
Dat het om een Vinckenborch gaat staat volgens 
Schepers echter buiten kijf. Het paneel werd trouwens 
al in 1987 aan de Zuid-Hollandse schilder 
toegeschreven door Hans Vlieghe (3). In die periode 
vertoefde ‘Lazarus’ in een Duitse privécollectie. Hoe het 
daar terechtkwam is onduidelijk. Het schilderij – dat 
volgens een toenmalige Duitse kunsthistoricus een 
creatie was van Pieter van Mol (1599-1650) – belandde 
uiteindelijk in het Angermuseum in Erfurt, waar het tot 
2019 in bruikleen was gegeven en het dan toch weer 
aan Vinckenborch werd toegeschreven. 
 
Schepers tipte het Rubenshuis dat de ‘Lazarus’ een 
mooie aanvulling zou vormen voor de collectie van het 
museum toen het te koop werd aangeboden. In dit 
voorjaar arriveerde het in Antwerpen en sinds juni 
hangt het hoog in het groot atelier van het Rubenshuis. 
‘Een beetje jammer, want daar is het moeilijk 
zichtbaar’, aldus Schepers, maar de concurrentie met 

een lager hangende Van Dyck was te groot. Schepers: 
‘Het paneel is in uitstekende staat, het is één van de 
meest ambitieuze composities van deze nog steeds 
eerder onbekende kunstenaar’. 
 
 
Tronies 
 
De ‘Opwekking van Lazarus’ is 1,5 meter breed en ruim 
een meter hoog, een belangrijk verschil met de werken 
in onze kerk die op een verticaal en aanzienlijk groter 
formaat zijn geschilderd. Schepers beschrijft het als 
een ‘isocephalische’ compositie omdat het vooral 
bestaat uit een reeks naast elkaar geplaatste hoofden, 
op quasi dezelfde hoogte. Enkel een geknielde, 
ruggelings geschilderde man links, twee vrouwen 
(familie van Lazarus) en Lazarus zelf wijken daarvan af. 
Zoals steeds zijn de figuren monumentaal en de 
handen erg groot, een kenmerk dat Vinckenborch deelt 
met de jonge Van Dyck. 

ERFGOED 

↑    OPWEKKING VAN LAZARUS - RUBENSHUIS 

15 



 

Ook in dit werk put Vinckenborch uit een ruime 
‘voorraad’ tronies of kopstudies die tot stand kwam in 
Rubens’ atelier. Zo zijn de twee koppen links boven 
duidelijk gebaseerd op een studie van twee 
mannenhoofden van Rubens (New Yorkse privé-
collectie. De figuur van Jezus en een vrouwenhoofd zijn 
duidelijk geïnspireerd op een ‘Lazarus’ van Rubens 
(Museo Reali di Torino). Vinckenborch recycleerde ook 
zichzelf. Zo lijkt het naakte, forse lichaam van 
‘Betsheba’ (Museum in Kassel), wel erg op dat van 
Lazarus. Maar dan met vrouwelijke attributen. 
 
Volgens Wolfram Morath-Vogel (4) zou deze ‘Lazarus’, 
samen met een werk dat bijna dezelfde afmetingen 
heeft (‘Genezing van de Lamme’) deel uitgemaakt 
hebben van een serie van schilderijen die de mirakelen 
van Jezus voorstellen. Schepers heeft daarover zijn 
twijfels. 
 
Hoewel over het auteurschap van deze ‘Lazarus’ geen 
debat meer gevoerd wordt, is er tot nog toe slechts één 
gesigneerd werk van Vinckenborch boven water 
gekomen, een ‘Doortocht door de Rode Zee’. Schepers: 
‘Dit werk is naar verluidt links onderaan gesigneerd, 
maar dat heb ik zelf nog niet kunnen verifiëren’. Op 
zich is dat niet zo uitzonderlijk, Rubens en zijn 
tijdgenoten signeerden hun werk zelden. Maar, in 
tegenstelling tot de ‘Verrijzenis’ in de Sint-Pauluskerk, 
waarvan we weten dat de prior er 66 gulden voor 
betaalde, vinden we ook geen documentatie terug over 
zijn andere werken. 
 
 
Antwerpen 
 
Het gaat dus steeds om toeschrijvingen op basis van 
nauwgezet stijlvergelijkend onderzoek. Op basis van 
dat criterium heeft Schepers de voorbije jaren nog drie 
andere Vinckenborchs in Antwerpen geïdentificeerd. De 
meest opmerkelijke is een ‘Kruisiging’ in het 
Maagdenhuis, Hans Vlieghe steunt hem in die 
toewijzing. Verder noemt Schepers een ‘Onbevlekte 
Ontvangenis’, die opdook in een veiling in 1998 en zich 
nu op een onbekende plek bevindt. Ten slotte is er nog 
een ‘Johannes De Doper’, een klein werk in een 
privécollectie, mogelijk een fragment van een ooit 
grotere compositie. 
 

Maar buiten deze zes Vinckenborchs in Antwerpse 
kerken, musea en privécollecties, kunnen er volgens 
Schepers nog een tiental andere werken op het conto 
van de Alkmaarse schilder geplaatst worden. Mocht de 
man niet zo vroeg gestorven zijn (30 jaar jong), zou hij 
waarschijnlijk een indrukwekkend oeuvre bij elkaar 
geschilderd hebben. ‘En hij zou ongetwijfeld nog 
gegroeid zijn, hij had het potentieel om zich verder te 
ontwikkelen’, oordeelt Schepers. 
 
Conclusie: onze Vinckenborchs zijn dan minder uniek 
dan we eerst dachten, maar zeker met de ‘Verrijzenis’ 
bezit Sint-Paulus één van zijn mooiste werken en één 
waarvan het auteurschap niet ter discussie staat. 
 
 
Guido Meeussen 
 
 
Noten 
1. Rudi Mannaerts en Raymond Sirjacobs schrijven in hun gidsen van onze kerk Aernout 

Vinckenborgh. Schepers, Vlieghe en het Duitse veilinghuis kiezen voor de spelling 
Arnout Vinckenborch. Die wordt ook gehanteerd door het gezaghebbende RKD, het 
Nederlandse Instituut voor Kunstgeschiedenis. 

2. Bert Schepers, A New Acquisition for the Rubenshuis. The Raising of Lazarus by Arnout 
Vinckenborch, in The Rubenianum Quarterly, 2021/1, pag.3-6. 

3. Hans Vlieghe, Rubens’ beginnende invloed: Arnout Vinckenborch en het probleem van 
Jordaens’ vroegste tekeningen, in Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 38/1987, 
p.383-396. 

4. Commentaar Wolfram Morath-Vogel bij ‘Lazarus’, op de site van Daxer & Marschall. 

↑    MARIA TENHEMELOPNEMING – SINT-PAULUSKERK 

ERFGOED 
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Zondag 3 oktober 1926, de jaarlijkse Mariaprocessie is 
net afgelopen. De ere-genodigde is de pas tot bisschop 
gewijde Jozef Van Roey, die een jaar later kardinaal 
wordt. Lodewijk Van Bostraeten, pastoor van Sint-
Paulus, is er uiteraard ook bij. 
 
Pastoor Lodewijk Van Bostraeten is 39 jaar pastoor van 
de Sint-Pauluskerk en maakt die tweemaal mee als 
oorlogspastoor. In 1937 wordt zijn 25-jarig jubileum 
gevierd als pastoor van de Sint-Pauluskerk. Van 
Bostraeten is een persoonlijke vriend van de kardinaal. 
Monseigneur komt regelmatig op bezoek en in de 
pastorie wordt voor hem een slaapkamer ingericht. Dit 
moest natuurlijk een slaapkamer met klasse zijn. 
 
Toeval wil dat in 1874 de nogal corpulente pastoor 
Joannes Van de Velde door de preekstoel zakt. De 
voorzitter van de kerkfabriek Jacobus Antonius De Vries 
betaalt een nieuwe preekstoel, de oude preekstoel 
wordt afgebroken. Een gedeelte van de preekstoel blijft 
in de kerk, andere delen worden verkocht of voor 
andere doeleinden gebruik. 
 
Met de hoofd- en hoekpanelen wordt in 1998 het 
vieringaltaar samengesteld. De twee figuren die het 
klankbord schragen, worden verwerkt in een 
schouwgarnituur die de bisschopskamer in de oude 
pastorij Sint-Paulusstraat 8 sieren. Voor het bed 
worden eveneens stukken uit de oude preekstoel 
gebruikt. 

Met de verkoop van de oude pastorie in 1990 worden 
een aantal zaken naar de kerk overgebracht, maar het 
bed van kardinaal Van Roey verdwijnt spoorloos. Wat 
rest zijn een paar foto’s. De Sint-Paulusvrienden 
konden in 2016 twee beelden van de oude preekstoel 
terugkopen. Die beelden kregen een plaats in de 
schatkamer. 
 
 
Walter Geluyckens  

GESCHIEDENIS 

Bedgeheimen en historische ledikanten (2) 

MONSEIGNEUR 
SLAAP ZACHT 
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Al in de 13de eeuw vond Dominicus het belangrijk dat 
vrouwen en mannen, religieuzen en leken, Christus’ 
boodschap verder verkondigden, vertaald naar de 
leefwereld van hun tijdgenoten. Ook vandaag voelen 
heel wat mensen zich geroepen om Gods boodschap 
en barmhartigheid te beleven en te verkondigen zonder 
te moeten intreden in een klooster. 

Samen, als gemeenschap én met de kloosterlingen 
bouwen zij aan een geestelijk fundament voor dagelijks 
gebed en bezinning, voor (bijbel)studie en 
geloofsvorming, voor debat rond actuele thema’s in 
kerk en maatschappij op interregionale studiedagen en 
retraites. Na het volgen van een vormingsprogramma 
met een plechtige gelofte aan de orde, organiseren ze 
zich in lekengemeenschappen. 

Hebt u interesse? Of bent u eerder zoekende? Denkt u 
dat het niets voor u is maar toch nieuwsgierig? De 
vormingsdagen ’21-’22 van de ‘Dominicaanse 
Lekengemeenschap Vlaanderen’ staan open voor 
iedereen die zich wil verdiepen in de dominicaanse 
spiritualiteit. Het programma start op 9 oktober. De 
volledige lijst van acht vormingsdagen vindt u hier: 

Zaterdag   9 oktober 2021 
Dominicus en de Orde van de Predikbroeders. 
fr. Marcel Braekers o.p. 

Zaterdag 13 november 2021 
eerste pijler: Gebed 
fr. Bernard de Cock o.p. 

Zaterdag 11 december 2021 
tweede pijler: Studie 
fr. Stefan Mangnus o.p. 

Zaterdag 15 januari 2022 
Bespreking bijbelstudie o.l.v 
fr. Patrick Lens o.p. 

Zaterdag 12 februari 2022 
derde pijler: Verkondiging 
fr. Marcel Braekers o.p. 

Zaterdag 12 maart 2022 
vierde pijler: Gemeenschap 
fr. Mark Butaye o.p.  

Zaterdag 9 april 2022 
Historische figuren uit de Orde 
Lekendominicanen DLV 

Zaterdag 14 mei 2022 
Leken in de Kerk en in de Orde 
Stephan van Erp - Annemie Deckers 

Juni 2022 
Voorbereiding Verbintenisviering 

Zondag 14 augustus 2022 
Verbintenisviering 

RELIGIE 

PROEVEN VAN 
DOMINICUS 

Vormingsdagen lekengemeenschap 

De dominicanen wonen nu een dik jaar in Antwerpen. We leren onze broeders stilaan 
beter kennen. In dit PaulLus-nummer maakt u kennis met één van hen. Maar wist u dat 
ook leken, zoals u en ik, zich kunnen verdiepen in de spiritualiteit van de predikheren? 

En dat u (een beetje) dominicaan kan worden zonder in te treden in de orde? 

19 



 

Praktisch: 

• Deelnemen aan dit vormingsprogramma kost 
175 euro. 

• Waar? De vormingsdagen vinden plaats in het 
dominicanenklooster Leuven, 
dominicanenklooster Brussel of in Sint-Paulus 
in Antwerpen, telkens van 10u tot 16u. 

• Hoe? Indien u geïnteresseerd bent, nodigen wij 
u graag uit voor een kennismakingsgesprek. U 
kan daarvoor een afspraak maken met de 
voorzitter, Annemie Deckers via 
adeckers@skynet.be of 0477363032 

• Het aantal deelnemers is beperkt tot 12 
 
 
Annemie Deckers 
Caroline De Wever  

RELIGIE 
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Lazarus Marcquis (1571-1647) 
 
Het graf van Lazarus Marcquis bevindt zich in de Sint-
Pauluskerk, achteraan links op het hoogkoor. De 
latijnse bewoording ‘et haeredum’ betekent ‘en 
erfgenamen’. Het geeft aan dat dit een familiegraf is. 
De grafsteen, zoals hij er nu uitziet, is op zijn minst 
gehalveerd zodat de namen van later bijgezette 
familieleden verdwenen zijn.  

 
 
Lazarus, geboren in Antwerpen in 1571, loopt college bij 
de jezuïeten waar hij Pieter Paul Rubens leert kennen. 
Hij studeert geneeskunde in Leuven en Padua en 
promoveert in 1599 tot doctor in de geneeskunde. In 
1606 wordt hij chirurgijn van het Sint-Elisabethgasthuis. 
30 jaar lang was hij huisarts in het 
dominicanenklooster van Antwerpen en lijfarts van 

Grafstenen in Sint-Paulus (1) 
 

VADER EN ZOON 
We starten onze reeks met de grafstenen van twee opvallende 

figuren die een belangrijke rol hebben gespeeld in het 
maatschappelijke en religieuze leven in Antwerpen ten tijde 

van Rubens: een arts en een dominicaan 

ERFGOED 
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Rubens. Op verzoek van het stadsbestuur schrijft 
Marcquis een boek over de pestbestrijding, het wordt 
een bestseller. Samen met dokter Spinosa staat hij in 
1640 zijn goede vriend Pieter Paul Rubens bij tijdens zijn 
laatste dagen. 
 

 
Twee zonen van Lazarus Marcquis worden priester, één 
geneesheer en zijn zoon Godefridus wordt dominicaan 
in het klooster van Antwerpen. 
Lazarus overlijdt op 20 december 1647 
 
 
Godefridus Marcquis (1610-1677) 
 
Godefridus treedt in bij de dominicanen en legt zijn 
kloostergeloften af op 14 maart 1629. Voor zijn verdere 
studies wordt hij naar het klooster van Salamanca 
gezonden.  
 
Terug in Antwerpen wordt hij magister, novicemeester 
en prior van het Antwerpse klooster. Op vraag van de 
provinciaal richt hij een studium wijsbegeerte en 
theologie op in Antwerpen. In 1651 geeft hij toelating 
aan Antoon Van Dyck om een schilderij te maken voor 
het dominicanessenklooster van Antwerpen. 
 
Later zal hij als provinciaal worden aangesteld van de 
Nederduitse provincie en missie-prefect worden in de 
Hollandse zending. 

Nadien wordt hij opnieuw prior van het Antwerps 
klooster van 1674-1677. De wijdingssteen aan de 
achterkant van het hoogaltaar, geplaatst op 18 maart 
1669, vermeldt zijn naam Godefridus Marcquis. 
 
Bij het overlijden van bisschop Capello in 1676 houdt 
Godefridus de lijkrede in de Sint-Pauluskerk. 
 
Godefridus Marcquis overlijdt op 18 september 1677 
 
 
Walter Geluyckens 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen 
• Het idee om grafstenen uit onze kerk te bespreken haalden we bij de Facebookreeks 

"’Het boek van steen’, van Bart Robberechts 
‘Het predikheren’ - Bibliotheek en voormalig predikherenklooster 

• Literatuur: Pieter Génard, Graf- en gedenkschriften, deel V, Antwerpen kloosters 1873 

 
Foto’s 
• Danny Van Praet, Walter Geluyckens, archief Rubenshuis.  

ERFGOED 

↑    RUBENS STERFT – MATTHEUS VAN BREE - KMSK 
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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 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 is 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. (Voor de onderzoekers van 2064 die dit 
lezen: in 2020/2021 konden we nauwelijks naar de 
kapper wegens de corona epidemie, veel mannen 
droegen hun haar lang). 
 
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!  

Facebook-hitparade van juli en augustus 

MINIATUURTJES 

DIGITAAL 
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Een lugubere trommelaar 
 

 
Een overgangsfiguur tussen leven en dood met een 
trommel in de 17de-eeuwse lambrisering van de Sint-
Pauluskerk te Antwerpen probeert de aandacht te 
trekken door met andermans knoken zo hard mogelijk 
te roffelen op een trommeltje. Skeletten werden vroeger 
niet zo zeer als angstaanjagend beschouwd, maar wel 
deze zombieachtige figuren in ontbinding. Indien hij 
nog stembanden zou hebben dan zou je vermoeden 
dat hij ook nog tegelijkertijd “hoooooooo” roept, 
Halloweengewijs. 
 
Het lijkt of hij wilt dat we naar hem toe komen (het kan 
ook een ‘zij’ zijn met die lange haren, ik ben geen 
patholoog), dat we rond hem verzamelen, hem volgen. 
Al vanaf de middeleeuwen staat een trommel in de 
katholieke kerk bekend als het symbool voor het 
verjagen van duivels en demonen. In dat geval vervult 
hij op die plek in de zuidelijke zijbeuk een nuttige rol. 
 
Of roept hij toch op tot een dodendans? Wilt hij dat we 
ons in een tarantella zonder einde wagen, samen met 

zombies en levenden, hand in hand, in één wervelwind, 
tot we er letterlijk bij neervallen? 
 
Of heeft de beeldsnijder van het atelier van 
Verbruggen zich gebaseerd op een prent van Hans 
Holbein van 150 jaar eerder, gekopieerd door Rubens 
(nu in de collectie van het Rubenshuis)? De prent, in 
een reeks over de dodendans, toont een edelvrouw die 
galant wordt begeleid om amoureuze redenen. Onze 
trommelaar kan zijn plezier niet op, terwijl een 
trommeltje, dat hard lijkt op dat van Sint-Paulus, 
strategisch om zijn middel hangt. 
 
Ha, die eikenhouten lambriseringen van Sint-Paulus, de 
rijkdom van de details, de vergeten symboliek en 
betekenis. Konden we maar eens met die kunstenaars 
van toen praten: “Wat bedoelde je daarmee, Pieter”? – 
“Niets hé, Armand, een fantasieke. Hebt ge al ooit eens 
80 meter lambrisering moeten aankleden?”. 
  

DIGITAAL 
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Straffe apostel 
 
In de noord- en zuidbeuk van de Sint-Pauluskerk staan 
telkens vijf biechtstoelen. Elke biechtstoel wordt 
geflankeerd door twee heiligen met een 
voorbeeldfunctie. 
 
In de noordbeuk staat een biechtstoel met links een 
levensgrote Andreas en rechts Sint-Catharina van 
Alexandrië. 

 
Andreas, de broer van Simon Petrus, was degene die 
Jezus attent maakte op de jongen met de vijf 
gerstebroden en de twee vissen. Hij kwam om het leven 
door de marteldood, aan een liggend kruis, een 
maalteken. Deze kruisvorm werd al vlug het 
Andreaskruis genoemd. Twee dagen duurde de 
doodstrijd van de apostel. Hij omarmt zijn marteltuig en 
kijkt verlangend hemelwaarts. Op de lambrisering 
ontdek je nog eens de heilige Andreas met zijn kruis. 
Het is overduidelijk dat de man tot het uiterste ging 
voor zijn geloof. 
 
 
Onherkenbaar mooi! 
 
De barokke altaren van de Sint-Pauluskerk in 
Antwerpen zijn gemaakt om naar op te kijken. Van op 
een afstand geniet je van een mooi overzichtsbeeld van 
een altaar, maar als je dichterbij komt dan zie je pas 
dat de schilderijen en andere ornamenten in de altaren 
helpen om je blik naar boven te richten, denk maar aan 
de getorste (gedraaide) zuilen van het O.-L.-
Vrouwaltaar en dat van het heilig Sacrament. De 
bezige putti nodigen je uit om mee naar boven te 

klimmen, al doe je dat veiligheidshalve best alleen met 
je ogen. 
 
De schilderijen aan de altaren willen hetzelfde met je 
doen. Onderaan staan er vaak interessante 
beeldfragmenten, maar als je goed kijkt, dan zie je dat 
de actie zich meestal begint af te spelen ergens 
halverwege deze monumentale taferelen. E.H. 
Mannaerts vertelt zijn cursisten terecht dat het voor 
een preconciliair priester tijdens de consecratie telkens 
een overweldigende beleving moet geweest zijn, dat 
moment dat kelk en hostie en de ogen van de priester 
tegelijk opwaarts gaan. Stel je dat voor aan het heilig 
Sacramentsaltaar, dan klopt het plaatje perfect. 
 
Je kan zo dicht bij een altaar gaan staan en je camera 
zo hoog richten, dat je geen overzicht meer hebt en dat 
de zichtbare details onherkenbaar mooi worden. Wie 
weet aan de voet van welk altaar ik stond voor deze 
foto? Het is één van de drie grote barokaltaren in het 
schip van de Sint-Pauluskerk. 

 
 
Madonna op de Veemarkt 
 
Beginnen we met een uitspraak van de Antwerpse 
burgemeester Leopold de Wael: ”Wat wij afbreken 
komt nooit meer terug”. Dit antwoord gaf hij aan enkele 
stadsgenoten toen ze vroegen het Mariabeeld terug te 
plaatsen op de Veemarkt. 
 
Op de Veemarkt kon je tot het einde van de 19de eeuw 
een pomp aantreffen met een Onze-Lieve-Vrouwebeeld 
erop. 
 

DIGITAAL 
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Onder het burgemeesterschap van Leopold de Wael 
(1872-1892) werden haast alle nog bestaande 
wijkpompen opgeruimd. De pomp op de Veemarkt werd 
afgebroken in november 1882. Het Mariabeeld boven 
op de pomp werd ondergebracht in de collectie van 
het toenmalige 'Museum van Oudheden' in het Steen. 
De collectie oudheden verhuisde naderhand naar het 
inmiddels als museum ingerichte Vleeshuis, de 
Madonna van de Veemarkt bleef aan het Steen en lijkt 
daar ten onder zijn gegaan. Wat rest zijn enkele oude 
foto’s. 
 
Naar alle waarschijnlijkheid was het beeld gemaakt 
door Willem Kerricx, geen onbekende in de Sint-
Pauluskerk. Willem Kericx maakte ook een quasi 
gelijkaardig beeld voor de pompzuil van de Vismarkt 
aan het Steen. Dat sterk gerestaureerde beeld zou in 
de tuin staan van het Sterckshof te Deurne. Het kreeg 
in 2010 een grondige restauratie. 

 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
  

DIGITAAL 

Zo, u bent weer helemaal mee. Wil u graag meer van deze leuke weetjes lezen en/of op de hoogte blijven van 
allerlei activiteiten in de Sint-Pauluskerk?  
 
Bezoek dan onze Facebookpagina ‘Sint-Pauluskerk Antwerpen’ of onze Instagrampagina 
@sintpauluskerkantwerpen en word onze vriend/volger! Like us/volg ons! Dank u! 
 
 
 
 
 
Uw FB/IG-ploeg (Armand Storck, Walter Geluyckens, Caroline De Wever) 
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Bijzondere misvieringen 
 
Plechtige eucharistievieringen in Sint-Paulus hebben 
het volgende met onze orkestmissen gemeen: het zijn 
tradities die we koesteren. In september staan er 
traditioneel twee op het programma. Zondag 12 
september om 10u30 vieren we het feest van de Heilige-
Kruisverheffing, een dag van dank en jubel voor de 
“vinding” van het Heilig Kruis door de heilige Helena als 
teken van de verlossing door Christus. 
 
Op 26 september, eveneens om 10u30, vieren we de 
Dag der Zeelieden. Tijdens deze dienst herdenken we 
de gesneuvelde zeelieden uit de beide wereldoorlogen 
én de overleden zeelieden. Gezien de onzekerheid over 
de geldende coronamaatregelen, raden we u aan 
telkens goed op tijd naar de kerk te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
Hibernia bijt spits af	  
 
De leerlingen uit het 5de middelbaar van de 
Hiberniaschool uit Antwerpen waren de eersten die 
sinds de corona epidemie een rondleiding in onze kerk 
kregen. Dat was een alternatief voor hun studiereis 
naar Chartres. Twee klassen van elk 13 leerlingen 
wisselden elkaar af. De dag nadien kwam het laatste 
jaar middelbaar op bezoek. De leerlingen stuurden 
nadien een paar schetsen naar onze redactie. 
 
Groepsbezoeken kan u aanvragen via onze website 
www.sintpaulusantwerpen.be of per e-mail aan 
sintpaulusvrienden@sintpaulusantwerpen.be 
 
 
 

Sint-Jacob vraagt advies aan onze organist 
 
Bart Rodyns, onze titularis-organist, wordt stilaan een 
deel van ons interieur. Maar af en toe – zeg maar heel 
vaak – zet hij een stapje in de wereld en dat niet enkel 
om eens op een ander te gaan spelen. Zo is hij onlangs 
gevraagd om samen met vier andere specialisten de 
beste kandidaat te selecteren voor de restauratie van 
het orgel van de Sint-Jacobskerk. Hij zetelt daar dus 
mee in de jury. 
 

 
  

RAFELS 

KORT NIEUWS 
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Huwelijk 
 
Op zaterdag 31 juli huwden twee zeelieden in onze kerk: 
Eva Cuyckens & Uldrig Peelaers. De vlam sloeg over op 
de Hogere Zeevaartschool. Hoewel ze elkaar soms 
maanden niet zien, beiden de wereld rondvarend, was 
het toch Corona die hen hun grote dag meerdere 
malen liet uitstellen. Maar eind juli was het dan zo ver. 
Ze beleefden een mooie viering, voorgegaan door onze 
pastoor, Didier Croonenberghs en opgeluisterd met het 
prachtige orgelspel van Bart Rodyns, titularis-organist. 
 
Terwijl Bart op het orgel hen met "Zie ik de lichtjes van 
de Schelde" naar buiten begeleidde, vierden de 
collega’s in vol ornaat en met een haag van sabels het 
kersverse bruidspaar. 

 
 

Afscheid intendant muziek 
 
Op 25 juli liet Wilfried Van den Brande weten dat hij 
zijn mandaat als intendant van Muziek Sint Paulus om 
persoonlijke redenen neerlegt. 
 
Wilfried oefende de functie uit sedert 2013 en speelde 
een belangrijke rol bij de professionalisering van de 
muziekbeleving in en rond onze kerk. 
 
De Sint Paulusgemeenschap is hem dankbaar voor het 
gepresteerde werk en wenst hem veel succes in zijn 
verdere carrière. 
  

KORT NIEUWS 

28 



 

Open Monumentendag 
 
Op 12 september neemt Sint-Paulus weer deel aan dit 
Europese event, in Vlaanderen georganiseerd door 
Herita. Het thema voor dit jaar is ‘inclusie’. Onze kerk 
heeft steeds iedereen zonder uitzondering verwelkomd 
en tijdens deze dag leveren de Sint-Paulusvrienden een 
extra inspanning voor onder meer kinderen en 
bezoekers met een visuele handicap. De kerk is open 
van 11u30 tot 17u, onze organist speelt tussen 11u30 en 
14u. Er zijn rondleidingen over inclusie in de kerk en om 
15u is er een rondleiding voor slechtzienden. Daarvoor 
moet je inschrijven bij 
sintpaulusvrienden@sintpaulusantwerpen.be 
Raadpleeg onze website voor verdere info. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van pastorij naar museum 
 
De pastorij van de Sint-Walburgiskerk in de Zakstraat 
ging over naar Sint-Paulus toen deze parochiekerk 
werd van het Schipperskwartier. Het huis met de 
markante gevel aan de Zakstraat werd nog een tijdje 
onderhouden door de kerkfabriek van Sint-Paulus en 
werd gesloopt in 1884. Nochtans kan u die gevel nog 
elke dag bewonderen tijdens een wandeling door 
Antwerpen. Het mooie verhaal van een gevel die uit 
liefde is blijven voortleven leest u in Paullus van 
oktober. 
 

Verhalen uit ons eigen hart	 
 
Geen begin van een stationsromannetje, maar een 
mijmeren na de kleine, maar fijne tentoonstelling rond 
de symboliek van het Heilig Hart in het voorjaar van 
2021 in onze kerk. De tentoonstellingsmakers van de 
Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen 
wisten ons te prikkelen en zo gingen we op zoek in onze 
eigen collectie en archieven naar het Heilig Hart in Sint-
Paulus. Het resultaat leest u in ons oktobernummer. 
 
 

PRIKKELS 

KORT NIEUWS 
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SEPTEMBER 
 
Zo — 5 10u30 — Orgelmis 
Zo — 12 10u30 — Orgelmis – Heilig Kruisverheffing 
   14u00 — Open Monumentendag 
Di — 14 10u00 — Redactievergadering 
Zo — 19 10u30 — Orgelmis 
Za — 25 10u30 — Huwelijk Géraldine Godts & Willem Spaas 
Zo — 26 10u30 — Solistenmis – Dag der Zeelieden 
Zo — 26 10u30 — Orgelmis 
 
 
 
 
OKTOBER 
 
Zo — 3 10u30 — Opening octaaf Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans - Koormis 
Wo — 6 20u00 — Lepanto — Een muzikant op de galeien (zie pg 14) 
Za — 9 11u00 — Huwelijk Isabelle De la Porte & Rik Hannes 
 —  20u00 — Concert UTOPIA Ensemble - CD voorstelling UTOPIA 
Zo — 10 10u30 — Orgelmis 
Di — 12 10u00 — Redactievergadering 
Za — 16 10u00 — Doop Maximiliaan Thiessen 
Zo — 17 10u30 — Orgelmis 
 —  15u00 — Pianoconcert Kiyotaka Izumi (Durletfonds) 
Zo — 24 10u30 — Orgelmis 
Zo — 24 12u00 — Doop Pippa en Lily Van Sprundel 
 —  14u30 — Doop Florence Vermost 
Zo — 31 10u30 — Orgelmis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOPEN  
Noah Vermeulen  —  4 juli 
Cilou Michielsens   —  21 augustus 
Lohan Van den Brande   —  22 augustus 
 

HUWELIJKEN  
Eva Cuyckens & Uldri g Peelaers  —  31 juli 
Samantha Lyn North & Joris Croenen  —  28 augustus 

  

AGENDA 
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Paullus 
Sint-Pauluskerk Antwerpen 
Sint-Paulusstraat 22 
2000 Antwerpen 
T 03 286 92 78 
info@sintpaulusantwepen.be  
www.sintpaulusantwerpen.be 
 
Redactie:  
Didier Croonenberghs (pastoor), Caroline De Wever 
(directeur), Walter Geluykens (voorzitter Sint-
Paulusvrienden), Guido Meeussen (hoofdredacteur), 
Joris Reymer (digitale ondersteuning), Armand Storck 
(coördinatie), Leo Van achter (logistiek), 
Erwin Vandecauter (layout en grafische vormgeving) 
 
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 
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