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De redactie zal ook het komende jaar alles uit de kast 
halen om u boeiende historische verhalen, kerkelijke 
nieuwtjes, muzikale evenementen, dominicaanse 
weetjes en religieus-filosofische beschouwingen aan te 
bieden in een mooi, gevarieerd en rijk geïllustreerd 
magazine. Toch verandert er wat. 
 
Paullus verschijnt vanaf 2022 elke twee maanden. Op 
die manier willen we onze redactie meer tijd laten om 
nog extra diepgang te geven aan haar artikels en 
bijdragen. Less is dus more. Want we willen niet alleen 
de kwaliteit bewaren en liefst nog optrekken, elk 
nummer wordt ook iets dikker. 
 
Bovendien betekent dat geenszins dat u minder nieuws 
vanuit Sint-Paulus krijgt. Integendeel. We starten 
immers tegelijkertijd met een digitale nieuwsbrief die op 
wekelijkse basis zal verstuurd worden. Die is gefocust 
op nieuws heet van de naald, zodat u niets hoeft te 
missen over het leven in onze gemeenschap. 
 
Vandaag bereiken we nog niet al onze potentiële lezers, 
met de nieuwe aanpak hopen we daar vooruitgang te 
boeken. Daarom zal Paullus voortaan zo nauw mogelijk 

gelinkt worden aan belangrijke liturgische feesten zoals 
Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Allerheiligen. U krijgt hem 
dan samen met het (muzikale) programma 
aangeboden bij de aanvang van de mis. 
 
In deze Paullus schrijft Walter over een opmerkelijk 
grafmonument. Armand ontdekte dat ze in Kapellen 
ook een pilaartroon van Kerricx bezitten, Bruno laat zijn 
filosofisch-religieuze ideeën los naar aanleiding van 
een preek van pastoor Didier. En natuurlijk is er zoals 
steeds een brok muziek. 
 
Geniet van onze laatste maandelijkse Paullus, we 
hebben er zoals steeds hart en ziel, en natuurlijk ook 
voldoende ratio, in gestoken. Fijn jaareinde en vooral 
een beloftevolle start in 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Uw redactieteam  

VOORWOORD 

WEDERGEBOORTE 
Waarde lezers, beste vrienden. Bij de laatste Paullus van het jaar 
horen gepaste wensen en dat zijn een inspiratievolle kerst en een 

creatief 2022. Dat ieder van ons erin mag slagen zich te 
herbronnen na opnieuw een jaar van twijfels en onzekerheden. 

Het licht van hoop en leven dooft immers nooit. 
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Wat als we de zaligsprekingen echt zouden beleven in 
onze relaties? In onze familie, met onze vrienden, in 
Sint-Paulus? Wat zou dat teweegbrengen?  Hoe kunnen 
we gelukkig zijn met onze ‘armoede’, in een wereld die 
winst hoog in het vaandel heeft staan? Hoe kunnen we 
onze tranen laten vloeien, in een wereld van selfies en 
egocentrisme? Hoe zachtmoedig te zijn, in een 
‘mannelijke’ wereld die zwakte misprijst? 

 
Wat zou er veranderen? Alles, misschien...Laten we 
eens kijken naar de ‘heiligen’ die we gevierd hebben op 
Allerheiligen en nog vieren...Doorheen de eeuwen 
hebben tal van mannen en vrouwen de weg van de 
zaligsprekingen gevolgd.  Elk van hen heeft op zijn of 
haar manier dit ‘ja’ aan het leven herhaald. Ze hebben 
ingestemd met het leven zoals het hen gegeven werd, 
met al zijn noodwendigheden. 
 
Grootse mensen 
 
Deze mannen en vrouwen, van vroeger en nu, noemen 
we ‘heiligen’. Ze waren een doorgeefluik: ze reikten licht 
aan in de schaduwzone van het leven. Ze toonden hun 
broosheid, zodat ze konden getuigen dat hun kracht 
van elders kwam. Deze mannen en vrouwen hebben 

ons getoond dat onze wereld —die zo hard en 
gewelddadig kan zijn— zich niet laat herleiden tot 
onmenselijkheid. Het waren eenvoudigweg grootse 
mensen. 
Hun voorbeeld nodigt ons uit om zonder aarzelen de 
buitengewone weg van de zaligsprekingen te volgen, 
om ons niet te laten opsluiten in het werelds streven 
naar succes tegen elke prijs. Ze hebben begrepen dat 
heiligheid binnen ieders bereik ligt en uiteindelijk hierop 
neerkomt: de moed opbrengen om de broosheid van 
het leven te beleven in het gewone van elke dag. 
 
Deze bijzondere mensen, dat zijn ook u en ik, wanneer 
we erin slagen om de krachten die ons neerhalen om te 
zetten in krachten die het leven opwaarts stuwen. 
 
De zaligsprekingen tonen ons dus dat niet de hoop op 
een ander leven, maar de moed om het eigen leven 
anders te beleven, onze toevlucht is. Daarom heeft 
heiligheid niets te maken met moraal of geloof. 
Heiligheid is voor alles de mogelijkheid om in te 
stemmen met het leven, met het verwelkomen van het 
onvervulde, het onvoltooide. Met als doel dat, te 
midden van deze gebreken, Gods Geest zou kunnen 
weerklinken en zijn werk voltooien. 

ALLE DAGEN HEILIG 
‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. 

Zalig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Zalig de 
zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten (...) Zalig de 

barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de 
zuiveren van hart, want zij zullen God zien…’ (Mt 5,3-8) 
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In onze maatschappij, die succes voorstelt als het 
ultieme geluk, worden de zaligsprekingen vaak gezien 
als het tegendeel van hedendaagse waarden. Maar op 
subtiele wijze zeggen ze ons dat er altijd de 
mogelijkheid is om te groeien, wat ook onze leeftijd of 
levensverhaal is. 
 
Op weg 
 
Bovendien, het woord dat in evangelie gebruikt wordt 
voor ‘zalig’ laat zich ook vertalen als ‘op weg’, ‘op 
stap’, ‘vooruit’. Ja, op weg jullie ‘kleine’ mensen, zegt 
het evangelie. Op weg, jij die de leegte en het gemis 
verwelkomt, je zal alles als geschenk zien. Vooruit, jij die 
tranen schreit, ze zullen voor jou het water van een 
nieuwe geboorte zijn. Op weg, rouwenden; op weg, 
wanhopigen; op weg, vervolgden. 
 
 Het is niet de bedoeling het lijden te verheerlijken. Wel 
om te geloven dat, ook als we twijfelen, altijd de 

mogelijkheid bestaat vooruit te gaan en vertrouwen te 
hebben in het menselijke. Zelfs uit de meest dodelijke 
krachten die ons pad kruisen, kan het geluk 
ontspringen. De ware heilige is hij of zij die voluit het 
geschenk van het leven beleeft, zodat je kan sterven na 
voluit geleefd te hebben en niet te leven alsof je al 
dood was. 
 
Laten we daarom niet meer de dood in het Leven 
brengen, zoals met Halloween, maar het Leven 
verwelkomen te midden van ons sterfelijk bestaan. 
 
(deze tekst is een samenvatting van de preek op 
Allerheiligen) 
 
 
 
 
 
Didier Croonenberghs o.p.  pastoor van de Sint-Paulusparochie 
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Marius wordt in 1597 geboren als zoon van de Italiaan 
Joannes Franciscus Capello en de Nederlandse Maria 
Boxhorn. Nauwelijks 15 jaar later treedt hij in bij de 
dominicanen en neemt de kloosternaam Ambrosius 
aan. Na studies aan de universiteiten van Dowaai 
(Douai), Salamanca en Leuven, promoveert hij in 1627 
als doctor in de theologie. 
 
Zeven jaar later wordt hij de numero uno in het 
Antwerpse klooster: hij is er prior tot 1637. In 1647 
benoemt koning Filips IV van Spanje hem tot bisschop 
van Ieper, maar omdat de Fransen de stad bezetten, 
raakt hij nooit geïnstalleerd. Het toppunt van zijn 
geestelijke carrière bereikt hij op 13 september 1654, 
wanneer hij de 7de bisschop van Antwerpen wordt. 

Sint-Paulus 
 
Voor zijn beide ouders zou hij later een 
gedachtenismonument laten ontwerpen in de Sint-
Pauluskerk - mogelijk van Peter II Verbruggen. Een 
epitaaf ‘waar de opdrachtgever zichzelf meer heeft 
geëerd (dan zijn ouders). De bisschop zit geknield voor 
een bidstoel’(1). 
 
Capello vergeet zijn klooster niet en financiert 
eveneens het marmeren portiekaltaar op het hoogkoor, 
een investering van 80.000 gulden, wat vandaag zo’n 
3,8 miljoen euro zou zijn. 
 
 

ERFGOED 

Grafstenen in Sint-Paulus (4) 

TOT EER EN GLORIE 
VAN MEZELF 

Dit keer geen grafsteen, maar een heus monument. Voor zijn ouders liet hij 
een peperduur grafmonument bouwen in het koor van onze kerk, hijzelf leeft 

voort in een uniek bisschopsgraf in de kathedraal. Marius Capello wist zijn 
aardse public relations goed te verzorgen. 
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Net als op het grafmonument van zijn ouders laat 
Capello ook op het hoofdaltaar zijn sporen na. We 
vinden er niet alleen zijn wapenschild terug, tussen het 
Sint-Paulusbeeld en het altaarschilderij. Als 
opdrachtgever laat hij zich mee vereeuwigen. De 
kerkvader Ambrosius van Milaan - één van de vier 
onderaan het altaar - zijn naamheilige, kreeg immers 
de gelaatstrekken van Capello mee. 
 
Maar Capello, die in 1676 overlijdt, laat zich ook in de 
kathedraal vereeuwigen. Daar staat zijn praalgraf, het 
overleeft als enige bisschopsgraf de Franse Revolutie. 
Het is verbluffend hoe realistisch de beeldhouwer, Artus 
II Quellinus de bisschop al liggend op zijn graftombe 
heeft gebeiteld. Zijn knokige dooraderde handen 
verraden dat hij jicht heeft. 
 
Een warme douche (zie foto) - ter gelegenheid van een 
renovatie van het monument - doet op zo een moment 
wonderen. 

 
 
 
 
 
 
Walter Geluyckens 

 
 
1. Rudi Mannaerts, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanerkerk. Een openbaring, 

Antwerpen, 2014 

ERFGOED 
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 Je kan er niet naast kijken. Of lezen. Alle vier de 
evangelisten schrijven – de één al wat uitvoeriger dan 
de ander – over de Verrijzenis van Christus. Over het 
feest van Pasen, en alles wat daar bij hoort, is meer 
theologische inkt gevloeid en hebben meer gelovige en 
ongelovige historici hun licht laten schijnen dan over 
eender welke andere gebeurtenis uit het leven van 
Jezus. Over de geboorte van de Messias brengen 
evenwel enkel Matteüs (2,1-12) en Lucas (2,1-21) verslag 
uit. En dan nog op een totaal verschillende manier. 
 
Terwijl het eerste evangelie, dat van Matteüs dus, de 
geboorte van de Heiland omkadert met het hoogedele 
bezoek van Drie Magiërs uit het oosten, focust het 
derde evangelie, dat van Lucas, op de aanbidding door 
een stel sjofele plaatselijke herders. Het eerste verhaal 
beklemtoont met andere woorden de goddelijke, 
‘koninklijke’ natuur van Jezus; het tweede toont ons dat 
Jezus evenzeer een gewone sterveling is met zowel bij 
het begin van zijn leven als op het einde – de 
schandelijke kruisdood – een lage sociale status. 
 
Ook de situering van het kerstverhaal is bij de twee 
evangelisten niet geheel gelijklopend. Matteüs besteedt 
net als Lucas aandacht aan de aankondiging van de 
geboorte door de engel – al krijgt die enkel bij Lucas 
een naam: Gabriël – maar Matteüs is wel de enige die 
de Vlucht naar Egypte en de Kindermoord in Bethlehem 
beschrijft. Die twee – verder niet gedocumenteerde 
gebeurtenissen – sluiten goed aan bij de verheerlijking 
door de Drie Wijzen en onderlijnen op het uitzonderlijke 
karakter van het Kind. 
 

RELIGIE 

ZONDER KERSTMIS 
GEEN PASEN 

Volksdevotie heeft van Kerstmis het allicht populairste christelijke feest 
gemaakt. Maar het heeft ook geleid tot platte commercialisering. Tijd om de 

Geboorte van Jezus weer de plaats te geven die ze verdient. 
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Moeder Gods 
 
 Veel meer dan de geboorte ‘an sich’ ontwikkelde de 
status van Maria zich zowel in de volksdevotie als in de 
godsdienstwetenschap tot een cruciaal thema. De 
bescheiden positie waarmee Jozef zich van bij 
aanvang moest tevreden stellen, is altijd zo gebleven 
en de man is er na 2000 jaar nog altijd niet in geslaagd 
op te klimmen op de kerkelijke hiërarchische ladder. De 
theologische beschouwingen over de maagdelijkheid 
van Maria daarentegen, leidden vaak tot verhitte 
debatten en zelfs meer dan dat. 
 
Dat de geboorte van Jezus, en alles wat daarrond hing, 
voor de eerste christenen minder woog dan de Passie, 
de Verrijzenis en Pinksteren en vooral zijn prediking, 
blijkt onomstotelijk uit de nagenoeg volledige 
afwezigheid van het kerstverhaal in de christelijke 
iconografie tot het einde van de 4de eeuw. In een 
standaardwerk (1) over de christelijke symboliek en 
iconografie komt het kerstverhaal zelfs niet voor in 
tegenstelling tot de afbeeldingen van de Moeder Gods 
in de Annunciatie, bij de Pieta of als Sedes Sapientiae. 
 
Eén van de oudste afbeeldingen is een schildering in de 
catacomben van San Sebastiano in Rome. Het stelt een 
tafel voor met daarop het Kindje, gewikkeld in doeken 
met op de achtergrond een os en een ezel. Die twee 
dieren die respectievelijk symbool staan voor reinheid 
(os) en onreinheid (ezel) komen nergens in de 
evangeliën voor, maar duiken dus al vroeg op in de 
beeldende kunst en ze zijn er sindsdien nooit helemaal 
uit verdwenen. Samen met de herders en de magiërs 
houden ze de Heilige Familie vaak gezelschap. 
 
Vanaf de 5de eeuw komt de Geboorte als thema steeds 
vaker voor in de Byzantijnse kunst, waarbij ze duidelijk 
wordt afgebeeld als een echte bevalling, mét 
vroedvrouwen. Die speelt zich bovendien af in een grot, 
terwijl Matteüs spreekt van een ‘huis’ en Lucas enkel 
een ‘kribbe’ vermeldt. Tot aan de 14de eeuw blijft deze 
manier van voorstellen, ook in de westerse kunst (afb 1), 
populair, maar vanaf dan keert het tij en krijgt de 
volkse fantasie meer de vrije loop en worden de strakke 
Byzantijnse iconografische regels doorbroken. 
 
 
Aanbidding 
 
In de late middeleeuwen wordt het thema van de 
bevalling vervangen door de aanbidding van het Kind. 
Maria ligt niet meer op het kraambed, ze zit rechtop 
geknield met gevouwen handen of toont het Kind(afb 2). 

Ze is niet langer de ‘theotokos’ of Moeder Gods, maar 
evenzeer ‘Onze-Lieve-Vrouw’. Wijzen en herders duiken 
nu met de regelmaat van een klok op en vanaf de late 
15de eeuw maken de engelen eveneens hun intrede, in 
alle mogelijke formaten en houdingen. De Geboorte 
van Jezus is nu één van de populairste onderwerpen in 
de religieuze kunst geworden. 

Het thema was toen ook al erg geliefd bij de gewone 
gelovigen, onder andere via de mysteriespelen en die 
volksdevotie is sindsdien alleen maar toegenomen. 
Sinds vorige eeuw heeft de commerciële wereld de 
Geboorte van Jezus eveneens omarmd: kerstbomen, 
cadeautjes, feestverlichting, markten, familiereünies, 
alles en iedereen claimt vandaag Kerstmis of steekt er 
zijn paraplu boven. Maar dat is helaas vaak geen 
religieuze of spirituele paraplu, de diepere betekenis 
van de komst van de Messias is ondergesneeuwd. 
 
Tijd dus om de Geboorte van Jezus zijn rechtmatige 
plaats terug te geven. Want zonder die geboorte was 
er ook geen Bergrede geweest, geen Kruisdood en dus 
ook geen Verrijzenis. Zelfs voor wie twijfelt aan de 
goddelijke natuur van Jezus, kan Kerstmis veel meer 
zijn dan een zoveelste feestdag. Want de herdenking 
van de geboorte van zo’n uitzonderlijke Man, zorgt voor 
herbronning bij ons allen, zet aan tot bezinning en 
vooral tot hoop op een meer vredevolle wereld. Een 
letterlijk en figuurlijk licht in de duisternis. Zalig Kerstmis 
voor u allen! 
 
Guido Meeussen 
 
 
 
 
Bronnen: 
• Wim WYLIN, Kerstmis in de westerse schilderkunst, in Het Teken, jaargang 62, nummer 

6, 1989 
• J.J.M. TIMMERS, Christelijke symboliek en iconografie, Bussum, 1974. 
• Het Nieuwe Testament, Willibrord-vertaling, Brugge, 1966 

RELIGIE 
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Jacob Denys schildert rond 1792 het portret van 
Willem Kerricx (1652 – 1719) en zijn zoon 
Willem Ignatius (1682 – 1745). Het is 
een mooi en teder schilderij. Vader 
Willem is in gedachten verzonken 
en kijkt dromerig naar één van 
de bustes die hij heeft 
gebeeldhouwd, het 
tekentalent van junior wordt 
ons ingefluisterd door de 
onherkenbare schets die hij 
vasthoudt. 
 
Het gezin Kerricx woonde in 
de Zwartzustersstraat 15, 
dat was letterlijk onder de 
toen nagelnieuwe toren van 
Sint-Paulus. Ze wisten het 
waarschijnlijk nog niet 
wanneer ze voor het 
dubbelportret poseerden, maar 
vader Willem zal rond 1700 de 
calvarieberg voor de calvarietuin 
ontwerpen en zowel vader als zoon zullen 
met beeldhouwwerk aan die tuin bijdragen. 

Moeder Barbara Ogier (1648 – 1720) deed niet 
onder voor haar mannen in dit 

kunstenaarsgezin. Ze was lid van de 
rederijkerskamer De Olijftak en 

schreef tragedies in dichtvorm, 
wat uitzonderlijk was voor een 

vrouw in die tijd. Haar zoon 
Willem Ignatius zal zich in dat 
inspirerende en warme nest 
ontpoppen tot een veelzijdig 
kunstenaar: beeldhouwer, 
ontwerper, schilder en 
schrijver. 
 
 
Dicht bij Maria 

 
Ze werden elk op hun beurt 

begraven in het familiegraf in 
de Sint-Pauluskerk. Dat graf lag 

net voor het Maria-altaar, nog 
binnen het hofje dat wordt 

ingesloten door de lage 
communiebank met de marmeren 

engeltjes. Het graf lag dus ook vlakbij de 

ERFGOED 

Gescheurd vlag getuigt van rijke traditie Maria verbindt Paulus met Jacobus in Kapellen 

TROON EXTRA MUROS 

Wat verbindt onze kerk met die van Sint-Jacobus de Meerdere in Kapellen? 
Het antwoord is eenvoudig: een pilaartroon voor Onze-Lieve-Vrouw van 

de beeldhouwersfamilie Kerricx. Of hoe Antwerpse kunstenaars ook 
buiten de metropool hun brood verdienden. 

10 

ERFGOED 



   

   

pilaartroon voor O.L.V. van de Rozenkrans, die Willem 
Kerricx in 1688 maakte voor de kloosterkerk van de 
Antwerpse predikheren. 
 
De troon is een schitterende omlijsting voor het 
miraculeuze Mariabeeldje, dat al in de tweede helft van 
de 16de eeuw en dankzij het bidden van de rozenkrans, 
voor twee genezingen zorgde van vrouwen die door de 
duivel bezeten waren. Dachten de predikheren 
daaraan terug toen ze een eeuw later het thema van 
de troon door Kerricx senior lieten uitwerken? 
 
De pilaartroon is een ode aan O.L.V en de rozenkrans. 
De duivelslegende en de redding door het bidden van 
de rozenkrans, natuurlijk met de predikheren als 
bemiddelaars, wordt op twee medaillons uitgebeeld. De 
bijhorende teksten maken het verhaal compleet en die 
verzen doen denken aan wat er in die tijd geschreven 
en vertoond werd door de rederijkerskamers: 

“SY GHEEFT HAER HANDT-SCHRIFT HIER AEN 'T 
HELSCHE MONSTERDIER”. 

De tekst is geïnspireerd door pater Petrus Vloers, die in 
1658 de mirakelen van de rozenkrans verzamelde en 
opschreef. 
 
De enorme rozenkrans die het Mariabeeld met Kind 
omringt bestaat uit 86 vergulde roosjes en wordt 
omhoog gehouden door vijf zorgvuldig geselecteerde 
engeltjes. Collega Roger De Ryck van de Sint-
Paulusvrienden heeft de pilaartroon dit jaar ontleed in 
een filmpje dat u kan bekijken op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=gOHTZ1GO_5Y  
 
 
Meegetroond 
 
Een paar maanden geleden trof ik Lieve Pauwels en 
haar man aan in bewondering voor onze pilaartroon 
met Maria. Ze vertelde dat in haar parochiekerk, Sint-
Jacobus in Kapellen, ook een pilaartroon van Kerricx te 
vinden is. Uit dat gesprek ontstond dit verhaal, want 
een paar weken later stond uw verslaggever voor de 
poort van Sint-Jacobus, die gastvrij door de voltallige 
kerkraad werd open gezwierd. 
 
De Sint-Jacobuskerk is één van de oudste gebouwen in 
Kapellen. Op die plek stond in de 13de eeuw een kapel 
gewijd aan Sint-Jacob. De kerk, gelegen op de weg 

naar Santiago de Compostella, werd meermaals 
verwoest, hersteld en vergroot en bezit een rijk 
patrimonium. 
Het koor dateert uit de 14de eeuw, het laatgotisch 
hoogkoor en de kruisbeuk uit de 15de en de 16de eeuw. 
In 1849 werden twee zijbeuken aangebouwd en in 1890 
volgde een nieuwe uitbreiding met een nieuwe 
kerktoren. 
 
De Kapellenaren troonden me mee naar de pilaar waar 
een Mariabeeld met Kind in een prachtige omlijsting op 
de ereplaats staat. Op 15 november 1714 ontving Willem 
Ignatius Kerricx, junior dus, 420 gulden voor het maken, 
beschilderen en vergulden van een troon voor het 
beeld in de Sint-Jacobuskerk. 
 
De Kapelse troon is gemaakt uit lindenhout en bestaat 
uit een groot gordijn, opgehouden door twee engelen, 
dat vanuit een rijkversierde kroon naar beneden valt. 
Onder de kroon is een buste van God geplaatst die Zijn 
armen bewarend over Maria en Jezus uitstrekt. Aan 
weerszijden van de troon dartelen engeltjes. Maria 
staat op een wereldbol, die door twee engeltjes 
onderstut wordt. 
 
 
Geen rozenkrans, wel medaillons 
 
De tien medaillons van de pilaartroon, die het beeld 
omringen, beelden attributen uit die verwijzen naar 
Maria. Sommige symbolen komen uit het Hooglied van 
Salomon. De fysieke schoonheid van een maagd die in 
dat lied voorkomt werd als voorbeeld genomen voor de 
spirituele verheerlijking van de Heilige Maagd. We 
vinden een aantal van die symbolen ook terug in de 
Mariakapel van de Sint-Carolus Borromeuskerk in 
Antwerpen. Een mooi voorbeeld is de zon: Maria is 
stralend als de zon (Hooglied 6:10). 
 
De Maria met Kind in Sint-Jacobus dateert uit het 
midden van de 16de eeuw en is met haar bijna 100 cm 
hoogte iets groter dan Maria van de Rozenkrans in 
Sint-Paulus. De hoogte heeft belang om de mogelijke 
maakdatum te bepalen, want vanaf ongeveer 1550 
werden de Mariabeelden soms wel tweemaal groter 
gemaakt dan voorheen. De reden ligt voor de hand: 
tijdens de contrareformatie moest Maria prominent in 
beeld komen. 
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Op het achterhoofd van het Mariabeeld in Sint-
Jacobus staat een ster gegraveerd. Een onbekende 
meester uit Mechelen signeerde op die manier zijn 
beelden en werd zo bekend als de ‘Meester van de 
vijfpuntige ster”. De gelijkenis met het Mariabeeld op 
de pilaartroon in Sint-Paulus is treffend, maar op dat 
beeld is geen ster te vinden. Ons beeld is in de voorbije 
eeuwen zo vaak beschadigd, gerestaureerd of letterlijk 
terug aan elkaar geklonken dat die aanduiding wel 
eens verborgen of verdwenen zou kunnen zijn. 
 
Tijdens die periode in de 16de eeuw werd een groot 
aantal Mariabeelden met Mechelse kenmerken 
vervaardigd. De beelden werden groter, ze stonden niet 
langer op voetstukken en de anatomische 
verhoudingen werden juister, vooral omdat het hoofd 
kleiner werd. De beelden op de tronen van vader en 
zoon Kerricx in Antwerpen en Kapellen vertonen 
dezelfde kenmerken: het zwaartepunt op heuphoogte, 
een vermoeden van het lichaam en de uitrusting van 
Maria en Kind, met kronen, scepter en wereldbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen 
• Gilberte Gepts-Buysaert, Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, 1951 
• Architectenbureau Steenmeijer & Baksteen, Historische Nota O.L.-Vrouwetroon Sint-

Jacobus Kapellen, 2000 
• Archief Sint-Jacobuskerk Kapellen 
• Rudi Mannaerts, Sint-Paulus de Antwerpse Dominicanenkerk, 2014 
• Sint-Paulus info, blz. 1180, Restauratie van de Pilaartroon 
• De Verbeelding, Nieuwsbrief 2017 
• https://www.kapellen.be/sint-jacobuskerk 
 
Foto’s 
• Schilderij Jacob Denys: KMSKA, vrij van rechten 
• Foto pilaartroon Kapellen: eigen foto 

Dank 
 
Bedankt, vrienden van Kapellen. Jullie hebben ons 
laten kennismaken met een prachtig kunstwerk, dat 
veel gemeen heeft met zijn tegenhanger in onze Sint-
Pauluskerk. We wensen jullie veel goede moed bij het 
verzamelen van subsidies en gelden voor de nakende 
restauratie van de schitterende pilaartroon van Willem 
Ignatius Kerricx. 
 
 
Armand Storck 
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‘Membra Jesu Nostri’ (Dietrich Buxtehude) 
(vrijdag 3 december, 19u30) 
 
Jonge solisten uit de vermaarde Musikhochschule van 
Trossingen, uit de klas van tenor Jan Van Elsacker, 
brengen een meesterwerk uit de barok: ‘Membra Jesu 
Nostri’ van Dietrich Buxtehude (1637 – 1707), een cyclus 
van zeven cantates, waarin telkens een ander 
lichaamsdeel van de gekruisigde Christus wordt 
bezongen: voeten, knieën, handen, de zijde, de borst, 
het hart en het hoofd. 
 
Praktisch: 
• Een kaartje kost 10 euro. 
• Mail naar muziek@sintpaulusantwerpen.be om een 

plaats te reserveren. 
• Het concert vindt plaats in de kerk. 
• Ingang langs de Veemarkt. 

  

MUZIEK 
 

Gescheurd vlag getuigt van rijke traditie Sprankelend programma voor december 

EEN VURIGE MIS 
EN KERSTPRIMEURS 

Sint-Paulus biedt u weer een rijk muzikaal aanbod. Sommige concerten 
vermelden we onder voorbehoud. Of het nu een koormis, concert of orkestmis 

betreft, u moet ten allen tijde uw mondmasker dragen, soms zal ook uw 
covid-pas gevraagd worden. Consulteer steeds de agenda op onze website 

voor de laatste informatie. 
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‘Gloria’ voor Sint-Elooi (Antonio Vivaldi) 
(zondag 5 december, 10u30) 
 
Tijdens deze plechtige eucharistieviering ter ere van 
Sint-Elooi, voorgegaan door pastoor Didier 
Croonenberghs o.p., brengt onze kersverse 
muziekdirecteur Bart Rodyns (zie ‘Maestro Nuevo’ in dit 
nummer) en zijn ensemble Euterpe Baroque Consort 
een Italiaanse mis met als hoofdbrok dé integrale van 
de kaskraker, het ‘Gloria in D’ van Antonio Vivaldi (1678-
1741). 

 
Samen met de klanken van het aambeeld en de 
hoornblazers kan het bijna niet feestelijker worden. 
Volgens onze muziekdirecteur en organist Bart Rodyns 
wordt het in alle opzichten ‘een vurige Italiaanse mis’. 
Vivaldi schreef in totaal drie Gloria’s. Hij maakte er 
zelfstandige stukken van. Het Gloria in D (RV 589) dat 
we zullen horen (RV 589) schreef hij in 1715. 
 
Gloria in D bestaat uit 12 delen. Tussen de koordelen 
klinken solopartijen voor sopraan en alt. De uitvoering 
die we plannen is niet alleen historisch verantwoord, we 
houden in de bezetting ook rekening met de covid-
voorschriften, waardoor elke uitvoerder ‘solist’ wordt en 
de transparantie verzekerd is. Daarnaast is in 
barokmuziek polyfonie het hoogste goed en dat wordt 
op deze manier extra in de verf gezet, aldus Bart. 
 
Na overleg met onze pastoor Didier, besloot onze 
muziekdirecteur om de twaalf delen te verspreiden over 
de volledige eucharistieviering zodat er een mooi 
evenwichtig geheel ontstaat, met voldoende afwisseling 
en geen overdaad. ‘Uniek’, zegt Bart. Uiteraard werd 
rekening gehouden met de correcte volgorde van de 
delen in het liturgisch kader. 

Daarnaast komen er enkele passende instrumentale 
Italiaanse intermezzi van Arcangelo Corelli (1653-1713), 
Girolamo Frescobaldi (1683-1743) en ook van Vivaldi. In 
deze advent-tijd mag uiteraard ‘Nun komm, der Heiden 
Heiland’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750) niet 
ontbreken. Bart brengt dit koraal in een eigen 
bewerking op orgel, de mis wordt daarmee afgesloten. 
 
Het Euterpe Baroque Consort staat onder leiding van 
Bart Rodyns en bestaat voor dit concert uit Sarah Van 
Mol (sopraan); Jan Wouters (contratenor); Geoffrey 
Degives (tenor) en Matthew Zadow (bariton). Het orkest 
wordt gevormd door Griet Cornelis (hobo); Marc Goris 
(trompet); Marc Claes (altviool); Herlinde Verheyden 
(cello); Lode Leire (contrabas) en Marianne Herssens & 
Martine Beernaert (viool). 
 
 
Gregoriaanse mis 
(zondag 12 december, 10u30) 
 
De plechtige eucharistieviering van 12 december wordt 
muzikaal verzorgd door de gregorianen van Cantabo. 
 
 
Benefietconcert Venerabel Kapel 
(zondag 12 december, 16u) 

MUZIEK 
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De Venerabelkapel van Sint-Paulus nodigt u graag uit 
om op zondag 12 december om 16 u in het Schooltje 
samen te genieten van een namiddag vol muziek, u 
gebracht door het Jong Solisten Ensemble van Opera 
Ballet Vlaanderen én op de ‘Blüthner 1911’ van 
Emmanuel Durlet. 
 
Elisa Soster, sopraan en Mario Maiguel, pianist brengen 
werk van o.a. Brahms, Puccini, Gershwin, Bach, 
Gounod, Lombardo, Massenet, Schumann, Ranzato. 
 
Praktisch: 
• Een kaartjes kost 30 euro 
• Voor info en reservaties: mail naar 

els.maldoy@telenet.be 
• Het concert gaat door in het Schooltje. 
• Ingang langs de Sint-Paulusstraat. 
 
 
Koormis voor Sint-Lucia 
(zondag 19 december, 10u30) 
 
De plechtige eucharistieviering ter ere van Sinte-Lucia 
wordt opgeluisterd door het koor Sine Nomine uit Lier, 
onder leiding van Peter Pazmany. 
 
 
Kerstmuziek uit Rubens’ tijd 
(zondag 19 december, 16u) 
 
Het ‘Studiecentrum voor Vlaamse Muziek’ nodigt u 
graag uit voor dit bijzondere kerstconcert. Het Flanders 
Boys Choir, onder leiding van Dieter Van Handenhove 
en het Ensemble De Meid brengen o.a. nooit eerder 
uitgevoerde Cantiones natalitiae, bewaard in de 
Antwerpse Conservatoriumbibliotheek. 
Praktisch: 
• De toegang is gratis, maar een vrije bijdrage is altijd 

welkom 
• Info en reservatie via svm@ap.be of bel naar 

03/244 18 21 
 
 
 
 
 

‘Messe de minuit’ (Charpentier) 
(vrijdag 24 december, 23u59) 
 
Plechtige eucharistieviering in de Sint-Pauluskerk, 
voorgegaan door pastoor Didier Croonenberghs o.p. 

Het knapenkoor 'Flanders' Boys Choir' brengt Vlaamse 
Kerstliederen onder leiding van Dieter Van Handenhove 
in een bewerking van Piet Struyckers en de 'Messe de 
Minuit' van Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), 
begeleid door titularis-organist Bart Rodyns. 
 
 
Solistenmis op Kerstmis 
(zaterdag 25 december, 10u30) 
 
Vorig jaar nog als een livestream 
(https://youtu.be/R8-ykBQ_5pw), dit jaar in het echt: 
de plechtige eucharistieviering voor Kerstmis, 
voorgegaan door pastoor Didier Croonenberghs o.p., is 
gevuld met de mooiste Vlaamse kerstliederen, u 
gebracht door sopraan Sarah Van Mol, begeleid door 
titularis-organist Bart Rodyns. 
 
 
Voor last minute wijziging en meer info, check zeker 
onze website sintpaulusantwerpen.be 
 
 
Caroline De Wever en Guido Meeussen 

MUZIEK 
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De vzw Muziekkapel Sint-Paulus besliste op  22 
september 2021 tot de benoeming van Bart Rodyns als 
nieuwe muziekdirecteur.  
 
Bart was in juni 2020 al aangesteld tot titularis-organist 
door de kerkraad. Het volledige muzikale register van 
de kerk bevindt zich nu in zijn ervaren handen.  De 
voorbije maanden zorgde Bart al voor de continuïteit 
van de muzikale traditie van onze kerk. De Bach-
orkestmis (BWV 236) op Allerheiligen onder zijn leiding 

met het Euterpe Consort en het Ensemble Utopia was 
een mooie verderzetting van die rijke traditie. 
 
Bart heeft een rijk gevulde concertpraktijk in binnen- en 
buitenland en excelleert als lesgever-muziekpedagoog 
in verschillende opleidingen o.a. de Fontys Academy of 
Music & Performing Arts in het Nederlandse Tilburg, de 
Kunsthumaniora in Antwerpen en Brussel en 
Muziekhuys44. Als muzikale duizendpoot speelt hij 
orgel, klavecimbel en harmonium. Hij trad en treedt nog 
steeds op met talrijke ensembles en orkesten in binnen- 
en buitenland. 
 
Ondertussen werd Bart een bekend en gerespecteerd 
lid van de Sint-Paulusfamilie. Wij  hopen dat hij zijn 
talenten volop mag ontplooien om ‘de spirituele 
uitstraling en de inspiratie die de liturgie kan geven nog 
meer in de verf te zetten’, aldus een mededeling van de 
vzw. ‘De Muziekkapel wenst de nieuwe directeur veel 
succes in het uitoefenen van zijn nieuwe taak’. 
 
 
 
 
 
 
Leo Vereecken 

MUZIEK 

Muziekkapel benoemt Bart Rodyns als nieuwe directeur 

MAESTRO NUEVO 
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Sinds 1 november heeft Sint-Paulus een nieuwe muziekdirecteur, onze 
titularis-organist  Bart Rodyns (42). Als directeur krijgt Bart assistentie 

van zijn echtgenote Martine Beernaert. De voorbije maanden zorgde hij al 
voor de nodige continuïteit, onder andere met een geslaagde 

Bach-orkestmis op Allerheiligen 



   

Religie en traditie gaan vaak hand in hand. Voor 
sommige gelovigen vormt die ‘voorkennis’ echter een te 
hoge drempel. Terugkeren naar de essentie van Jezus 
is dus cruciaal, maar daarom moeten we al onze ‘oude’ 
waarden niet overboord kieperen. Een moeilijke 
evenwichtsoefening. 
 
Bij het doornemen van de tekst van pastoor Didier in 
Paullus van oktober 2021 was ik blij verrast in zijn 
pleidooi te lezen dat: ‘In onze kerk openheid en 
ontmoeting met andere culturen fundamenteel zijn’ en 
dat de uitdaging ‘niet [is] het betrachten van 
uniformiteit en eenheid, maar het omarmen van 
verscheidenheid’. Dit deed mij denken aan een boekje 
van de Franse filosoof filosoof Paul Ricoeur (1913 – 
2005). 
 

Op het einde van zijn leven schreef Paul Ricoeur een 
aantal korte teksten en overwegingen naar aanleiding 
van zijn naderende dood. Die werden postuum 
uitgegeven onder de titel ‘Vivant jusqu’à la mort’,(1) 
levend tot aan de dood. Ricoeur was protestant en was 
sterk geïnteresseerd in exegese van de Bijbelteksten, in 
dialoog met de menswetenschappen. 
 
Hij heeft het o.a. over zijn confrontatie met de 
bevindingen van twee archeologen Finkelstein en 
Silberman ‘De Bijbel als mythe’.(2) Op grond van 
archeologisch onderzoek komen beiden tot het besluit 
dat het Oude Testament dateert van de 6de of ten 
vroegste de 7de eeuw voor Christus. Er is volgens hen 
niets geweten over Mozes (14de eeuw v.Ch.) en de 
eerste joodse koningen (10de eeuw v.Ch.) zoals David 
en Salomon. 
 

RELIGIE 

Gescheurd vlag getuigt van rijke traditie Het delicate huwelijk van geloof en traditie 

GEEF HET VUUR DOOR, 
AANBID DE AS NIET 

Religie en traditie gaan vaak hand in hand. Voor sommige gelovigen vormt 
die ‘voorkennis’ echter een te hoge drempel. Terugkeren naar de essentie van 

Jezus is dus cruciaal, maar daarom moeten we al onze ‘oude’ waarden niet 
overboord kieperen. Een moeilijke evenwichtsoefening. 
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Culturele waarde 
 
Ricoeur aanvaardt het onderzoeksresultaat van 
Finkelstein en Silberman. Hij erkent verrast te zijn door 
het verlies van een illusie die lang gediend heeft als 
fundering van het joodse en het christelijke denken 
(zeker voor de protestanten die meer belang hechten 
aan het Oude Testament). Maar uiteraard blijven die 
teksten interessant wegens hun invloed op 
verschillende culturen. Wie zou nu de verhalen over 
David en Batseba (2 Samuel, 11 en 12) of over van het 
oordeel van Salomon (1 Koningen 3, 16 – 28) willen 
missen? 
 
In een ander fragment verklaart Ricoeur nog steeds 
gekweld te zijn door de offertheologie, die stelt dat de 
dood van Jezus van Nazareth vereist werd door een 
meedogenloze God die een offer vroeg om de mens 
met Hem te verzoenen (zondenval en verzoeningsoffer 
van Jezus). Ricoeur bekent dat hij altijd gerebelleerd 
heeft tegen deze visie en zegt op zoek te willen gaan in 
niet-Bijbelse tradities naar een andere manier van 
denken. 
 
Dit bracht mij dan weer bij het mooie boek dat 
theoloog Marc Van Tente geschreven heeft over de 
Spaans-Indiaanse theoloog, filosoof en mysticus 
Raimon Panikkar (1918 – 2010). Beide denkers 
vertrekken van de vaststelling dat het christendom een 
min of meer harmonisch mengsel is van Griekse, 
Romeinse, gotische en andere invloeden.  
 
 
Geloof en kennis 
 
Uiteraard vergemakkelijkt kennis van het ontstaan en 
de ontwikkeling van het christendom het begrijpen 
ervan voor diegene die zich hierin wil verdiepen. Maar 
als dat een vereiste wordt zullen veel zoekende mensen 
afgestoten worden door wat zij (al dan niet terecht) als 
dor, achterhaald of onbegrijpelijk ervaren. 
 
De vraag is dan of het christelijk ‘geloof’ gebonden 
moet blijven aan de verwoordingen uit een ver 
verleden. Is dit niet de reden waarom veel mensen zich 
tegenwoordig beschouwen als niet-gelovig maar wel 
religieus? 
 
Panikkar en Van Tente stellen de vraag of wij het 
avontuur mogen wagen om de christelijke boodschap 
te herformuleren en opnieuw te beleven los van zijn 

joodse en latere Grieks-Romeins-gotische 
verschijningsvorm. Voor Panikkar heeft het goddelijke 
zich ook op andere plaatsen en tijden en in andere 
omstandigheden gemanifesteerd buiten de joodse 
traditie en de figuur van Jezus.(3) 
 
Marc Van Tente vat het als volgt samen: ‘Panikkar 
roept ons op om ons los te maken van een te strakke 
binding aan vroegere formuleringen om in deze nieuwe 
tijd ook “nieuw” te kunnen denken en geloven. Hij heeft 
het over een proces van de-hebraïsering – ons 
losmaken van de Hebreeuwse taal van de Bijbel - en de-
hellenisering – ons bevrijden van de Griekse taal van 
Plato en Aristoteles – om de taal van onze tijd te 
hanteren. [Om] zoals onze voorgangers telkens 
proberen terug te keren tot de persoon van Jezus’. 
 
 
Traditie 
 
Een interessante denkoefening. Ik heb met deze korte 
tekst enkele denkpistes willen aanbieden. Misschien ook 
omdat de traditie(s) mij dierbaar is (zijn). 
 
Een manier om waardevolle tradities te behouden zou 
kunnen zijn: elementen van die tradities op een voor 
tijdgenoten meer toegankelijke  manier te verwoorden. 
En ook al voldoen sommige antwoorden niet meer: de 
vragen waarop zij een antwoord zochten zijn er nog 
steeds. 
 
‘Traditie is niet het aanbidden van de as, maar het 
doorgeven van het vuur’.(4) 
 
Of om het met een Japans spreekwoord te zeggen: het 
kan de berg niet schelen langs welke kant je hem 
beklimt. 
 
 
Bruno Segers 

 
 
1. Paul Ricoeur, Vivant jusqu’à la mort, Paris, Seuil, 2007, blz.. 90, 91, 97-99. 
2. In 2001 publiceerden Israël Finkelstein en Neil Asher Silberman hun ophefmakend boek 

The Bible unearthed: Archaeology’s new vision of ancient Israel and the origin of its 
sacred texts. De Nederlandse vertaling is: De Bijbel als mythe: opgravingen vertellen 
een ander verhaal. 

3. Marc Van Tente, Vensters op het mysterie: een pelgrimstocht met Raimon Panikkar, 
Averbode, Altiora, 2014, blz. 97, mijn cursivering. 

4. Uitspraak van Gustav Mahler, geciteerd in: Sylvie Walravens 'Twijfel is verkwikkend en 
heilzaam', in: Tertio, 29 april 2020, blz 2-3. 

RELIGIE 
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De oorsprong van de Sint-Walburgiskerk in Antwerpen 
gaat terug tot de 8ste eeuw. In 727 werd een kapel 
gebouwd binnen de ringwal, ter hoogte van de 
Zakstraat ongeveer 50 m ten noorden van het huidige 
Steenplein (zie plattegrond). Ze werd in 836 
waarschijnlijk verwoest door de Noormannen. 
Ongeveer een eeuw later liet Otto I op dezelfde plek 
een burcht bouwen met in het midden een nieuwe kerk 
opgedragen aan de heilige Walburga: de kerk krijgt zo 
haar definitieve naam. 
 
Kort daarna kwamen de benedictijnen in dit Antwerpse 
verhaal. Rond 1100 stichtten die immers vanuit de abdij 
van Echternach een klooster in de burcht, gewijd aan 
Sint-Maurus. Dat kloostertje lag tegenover de Sint-
Walburgiskerk. Een beetje later droeg de orde om 
praktische redenen dit klooster over aan Fulgentius, de 
eerste abt van Affligem. De abdij daar ligt immers veel 
dichter bij Antwerpen.  
  
Tot circa 1290 verbleven Affligemse monniken hier, ze 
zouden ook de Sint-Walburgiskerk bediend hebben. 
Onder het bestuur van de monniken van Affligem werd 
de kerk in 1250 voor een derde keer herbouwd. In 1478 
werd Walburgis een parochiekerk, met doopvont en het 

recht tot begraven. Rond 1500 vond dan een vierde 
verbouwing en uitbreiding plaats. 
 
Het klooster binnen de veilige burcht was daarvoor al 
getransformeerd tot een refuge, Clyn Afflighem. 
Abdijen hadden in de grote steden meestal een 
vluchthuis of refuge. Als de abdij in een gevarenzone 
kwam bij oorlogen konden de kloosterlingen naar hun 
huis in de stad vluchten. Een refuge werd ook gebruikt 
door kloosterlingen die in de stad studeerden. Tot 1586 
bleef het ‘kleine Affligem’ in handen van de abdij. 
 

GESCHIEDENIS 

Benedictijnen speelden rol in ‘prehistorie’ 

‘CLYN AFFLIGHEM’ 

Nog voor de dominicanen waren er de benedictijnen in Antwerpen. Resten 
van de refuge van hun klooster werden onlangs blootgelegd in de oude burcht. 

De benedictijnen zorgden mee voor de eredienst in de Walburgiskerk, de 
voorloper van de Sint-Pauluskerk in onze parochie. 
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Sint-Walburgis, de oudste kerk van Antwerpen, werd in 
1817 gesloopt, daarna werd Sint-Paulus de nieuwe 
parochiekerk. 
 
Op het plattegrond ziet u de refuge (nummer 8) tussen 
de Zakstraat en de Jordaenskade. In de 19de eeuw was 
op die plek een suikerraffinaderij van de gebroeders 
Meeus gevestigd, de fabriek brandde af op 28 
september 1870. Bij de rechttrekking van de Schelde 
kwam het voormalige Affligemse terrein omstreeks 1884 
zelfs grotendeels in de stroom terecht. 
 
 
Opgravingen 
 
De stadsarcheologen voerden in het voorjaar van 2021 
onderzoek uit naar de resten van de Antwerpse burcht 

onder het Noorderterras (zie Paullus, april 2021). Het 
onderzoek kadert in de voorbereiding tot de heraanleg 
van de Scheldekaaien. Resten van de oude burchtmuur 
werden daarbij vrijgelegd, die is het best bewaard. Van 
de huizen, de Vierschaar (rechtbank), de kerk en van de 
refuge werden slechts enkele overblijfselen 
teruggevonden. 
 
 
 
Walter Geluyckens 

 
 
 
Bronnen 
• Affligem, oud abdijarchief  Hafflgenium p.483 
• A.Thys Historique des rues 
• Dendermonde, oud abdijarchief  nr 1 Haffighemum illustratum,  B. Regaus 
• Met dank aan Frank Teirlinck en Daan Celis (consulent archeologie, stad Antwerpen)  
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Gong 
 
In de meeste kerken wordt er met een belletje gerinkeld 
wanneer de priester tijdens de consecratie de kelk of de 
hostie omhoog steekt. In de Sint-Pauluskerk gebruikt 
men een gong. 
 
De gong is een slaginstrument dat bestaat uit een 
lichtjes gebogen ronde bronzen schijf die bevestigd is 
aan een frame en bespeeld wordt door er met een 
hamertje op te slaan. 

Een heel ander geluid dan een bel, niet zo schel, veel 
eerbiediger trouwens. De persoon die in de 
Sint-Pauluskerk al jaren deze gong bedient is dan ook 
een zachte eerbiedwaardige man. 

 
Feestrekening Sint-Cecilia 
 
De broederschap van de H. Cecilia heeft er een lap op 
gegeven in 1823. Een rekening in ons archief onthult 
wat er genuttigd werd tijdens het feest voor hun 
patroonheilige. 

 
Het siert hen dat de lokale zelfstandige leveranciers 
werden ingezet voor de catering. In 1823 zorgde Van 
Ham voor het bier, slagerij Bauwens voor de worsten en 
het vlees, onbekenden voor brood en paling. Hmm… 
zien we daar ‘garnaet en steurkrabben’ – waarschijnlijk 
samen met de ‘palinck’ op de nabijgelegen vismarkt 
gekocht? We eindigen met de merkwaardige 
combinatie van ‘caes, appelen en pijpen’, waarmee we 
aan het einde van het festijn zijn gekomen. Meer moet 
dat toch echt niet zijn, zeker als je de afwas nadien niet 
zelf moet doen, want het ‘gelaesewerck’ werd netjes 
geleverd en mee gefactureerd. 
  

MINIATUURTJES 
Facebook-hitparade van november 

DIGITAAL 
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Aan niets denken mag ook 
 

 
 
De Calvarietuin aan de Antwerpse Sint-Pauluskerk 
nodigt uit tot bezinning. De oase van rust in de drukke 
stad en de meer dan 60 levensgrote beelden helpen 
daarbij. Maar aan niets denken mag ook. 
 
Het is waar, de dagen worden wat korter en frisser, 
maar in de Calvarietuin zit je meestal uit de wind. Dat 
is letterlijk en figuurlijk te nemen, want niet alleen is de 
noorderwind er nauwelijks voelbaar, ook de stormen 
van ons dagelijkse leven komen er even tot bedaren. 
 
Plekken zoals deze bieden onontbeerlijke rustpunten 
aan iedereen, zomaar midden op de dag of tijdens een 
wandeling door de stad. Op geplande of onvoorziene 
momenten, we hebben er allemaal behoefte aan. 
 
De Calvarietuin is toegankelijk wanneer er ‘s zondags 
een misviering is (om 10u30) of wanneer de kerk 
geopend is voor bezoek. In oktober en tijdens de 
herfstvakantie is dat elke dag van 14u tot 17u, daarna 
gaan we in winterslaap en houden de Sint-
Paulusvrienden de kerk alleen op zaterdag en zondag 
open, ook van 14u tot 17u. 

Belgenland 
 
Als je rond 1930 in de buurt van het Noordkasteel 
vertoefde, maakte je kans op een uniek spektakel. 
 
Schilder Clement Wouters heeft dat schitterend op een 
olieverfpaneel vastgelegd. De Belgenland van de Red 
Star Line zet koers naar Matadi, havenstad van de 
Belgische kolonie in Afrika. De sleepboten lijken 
dwergen die hulpeloos vasthangen aan het 
moederschip en toch is het net omgekeerd: het zijn zij 
die de reus van meer dan 200 meter voorttrekken. 
 
Op die plek aan het Noordkasteel speelt het 
perspectief je parten. Staat de toren van Sint-Paulus 
echt naast die van de kathedraal? De Schelde is 
woelig, er staat veel wind. Als je lang naar dit schilderij 
kijkt of zelfs maar naar de foto, dan kan je de stroom 
bijna ruiken. 
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Leeuwenmensenkop 
 
Alleen de manen en met wat fantasie het baardje, doen  
denken aan een leeuw. 
 
Voor het overige is het een mannenkop met een 
geprononceerde neus, de ogen wijd open en 
vervaarlijke wenkbrauwen. De kop was gedurende vele 
eeuwen een onmisbaar attribuut voor de dominicanen 
van het klooster en ook daarna nog voor de 
Sint-Paulusparochie. 
 
Zelfs gebruiksvoorwerpen zoals deze kop werden in de 
17de eeuw op barokke wijze en met de meeste zorg 
gemaakt. Weet er iemand waar je deze kop nog altijd 
kunt bewonderen in onze gebouwen? 

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! 
Alle Facebookberichten en nieuwsjes verschijnen ook op onze website: 
www.sintpaulusantwerpen.be.  
 
Uw FB/IG-ploeg (Armand Storck, Walter Geluyckens, Caroline De Wever) 
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In Memoriam 
Marc Provo 
 
Op 3 november overleed Marc op 82-jarige leeftijd. 
Twee dagen voordien hadden we nog zijn 25-jarig 
jubileum als lid van de Venerabelkapel gevierd. Hij was 
gewezen prior en lid van Reverendissimus Ordo 
Equester Sancti Joannis Baptistæ. 
 
Bij hem kwam zijn familie op de eerste plaats. 
 
Niettegenstaande hij lid was van Venerabelkapel had 
hij ook een grote verering voor Onze-Lieve-Vrouw. 
Getuige hiervan is zijn toewijding als lid en oud 
bestuurder van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof in 
de kathedraal 
 
De uitvaartplechtighid had plaats op woensdag 10 
november l.l. 
 

 

 
Edouard Van Winckel 
 
Op 5 november overleed Edouard Van Winckel. 
 
Deze 87-jarige, stille, behulpzame man was een trouwe 
bezoeker van de zondagsmis en was dan ook één van 
de eerste aanwezig. Dat hij daarvoor uit Deurne moest 
komen was geen bezwaar. 
 
Tijdens grote eucharistievieringen hield hij een oogje in 
het zeil op de kelken en monstransen. 

 
Hij bracht zijn tijd door als vrijwilliger in het archief van 
het Felixpakhuis en dit van Familiekunde Vlaanderen 
Regio Antwerpen, zelfs al moest hij daarvoor naar 
Beveren reizen met tram en bus. 
 
De uitvaartplechtigheid had plaats op vrijdag 12 
november. 
 
 
 
 

KORT NIEUWS 

RAFELS EN PRIKKELS 
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‘Histoire Universelle’ 
 
Louis-Philippe, markies en graaf de Ségur, schrijft in het 
eerste kwart van de 19de eeuw zijn ‘Histoire universelle, 
ancienne et moderne’. Wat heeft dit ambitieuze werk 
van een revolutionaire Franse graaf te maken met ‘De 
Geseling’ van Pieter Paul Rubens in de Sint-
Pauluskerk? In de volgende Paullus openen we letterlijk 
de toonkast die het antwoord bevat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe broeder voor Antwerpse dominicanen 
 
Zaterdag 29 januari 2022 om 15u legt broeder Anton 
Milh zijn kloostergeloften af in de orde der 
predikbroeders, tijdens een eucharistieviering 
voorgegaan door de provinciaal (overste) van de 
dominicanen, broeder Philippe Cochinaux.  
 
De plechtige professie is het definitieve engagement in 
de orde. Na een jaar noviciaat en drie jaar professie 
legt broeder Anton zijn laatste geloften af. Daarmee 
wordt de broeder volledig geïntegreerd in de orde der 
dominicanen. Dit wordt gevolgd door de diaken- en 
priesterwijding.  
 
De liturgie van een professie is even mooi als 
eenvoudig. Op de vraag van de provinciaal ‘Wat 
verlang je?’, antwoordt de broeder ‘Gods 
barmhartigheid en die van jullie’. Niet alleen die van 
zijn overste, maar van al zijn broeders met wie hij 
verkiest zijn leven te leiden. Dan doet de broeder zijn 
belijdenis. 
 
Anton-Marie Milh (1992) trad in januari 2018 in bij de 
dominicanen. Hij deed zijn noviciaat in het klooster van 
Brussel, waar hij daarna nog anderhalf jaar verbleef 
om zijn doctoraat in de kerkgeschiedenis af te ronden. 
Sinds oktober 2020 verblijft hij in het Zwitserse Fribourg 
voor verdere theologische vorming. Na zijn professie 
gaat hij terug naar Zwitserland tot einde 2022. Daarna 
wordt het ‘klooster’ van Antwerpen aan de Veemarkt 
zijn thuishaven. 
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DECEMBER 
 
Vr — 3 19u30 — Concert – ‘Membra Jesu Nostri’ (Dietrich Buxtehude) 
Zo — 5 10u30 — Sint-Elooiviering – Orkestmis – Italiaanse barok 
     Voorganger pastoor Didier Croonenbeghs o.p. 
Zo — 12 10u30 — Orgelmis – Voorganger Dries Ghesquiere o.p. 
 —  16u00 — Concert – Gaudete – Ingericht door Venerabelkapel 
Zo — 19 10u30 — Sint-Lucia – Koormis (Sine Nomine, Lier olv Peter Pazmany) 
     Voorganger pastoor Didier Croonenbeghs o.p.  
Vr — 24 10u30 — Middernachtmis – Orkestmis – Messe de Minuit (Charpentier) 
     met Flanders’ Boys Choir - Voorganger pastoor Didier Croonenbeghs o.p. 
Za — 25 10u30 — Kerstmis – Solistenmis - Voorganger pastoor Didier Croonenbeghs o.p. 
     Preek Anton Milh 
Zo — 26 10u30 — Orgelmis - Voorganger pastoor Didier Croonenbeghs o.p. 
 
JANUARI 
 
Zo — 2 10u30 — Orgelmis 
Zo — 2 14u00 — Doop Anna-Clara Luxem 
Do — 6  — Cantabo Vespers Driekoningen 
Zo — 9 10u30 — Orgelmis - Voorganger pastoor Didier Croonenbeghs o.p. 
Zo — 16 10u30 — Orgelmis - Voorganger Dries Ghesquiere o.p. 
     Nieuwjaarconcert (onder voorbehoud) 
     Nieuwjaarsreceptie (onder voorbehoud) 
Zo — 23 10u30 — Orgelmis - Voorganger pastoor Didier Croonenbeghs o.p. 
Zo — 28 10u30 — Plechtige professie Anton Milh 
Zo — 30 10u30 — Orgelmis - Voorganger Dries Ghesquiere o.p. 
 
 
Voor last minute wijzigingen en meer info, check zeker onze website sintpaulusantwerpen.be.  
 
 
 
 
 
 
 

DOPEN  
Genesis Cloetens   —  7 november 
Elliot Poschet   —  14 november 
Tigran Brzezicha   —  21 november 
 

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), 
Bart Rodyns (muziek), 
Erwin Vandecauter (layout en grafische vormgeving) 
 
Vormgeving 
We make. 

Drukkerij 
zwartopwit 

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 
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