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VOORWOORD

BARRICADES
Tot een tiental jaar geleden kon je vooraan in ‘Humo’ de rubriek
‘Het wordt te veel voor Corneel’ lezen. Een satirisch cursiefje met de
ergernissen van de auteur over wat er allemaal fout liep in de
maatschappij. Wel het wordt ook te veel voor uw hoofdredacteur!

Maar daar houdt mijn ‘rebellie’ meteen al op. Want wat
zouden brave Paulianen zich verzetten tegen
maatregelen van de overheid die als doel hebben de
volksgezondheid te beschermen. Bij het schrijven van dit
voorwoord was nog niet duidelijk of misvieringen in
dezelfde pot als ‘binnenactiviteiten’ belanden en dus
verboden worden – dus daar houden we nog een slag
om de arm – maar de prachtige orkestmissen en
concerten die in het voorjaar gepland stonden, zijn nu
plots allemaal bedreigd. Ons groots opgevatte SintPaulusfeest en nieuwjaarsconcert hadden we
veiligheidshalve al verplaatst naar midzomernacht of
daaromtrent. Hopelijk keert het tij snel en kunnen we
toch nog een deel van ons mooie muzikaal programma
van het eerste kwartaal redden.

tevens duidelijk dat een kopie van Rubens zowel voor
blijdschap als kopbrekens kan zorgen; verder hebben we
een gesprek met de stichter-dirigent van Muzikaal
Ensemble Alegría dat – laat ons bidden – hopelijk op 19
februari zijn Messiah kan laten weerklinken en ten slotte
geven we u een inkijk in de bewogen levens van de
pandemiebestendige Sint-Valentijn, jawel meervoud.
De voorzitter van de kerkraad heeft een boodschap voor
u, verder moesten we helaas afscheid nemen van Jan
Van Damme, een eminent kunsthistoricus die Sint-Paulus
nauw aan het hart lag.
Dat is méér dan een doekje voor het coronabloeden.
Bovendien brengen ergernissen zelden mooie dingen
voort, dus nee, ik kruip toch maar niet op de barricades.
We maken er het beste van, een mooie spreuk van een
vroegere collega indachtig: ‘Erger u niet, verwonder u
slechts’. We wensen u een creatief en gezond 2022.

Wie weet brengen de heilige Corona en Sint-Rochus
soelaas.
Het heeft ons er niet van weerhouden om voor u weer
een gevarieerde en lezenswaardige ‘Paullus’ in mekaar
te steken. Walter is dit keer in de crypte neergedaald om
de grafsteen van prior Bocquetius te onderzoeken;
Armand heeft indrukwekkend bewijsmateriaal opgesnord
waardoor we onze mooiste biechtstoel nu zo goed als
zeker aan Willem Kerricx kunnen toeschrijven; hij maakt

Guido Meeussen - hoofdredacteur
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LEVENSLANG KIND
Kerstmis ligt al even achter ons maar dit bijzondere feest, deze unieke
gebeurtenis zindert nog na. Ze zorgt voor hoop in bange tijden, maar moet
ons ook aanzetten tot kinderlijke onschuld én vermetelheid..

Met Kerstmis komt God naar ons en samen met ons
brengt hij een nieuwe wereld tot stand. Toch lijkt de
wereld, onze wereld, op hol te slaan en misschien wel in
te storten. Is ons gemeenschappelijke huis niet aan het
kraken? Op middellange termijn worden wij bedreigd
door de klimaatverandering. Covid lijkt ons niet snel te
willen verlaten. En overal lijkt het minimum aan
democratische consensus uiteen te spatten…

rust komt. Dit is de verrassing, het geschenk van God.
Het is een geschenk dat altijd nieuw is, een uitnodiging
die nooit oud wordt. Laten we kinderen zijn om dit
geschenk te verwelkomen!
Kerstmis beleven is geloven in een nieuwe toekomst, een
blijde gebeurtenis in je leven. Het is aan ieder van ons
om deze plek te ontdekken, deze kribbe waar we ons
kunnen voeden aan de mensheid van God. Kerstmis
beleven, elk jaar, elk moment, is dus de weg van God
kiezen, op zoek gaan naar die momenten die ons
terugbrengen in de wereld, ons herboren maken. Die
momenten van genade als we herboren zijn en daardoor
anderen kunnen voeden. In deze tijd van afstand is het
echt mogelijk om Kerstmis te leven en te beleven.

En toch, hoop en vermetelheid zijn de woorden van
Kerstmis. Hoop —in mensen en in God— stelt ons in
staat om stand te houden in de storm, om stand te
houden door solidariteit en vriendschap, door zorg voor
alle lijden. Laten we vooral niet te “rationeel” zijn, maar
als kinderen! Geen verwende kinderen, maar kinderen
die spelen, die lachen, die huilen, die vragen stellen, die
de hand uitsteken, die een beetje zorgeloos zijn… Laten
we kinderen zijn, met vermetelheid en naïviteit. Dit woord
komt trouwens van het Latijnse woord nativus, dat
‘geboren’ betekent…

Wanneer een eenvoudig woord aan een geliefde een
beetje licht laat schijnen op de duisternis van zijn of
haar verhaal. Wanneer een eenvoudig gebaar vreugde
brengt aan een vriendin of vriend. Wanneer een
eenvoudige dienst een beetje tederheid doet ontstaan.
Kerstmis beleven draait niet om het vieren van een
historische gebeurtenis, maar om een nieuwe toekomst
in het leven te openen.

Met Kerstmis weerklinkt deze aankondiging in de diepte
van ons hart: ‘Een kind is voor ons geboren!’ Iets in jou
wordt geboren. Kun je het niet zien? God maakt zichzelf
aanwezig: in ons. Door het mysterie van zijn incarnatie
maakt God zich voor ieder van ons aanwezig en creëert
zich een plaats in ons hart, als een kribbe, waar Hij tot
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Door Kerstmis te vieren zetten we al de eerste stappen
op de weg naar Pasen! Dit feest doet ons nadenken over
onze wedergeboorte, onze wederopstanding....
Aan al die keren dat we voor onszelf sterven om in God
geboren te worden tot nieuw leven. Dit is de uitnodiging
van Kerstmis : een uitnodiging om voor onszelf te leven.
Het is geen verjaardag die ons doet terugblikken op ons
verleden, maar een feest van wedergeboorte, een feest
dat ons weer jong maakt, een feest dat ons uitnodigt tot
het baren van het kind dat we zijn.

uit, om weer kind te worden! Om het kind te baren dat in
jou zit: vol vertrouwen, een toekomst van hoop….
Kerstmis spoort ons aan om God in de wereld te
brengen, deze fragiele kind-God in de kribbe die de
mensen komt voeden en hen een toekomst geeft.
Zalige wedergeboorte en gelukkig nieuwjaar!

Ja, het is geen kwestie van teruggaan... maar van het
kind te zijn dat we moeten worden: het kind dat zich
verwondert, dat speelt, dat lacht, dat niet bang is om
handen vast te houden, dat naïef is.... Ik nodig je echt

Didier Croonenberghs o.p. - pastoor van de Sint-Paulusparochie
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VOLHARDING
Vriendinnen en vrienden van Sint-Paulus,
Deze tijd van het jaar is van nature al donker en de
dagelijkse doemberichten over de pandemie maken hem
nog donkerder. De beperkingen die wij ervaren in ons
sociaal en familiaal leven omknellen ons en stemmen
ons somber.
Ook in onze vertrouwde Sint-Paulusomgeving
ondergaan wij node de verschraling van de
samenleving, gevolg van de onaangename maar
noodzakelijke maatregelen ons opgelegd.
Het is evident dat ieders persoonlijke mening wel eens
verschilt over de invulling die aan de nieuwe situatie
mag of moet gegeven worden. Ik roep langs deze weg
op om daarbij respect voor elkaars visie te tonen en de
dialoog ten allen tijde te bewaren.
Zoals Paulus zelf (2 Tim. 4:7-8) moeten wij volharden en
de goede strijd blijven strijden. Ooit wordt het weer
beter. Zonder cynisme wens ik u dan ook een oprecht
zalig Kerstmis en een gemeend gelukkig nieuwjaar.

Paul Bistiaux – voorzitter kerkraad Sint-Paulus
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Gescheurd
getuigt
traditie
Bart
Rodynsvlag
en het
orgelvan
vanrijke
Sint-Paulus

OP EENZAME HOOGTE
Kort voor Kerstmis werden op vraag van het Vleeshuis enkele orgelopnames
geregistreerd in onze kerk. Aan de klavieren Bart Rodyns, titularis-organist
maar ook muziekdirecteur van Sint-Paulus. We praatten met deze veelzijdige
Kempenaar over zijn relatie met dit magistrale muziekinstrument.

Samen met een stadsbeiaardier is een kerkorganist
zonder twijfel de meest eenzame instrumentalist van het
ganse muzikale spectrum. ‘Maar tegelijk geeft spelen op
het oksaal tussen die immense orgelpijpen en die
prachtige architectuur, een machtig gevoel’, geeft Bart
Rodyns, titularis-organist van de Sint-Pauluskerk, toe.

Maar in Sint-Paulus krijgt de organist wél loon naar
werken, want na de exit van de voorganger en de
broederschappen, draaien ze zich allemaal om, kijken
omhoog en luisteren aandachtig naar de ‘sortie’ tot het
slotakkoord. Dan weerklinkt het applaus en komt onze
organist met een brede glimlach tevoorschijn om de
honneurs in ontvangst te nemen.

Wat hij ook gemeen heeft met die klokkenspeler – dat is
een beiaardier uiteindelijk toch – is een leven in de
schaduw. De kerkgangers worden de hele
eucharistieviering ondergedompeld in hemelse,
prachtige en vaak overweldigende klanken, maar wie
tovert ze tevoorschijn? Zijn het engelen, de Heer zelf…?

Kamermuziek
Eigenlijk valt het met die eenzaamheid dus best mee.
Natuurlijk is een organist, die zich uitsluitend wijdt aan
zijn instrument in de kerk, bijna letterlijk met handen en
voeten gebonden aan dat statische orgel. ‘Maar dat heb
ik bewust vermeden’, aldus Rodyns, ‘door ook
kamermuziek te spelen en een ensemble (Euterpe, nvdr)
te stichten’.

Want niet alleen zitten de gelovigen – in kerken met een
groot orgel op het oksaal tenminste – met hun rug naar
het instrument. Zelfs al zouden ze af en toe over hun
schouder gluren, dan nog vangen ze zelfs geen glimp op
van de kunstenaar die al dat moois via zijn klavier,
registers en pijpen naar onze oren stuurt.

Bij kamermuziek denken wij spontaan aan de kwartetten
van Beethoven, de trio’s van Schubert, het octet van
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Felix Mendelssohn… onze organist heeft het dan vooral
over de koralen van Johan Sebastian Bach, preludes en
fuga’s die het hele liturgische jaar door werden gespeeld
en niet altijd in een kerk. Maar dan heb je een mobiel
orgel nodig.

gedemonteerd worden, de balgen nagekeken, de
intonatie aangepakt…’ Het zal dus nog jaren duren
alvorens het orgel in Sint-Paulus zijn potentieel volledig
zal kunnen benutten.
Maar als het zover is dan zal het orgel van Van der
Haegen (1658) – Forceville (1732) – Delhaye (1824) –
Loret (1843) dat nu al tot de meest imposante en
historisch belangrijke instrumenten van NoordwestEuropa behoort, op muzikaal vlak tot de top 20, mogelijk
tot de top tien van heel Europa toe, verwacht onze
organist.

Een historisch orgel als dat van Sint-Paulus kan je
moeilijk in je achterzak steken – nog een overeenkomst
met de beiaard. Alle andere muzikanten krijgen hun
instrument in hun auto, met een groot kerkorgel lukt dat
niet. ‘Maar er bestaan kistorgels of portatieven die je kan
meenemen’. En dat doet onze organist dan ook, net als
zijn klavecimbels, harmoniums en piano’s.
‘De nauwe band die de meesten onder ons nog ervaren
tussen kerk en orgel, stamt overigens uit de late 19de
eeuw’, aldus Bart. Franz Liszt, Ch. M. Widor en César
Franck bijvoorbeeld hebben heel wat niet-sacrale muziek
voor orgel gecomponeerd, Camille Saint-Saëns schreef
een symfonie met concertant orgel en zo zijn er talloze
voorbeelden van orgelmuziek, los van het kerkgebouw’.

Guido Meeussen

Onderbenut potentieel
Wat maakt een orgel tot een goed orgel? Bart: ‘Jaren
geleden speelde ik op een instrument in Porto, het hing
‘met haken en ogen’ aan mekaar, maar ik had nog geen
twee noten gespeeld ‘en mijn haren gingen recht
omhoog staan’. Nochtans was dit vanuit technisch
oogpunt geen goed orgel, maar het zat vol karakter’.
Een kerkorgel is niet alleen het grootste
muziekinstrument, het is technisch ook erg complex. Het
bestaat uit pijpen, windladen, kanalen, balgen, ventielen
en uit – in het geval van Sint-Paulus drie – klavieren.
‘Maar het zijn toch vooral het materiaal en de
constructie van de pijpen die voor de klankkleur en het
karakter zorgen’.
En hoe zit het dan met het orgel van Sint-Paulus? Bart is
voorzichtig in zijn antwoord. ‘Je hoort vrij snel als je op
dit orgel speelt dat het vol karakter zit en veel potentieel
heeft, maar het finale resultaat is niet wat het zou
moeten zijn, het komt niet tot zijn recht’. Dat heeft veel zo
niet alles te maken met de minder geslaagde restauratie
eind vorige eeuw.
Een nieuwe ingreep dringt zich dus op en die komt er.
‘Een gigantisch werk wordt het: alle pijpen moeten
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Willem Kerricx mag op beide oren slapen

EEN SPREKEND BEELD
Het Musée de Flandre in het Noord-Franse Cassel verwierf in 1999 een beeldje
dat rechtstreeks verwijst naar de biechtstoel van het Laatste Oordeel in de
Antwerpse Sint-Pauluskerk. Het helpt ons bij de toewijzing en de datering
van die biechtstoel

Op 1 juni 1679 verbrokkelden de gewelven van het
kerkschip van Sint-Paulus onder het geweld van de
brand die woedde in de toren en op het dak. Tijdens die
brand werden ook de westelijke gevel en het orgel zwaar
beschadigd. Het daaropvolgende decennium slaagden
de Antwerpse predikheren erin om één van de hoogste
kerktorens van het toenmalige Antwerpen op te richten,
met evenveel energie de schade aan orgel en kerk te
herstellen en met dezelfde bezieling het meubilair uit te
breiden.

troon. Beide staan onderaan netjes vermeld: “G.Kerricx
Inventor et fecit. A° 1688”. Een dergelijke handige
signatuur ontbreekt op de biechtstoel van het Laatste
Oordeel, die nu in de zuidelijke dwarsbeuk van de kerk
staat.

Een vondst rond de eeuwwisseling
Dat heeft vooral in de 20ste eeuw aanleiding gegeven
tot speculatie over de datering en het auteurschap van
dat schitterende meubel. Aanvankelijk werd de
biechtstoel aan Willem Kerricx toegeschreven, met
Jacobus Van der Sanden als oudste bron: “Volgens
overlevering en getuygenisse van de konstmeesters”.
Marguerite Devigne zaaide als eerste twijfel, wanneer ze
in 1922 de grote biechtstoel toewees aan “Quellin”. Later
nemen Gilberte Gepts-Buysaert en Salomé ZajadaczHastenrath die theorie over.

Tijdens die jaren ’80 van de 17de eeuw beleeft Willem
Kerricx (1652 – 1719) de mooiste jaren uit zijn leven. Hij
heeft zijn studiereis naar Parijs afgerond, is in 1680
gehuwd met Barbe Ogier, zijn later beroemde zoon
Willem Ignatius wordt geboren (1682) en de opdrachten
stromen binnen voor de beeldhouwer uit de
Zwartzustersstraat. Vader en zoon Kerricx zullen
meerdere werken maken in opdracht van hun directe
buren, de predikheren.

Hun grote ‘bewijsstuk’ is een niet erg lijkende tekening
(1665) in het Statenmuseum in Kopenhagen, een schets
voor een biechtstoel van Artus II Quellinus, waarvan het
niet zeker is dat hij ooit is uitgevoerd. Verder zijn er de
evidente stilistische gelijkenissen tussen de Rosa van

De beroemdste creatie van Willem Kerricx voor de SintPauluskerk is de pilaartroon voor Maria en Jezus, waar
we in de vorige Paullus uitgebreid over verteld hebben.
Er is geen discussie over de maker en het jaartal van die
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Lima in de biechtstoel en het
marmeren beeld van Artus II
Quellinus. De beeldhouwers van die
tijd kenden elkaar, waren vaak
(aangetrouwde) familie van elkaar,
deelden schetsen en ontwerpen.
Hun beelden zijn dan ook duidelijk
gemaakt in dezelfde stijl en in
dezelfde periode.
boetekleed, het zijn allemaal
overtuigende gelijkenissen tussen
modello en definitief beeld.

De onderzoekers gingen voorbij aan
het medaillon met de buste van
koning David in het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten in
Brussel. Het medaillon in terracotta
wordt toegewezen aan Willem
Kerricx en is duidelijk een model voor
onze grote biechtstoel. Waar ze
natuurlijk nog geen weet van
hadden was de ontdekking en de
aankoop in 1999 door het Musée de
Flandre van een beeldje in
terracotta van 46 cm hoog. Het
beeldje draagt een naam
(“…EERDIGHEYDT”), is gesigneerd
“Kerrics” en gedateerd (1684).

De grote engel van de
boetvaardigheid (dat is de
bereidheid om te boeten) gooit op
het moment van het Laatste Oordeel
de sluier van haar of zijn hoofd,
terwijl het model dat al eerder heeft
gedaan. De definitieve verlossing uit
de zonde is namelijk nabij, de tijd
van boete voorbij. Het is mogelijk dat
de predikheren deze aanpassing
van de boetesluier aan Kerricx
hebben voorgesteld na het bekijken
van het modello.
De grote biechtstoel van Willem
Kerricx werd waarschijnlijk al rond
1685 aan de westelijke gevel van de
Sint-Pauluskerk geplaatst, tussen
de grote poorten aan de Nosestraat
en de Dominicuspoort naar de
pandgang. Dat is de plek waar nu
het oude kruisbeeld van de
Falconbrug staat, geflankeerd door
Maria en Johannes van het oude
doksaal. Misschien stond daar ook
al een oudere elfde biechtstoel voor
de grote brand van 1679, maar
daarvan bezitten we geen
archiefstukken of tekeningen van.

Weg met die sluier, ik zie Hem
Als je de foto van het beeldje naast
de engel van boetvaardigheid van
de biechtstoel van het Laatste
Oordeel houdt, is de gelijkenis
onmiskenbaar. Het grote beeld in de
biechtstoel draagt het opschrift
“BOETVEERDIGHEYDT” in hetzelfde
lettertype als het beeldje. De
houding van lichaam en hoofd van
de engel, de pelikaan of roerdomp
met dode jongen aan de voeten, het
↑

FOTO DETAIL BIECHTSTOEL SINT-PAULUSKERK:

EIGEN FOTO
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De plek waarvoor hij bedoeld was
Het lijkt logisch dat de predikheren er bij de restauratie
na de brand voor kozen om precies daar de nieuwe
biechtstoel van Kerricx te plaatsen, met aan de
linkerkant, het dichtst bij de ingang, de verwelkomende
Albertus Magnus. Je hoort het hem bijna zeggen
wanneer je lang naar hem kijkt, als een rasechte SintPaulusvriend,: “Welkom in onze Sint-Pauluskerk, kijk
gerust eens rond”! Hij zou er waarschijnlijk aan
toegevoegd hebben: “En vergeet niet te biechten”, een
uitspraak waar de Sint-Paulusvrienden zich vandaag bij
gebrek aan zondaars niet meer aan wagen.
Het beeldje in Cassel vormt een extra argument om de
grote biechtstoel aan Willem Kerricx toe te schrijven en
hem rond 1685 te dateren. De stijleenheid van het
concept en de figuren maken het onwaarschijnlijk dat
meerdere beeldhouwers voor dit kunstwerk hebben
samengewerkt. We mogen hem dan ook zonder schroom
en tot het tegendeel is bewezen “de biechtstoel van
Kerricx” blijven noemen tijdens onze rondleidingen.

Als je meer over deze biechtstoel wilt te weten komen, kijk
dan zeker (nog) eens naar het filmpje waarin collega
Hanni Perck schitterend wijst op de vele details:
https://www.youtube.com/watch?v=DHWfL6aoJ4E&t=14
6s

Armand Storck

Bronnen:
•
•

•

Musée départementale de Flandre, Cassel, Frankrijk, inventarisnr. C.999.2.1
Alain Jacobs, Découverte du modèle en terre cuite de la Pénitence du confessional du
transept sud de l’église Saint-Paul à Anvers, Sint-Paulus Info pagina’s 1673 – 1677 (en zijn
bronnen, voor zover beschikbaar)
G. Gepts-Buysaert, volgens deze onderzoeker (in 1943) bevond zich ook een terracotta
modello van Albertus Magnus in dezelfde biechtstoel in het Victoria & Albert museum in
Londen. Dat vind ik vandaag niet meer terug in de collectie van het museum.

↑
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Alegría viert zilveren jubileum in Sint-Paulus

MAGISCHE STOKJES
Vlaanderen heeft een rijke koortraditie en ‘Alegría’ maakt daar deel van uit.
Dit jaar viert het Wijnegemse koor zijn 25-jarige bestaan met de uitvoering
van twee meesterwerken uit de barok. Steeds onder leiding van stichterdirigent Mannu Wuyts.

‘Wijnegem’ is het sleutelwoord als je de muzikale
carrière en het privéleven van de 60-jarige Wuyts wil
samenvatten. ‘Mijn grootvader en vader hebben in de
gemeente gewoond, ik heb hier ook altijd geleefd en
gewerkt’, aldus Mannu. In 1997 richtte hij er Alegría op
(Spaans voor ‘vreugde’ en dus met één ‘l’ en accent op
de ‘i’) nadat hij 17 jaar lang dirigent was geweest van het
plaatselijke jongerenkoor.
Wuyts verdient zijn brood als leraar – hij doceert onder
meer psychologie in… Wijnegem – maar zijn hele leven
ademt muziek. Als kind zong hij de koralen uit de
Mattheüspassie van Johann Sebastian Bach en toen de
dirigent van het jongerenkoor het voor bekeken hield,
werd hem onder zachte dwang het dirigentenstokje in de
hand geduwd. Heel erg vond hij dat niet, het bleek een
roeping. Tot vandaag.
‘Dat ik zelf jarenlang heb gezongen – wat ik occasioneel
nog doe -heeft me ongetwijfeld geholpen als dirigent.
Daardoor kan je het koor beter coachen vanuit je
ervaring, tips geven inzake ademhalingstechniek, kortom
je hebt een betere kijk op de noden van zangers en
zangeressen’. Dat hij les geeft in psychologie vormt
bovendien een extra troef, ‘Psychologisch inzicht helpt
om ‘het beste uit mensen te halen’.
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Meneer de dirigent

de Messiah al in 2015 in de Sint-Andrieskerk, de Hohe
Messe was einde 2017 nog te horen in Sint-Paulus.
Verder trad Alegría op in deSingel, AMUZ, Sint-Carolus
Borromeus. Het ensemble blijft meestal binnen de
provinciale grenzen.

‘Toen de leden van het jongerenkoor mij met ‘meneer’
begonnen aan te spreken, was dat voor mij het signaal
om een nieuwe stap te zetten’. En die bestond uit de
oprichting van een nieuw koor Alegría. ‘Uit respect voor
het jongerenkoor heb ik daar na mijn vertrek nog twee
jaar mee gewacht, maar in 1997 was het zover’. 25 jaar
later zijn hij, zijn vrouw en schoonzus de enige
‘overlevenden’.

Artistiek knutselen
Het orkest bestaat, in tegenstelling tot het koor, wél uit
professionele muzikanten. ‘Ons orkest beschikt maar
over een kleine vaste kern – die mensen moeten betaald
worden, nvdr - de anderen rekruteren we in functie van
de productie uit andere ensembles, ‘tot in Amsterdam’.
De meesten spelen op barokinstrumenten en daarmee
belanden we bij een andere passie van Mannu Wuyts:
instrumentenbouw.
Wuyts volgde daarvoor een beroepsopleiding. Thuis in
Wijnegem beschikt hij over een eigen atelier en zo
knutselde hij onder meer een viola da gamba in mekaar,
maar ook – en dat zal onze organist Bart Rodyns zeker
interesseren – een spinet en een kistorgel, geïnspireerd
op barokke voorbeelden. Die twee krijgen telkens een
plaats op het concertpodium, als continuo-instrument.

Maar dat vindt Wuyts niet meer dan normaal. ‘Een koor
heeft stabiliteit, maar ook dynamiek nodig. Ik ken veel
koren die ‘samen oud’ willen worden, daar is niks mis
mee, maar dan verandert je potentieel onvermijdelijk,
want op een stem staat een houdbaarheidsdatum’. Bij
Alegría ligt de lat hoog – hoewel het allemaal amateurs
zijn – en dan is een permanente verjonging nodig. ‘Maar
met mate en doordacht’.

De meest opmerkelijke hobby van muzikale duizendpoot
Wuyts zijn z’n ‘self made’ dirigeerstokjes. ‘Voor elke
productie maak ik een unieke baguette – een naam die
dirigenten aan hun stokje geven – die in perfecte balans
in mijn hand ligt. Het bolletje achteraan weegt net
evenveel als de rest van het stokje’. Zo beschikt hij over
een ‘Messiah-baguette’, een ‘Johannespassie-baguette’
enz.

Op 19 februari brengt Muzikaal Ensemble Alegría – zoals
het gezelschap voluit heet - in Sint-Paulus de Messiah
van Georg Friedrich Haendel, de ‘opening’ van hun
jubileumjaar. Op 19 november sluit de Hohe Messe van
Johann Sebastian Bach dat feestjaar af. ‘Van in mijn
jeugdjaren heb ik een voorliefde voor barokmuziek’,
aldus Wuyts, ‘al maken we soms een zijsprong naar de
klassieke periode’.

En nu maar hout – baguette, kistorgel, viool, eender
wat… - vasthouden dat Alegría op 19 februari zijn ding
kan doen. Dan zullen we allemaal ‘mucho alegre’ zijn.

De producties zijn niet gloednieuw voor Alegría.
‘Dergelijke werken vragen heel wat voorbereiding, het
zou dus jammer zijn om ze slechts één keer op te voeren’.
Koor en orkest van het Wijnegemse gezelschap brachten

Guido Meeussen
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MUZIEKPROGRAMMA
(JANUARI - FEBRUARI)
Zondag 9 januari, 10u30

Zaterdag 12 februari, 19uOO

Koormis met Schola Gregoriana Cantabo

Concert – Muzikaal Ensemble Alegría
In 2022 viert Muzikaal Ensemble Alegría, een volwassen
barokensemble van amateurzangers (m/v) o.l.v. Mannu
Wuyts zijn 25-jarig bestaan. Voor dit zilveren jubileum
brengen ze samen met vier Vlaamse topsolisten
(Amaryllis Dieltiens, Rob Cuppens, Gilles Van der Linden
en Lieven Termont) en een professioneel barokorkest de
Messiah van Georg Friedrich Händel.
Meer info via alegria-online.be

Zondag 30 januari, 10u30
Solistenmis met An De Ridder, sopraan

Vrijdag 4 februari, 20uOO (Schooltje)
Concert - ZEITSPIEL Duo Rodyns-Callot
In 'Bach Sessions' worden aria’s en koralen van Bach in
unieke arrangementen voor harmonium en piano
gebracht. Bach Sessions is de nieuwste zoektocht naar
schoonheid van Bart Rodyns en Nicola Callot. “Laat je
meevoeren in een vacuüm van tijdloosheid en geef je
over aan de magie van de klank”. Volg hun avontuur op
facebook @ZEITSPIELKlavierduo.
Meer info via bartrodyns.com of nicolascallot.be

Zaterdag 12 februari, 19uOO
Concert – Jong Symfonisch Antwerpen Junioren (Amaj)
Jong Symfonisch Antwerpen Junioren (tussen 12 en 18
jaar) brengt samen met het Amsterdam Youth
Symphony Orchestra o.l.v. Roel Willems en Peter
Veenhuizen muziek van o.a. Franz Schubert, Edgar Elgar,
Giacomo Rossini en John Williams.
Ticketprijzen: 12€/ -19 jaar 6€
Meer info via www.amaj.vlaanderen
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Zondag 20 februari, 10u30
Eredienst – Solistenmis met Lode Leire, contrabas

Zondag 27 februari, 10u30
Eredienst - Koormis met Vocamuze
Het koor Vocamuze uit Burcht, o.l.v. Dimitry Goethals
zorgt samen met onze titularis-organist voor de muzikale
omkadering bij de jaarlijkse viering van de Broederschap
van Scherpenheuvel.
Meer info via vocamuze.be

Zondag 27 februari, 15u00
Concert – Pianorecital Wouter Valvekens (Durletfonds)
Pianist Wouter Valvekens brengt u een namiddagvullend
programma op de vleugelpiano ‘Blüthner 1911’ van
Emmanuel Durlet. Op het programma staat werk van
Frédéric Chopin, Karol Szymanovski en Emmanuel
Durlet.
Praktisch:
Ticketprijzen:
• leden 14€
• niet-leden 18€
• + 60 jaar 16€
• - 21 jaar 8€
Te storten op rekening BE35 3200 4363 7037 van
‘Emmanuel Durlet-fonds vzw’ met vermelding aantal
kaarten én datum recital.
Meer info via 03/238 98 64 of 0473/42 73 27

Voor last minute wijzigingen en meer info, raadpleeg
onze website sintpaulusantwerpen.be

Caroline De Wever en Guido Meeussen
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Jonge Van Ysendyck kopieert ‘De Geseling

LASTIG
TUSSENDOORTJE
Waarmee doe je een kunstenaar die gratis een topwerk van je kerk kopieerde een
plezier én waar blijf je met die kopie in een al overvol gebouw? Moeilijke beslissingen
voor de kerkraad van Sint-Paulus in 1824. Maar de bestuurders losten het op.

De prille carrière van Antoon Van Ysendyck (1801 – 1875)
nam een vlucht wanneer hij in 1823 de ‘Prix de Rome’
won, een prestigieuze staatsprijs die we in die vorm aan
Willem I der Nederlanden te danken hadden en waar de
middelen voor een vierjarige studiereis naar Italië en
wijde omgeving aan verbonden waren. Op dat moment
had de Antwerpenaar al een heel opleidingstraject
achter de rug aan de Koninklijke Academie, waar hij les
volgde bij Van Hool en Van Bree. Zijn talenten als
kunstschilder vielen op en kwamen tot uiting in het
schilderij, een opgelegd werk, waar hij de prijs mee in de
wacht sleepte.

Coriolanus, het onderwerp
‘Coriolanus neemt afscheid van zijne familie alvorens in
ballingschap te vertrekken’ luidt de lange titel van dat
werk in olieverf op doek. We zien de aristocratische
schurk Coriolanus die hooghartig de smeekbeden van
vrouw, kinderen en bezwijkende moeder afwijst, nadat
hij uit Rome wordt verbannen omdat hij het volk graan

↑

FOTO ‘C ORIOLANU S’ 18 23: VE RZAM E LING PRIX DE ROME , K ASK A

ontzegd heeft. Van Ysendyck volgde hiermee de
typering die Shakespeare en Beethoven al eerder aan de
beruchte landverrader gaven.
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Coriolanus in de romantiek

↑

Gedurende die eerste helft van de 19de eeuw is Ancelle
de referentie voor iedereen die zich in Antwerpen een
gedegen boek wil aanschaffen. De ‘Histoire Universelle’
van Louis-Philippe, comte de Ségur (1753 – 1830) is
ontzettend populair in die dagen, een echt hebbeding
voor wie zich wil verdiepen in de wereldgeschiedenis.
Niet toevallig vinden we in het tiende deel van de uitgave
1823 op blz. 159 een scène beschreven die we al kennen:
‘Coriolanus neemt afscheid’! Vandaag klinkt wat er
staat niet erg wetenschappelijk: “La vue de sa femme et
de sa mère qui déchiraient leur vêtements n’ amillit point
son courage”, enzovoort.

FOTO ‘K ASST UK SINT-PAULUS

Hoe dan ook, de kerkraad deed Van Ysendyck een groot
plezier met de encyclopedie. Dat lezen we in zijn
dankbrief van 22 februari 1824 aan Sint-Paulus. “Wat
een aldergrootste en aengenaemste plaisir” schrijft hij
en ook dat het enige wat hem dreef tot het maken van
de kopie was “leerzugt en luyster van Gods tempel en
deszelfs geëerde bestierders te mogen vereeren”.
Schoon en edelmoedig geschreven, Antoon!

Van Ysendyck ging met de beurs eerst op studiereis
naar Parijs in 1824. Hij woonde daar – hoe kan het ook
anders – in de rue Montmartre (nr 30). Later volgen
Napels, Rome en Firenze tot 1828. Voordat hij vertrok
schilderde hij nog één groot werk: een kopie van ‘De
Geseling’ van Pieter Pauwel Rubens in de Antwerpse
Sint-Pauluskerk. Uit correspondentie met de kerkraad
blijkt dat hij de kopie als een studiewerk beschouwde en
dat hij ze gratis aanbood. Het olieverfschilderij heeft
dezelfde afmetingen als zijn beroemde voorbeeld, maar
is op doek geschilderd, niet op paneel. Het is een
getrouwe kopie geworden met een geslaagde Christus,
een wat zwak uitgebeelde man die zijn voorhoofd wist en
een geselende beul die diepgang mist. Bij Rubens priemt
de elleboog van de beul als het ware uit het schilderij,
Ysendyck penseelt het allemaal wat vlakker. Zijn
schilderij hangt vandaag in de sacristie van onze kerk.
De kerkraad van Sint-Paulus was tevreden met de
nieuwe aanwinst en beraadde zich over twee belangrijke
vragen. ‘Wat geven we aan de jonge schilder als cadeau
voor zijn schilderwerk en waar hangen we het’? Het
antwoord op de eerste vraag vinden we terug in ons
archief: een factuur van Ancelle, drukker en boekhandel
aan de Kaasrui. Ancelle rekent 28,35 gulden aan aan
Sint-Paulus voor een ‘Histoire Universelle’ van Ségur in 10
delen. Omgerekend zou dat vandaag circa 700 euro zijn.
De rekening wordt netjes geboekt met de tekst “Vereerd
aan Dhr Ysendyk voor het naschilderen van een
schilderij, de geeseling door Rubbens”.

↑
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Waar blijven we ermee?

Nachtuilsvlerken

De tweede bekommernis van de kerkraad was terecht:
wat doe je met een even grote kopie van een Rubens, als
je het origineel al hebt? De geachte voorzitter en
raadsleden besloten in 1824 om de kopie van Van
Ysendyck op de plek te hangen waar gedurende meer
dan 200 jaar de originele Rubens tussen de 14 andere
mysteriën had gestraald.

Voor Van Ysendyck vormde deze beginperiode de start
van een rijke carrière. Hij is gedurende heel zijn leven
productief gebleven en nog veel van zijn schilderijen zijn
te bewonderen in musea en kerken in Frankrijk, België en
Nederland. Van 1840 tot 1856 was hij directeur van de
Académie in Mons en daarom is ook in die stad een
aantal schilderijen van zijn hand aanwezig. In 1874
schrijft de dichter Nolet de Brouwere van Steeland een
ode aan de schilder. In de sombere woorden lezen we
een voorbode van de dood van Antoon Van Ysendyck in
1875. Het gedicht is taaie kost, maar een bewijs van de
appreciatie die de schilder tijdens zijn leven genoot en
tegelijk een gepast afscheid.

Het kunstwerk van Rubens, het top sieraad van de SintPauluskerk, verdween in een houten kist met deuren,
waarop langs de binnenkant een inhoudsopgave en
datering in het Latijn werd aangebracht. De vrije
vertaling luidt: “Het levendige beeld van de geseling van
onze Verlosser Jezus Christus, prachtig en kunstzinnig
geschilderd, door P.P. Rubens aan de Sint-Pauluskerk
gewijd in 1617”.

“Sloeg ooit vergetelheid heur sombre nachtuilsvlerken,
Zoo over 't hoofd mij heen als over mijne werken; Wierd
zelfs in 't lettervak mijn naam niet meer gehoord; Uw
roem volstaat: mijn naam herleve in d' uwen voort”!

Armand Storck

Bronnen:
•
•
•

↑

•
•
•
•
•

FOTO M ARIAK APE L 1967: K IK IRPAK AN

(KASKA staat voor Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen)
Sarah Swinnen, de KASKA verzameling, scriptie 2007
Johan Pas, Nico Dockx en Els De bruyn, Contradicties/Contradictions, KASKA 2013-1663,
2013
Verzameling Prix de Rome, KASKA
Marguerite Tuijn, Prix de Rome 1808 – 2008, Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2008
Herman Daemen, Antoon Van Ysendyck, Sint-Paulus-binnen-de-muren 2015
Archief bibliotheek KASKA, map Prix de Rome 1823
Archief van de Sint-Pauluskerk, inkomende rekeningen en inkomende briefwisseling 1824

Het schilderij in de kist werd opgehangen in de
Mariakapel, onder de ‘Aanbidding van de herders’ van
dezelfde meester. De bekisting met gesloten luiken is al
te zien op een interieurschilderij van Nicolié uit 1825
(collectie KMSKA). In de reisgids van Baedeker, editie
1850, lezen we: “Dieses gewöhnlich mit einem Vorhange
bedeckte Bild ist das Original, in der nähe hangt auch
eine Copie”. Waarschijnlijk moesten de bezoekers
betalen om de luiken te laten openen, net zoals ze toen
volgens dezelfde reisgids 1 frank (dat is vandaag
ongeveer gelijk aan 7 euro) moesten betalen om de kerk
als toerist te bezoeken. Op de foto zien we de locatie van
het originele schilderij met de luiken aan de Mariakapel
in 1967, nog net voor de grote brand.
KMSKA zelfportret 1861
↑
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Het verhaal van Sint-Valentijn

ONTHEILIGDE LIEFDE
Iedereen weet wat we vieren op 14 februari, maar wie weet nog wie we vieren?
De heilige Valentijn. Juist…en welke dan? Want er prijken een tiental
naamgenoten op de heiligenkalender. En wat heeft een martelaar, want dat
was hij ook, in godsnaam met aardse liefde te maken?

‘Het is ingewikkeld’. De standaardzin om op Facebook
een heikele relatiestatus te benoemen, geldt evengoed
voor de patroonheilige van geliefden: Sint-Valentijn, de
meest gecommercialiseerde heilige uit de geschiedenis’.
Einde citaat (1). Al heeft hij naar onze mening wat dat
laatste betreft, een stevige concurrent aan Sinterklaas.
Maar dat de zoektocht naar de enige echte Valentijn en
zijn relatie met de liefde complex is, dat is een
understatement.

Valentinus, bisschop van Terni, naar verluidt
terechtgesteld in Rome, in Terni begraven.

Tot aan het einde van vorige eeuw slaagden Kerk en
historici er niet in de knoop door te hakken. Wie was nu
de échte: de Valentinus uit Rome, een priester, of de
Valentinus uit Terni, een bisschop. Zeker is dat er in de
4de eeuw langs de Via Flaminia twee begraafplaatsen
lagen waar een Valentinus werd vereerd (2): de eerste bij
mijlpaal 2 dus nog binnen de muren van Rome, de
tweede bij mijlpaal 63 vlakbij Terni, in het zuiden van het
huidige Umbrië.

↑

B ASILIEK VAN SAN VALE NTINO IN TE RNI

De sage verbonden aan de Romeinse priester vinden we
terug in de Legenda Aurea (3), een middeleeuwse
verzameling van heiligen en kerkelijke feesten die de
dominicanen in Sint-Paulus allicht goed kenden (en nog
kennen), want de auteur was een predikheer. De
bisschop van Terni wordt dan weer genoemd in het
Martyrologium Hieronymianum (5de eeuw) (4), het
oudste gekende en tot in de middeleeuwen
toonaangevende overzicht van martelaren, waarmee
Hiëronymus overigens weinig te maken heeft.

Paus Julius I (+352) liet bij het eerste graf een basiliek
bouwen, die paus Theodorus (+649) drie eeuwen later
renoveerde. Pelgrimsverslagen bevestigen zijn verering
hier, martelaarsberichten spreken van een priester die
onder keizer Claudius II ‘Gothicus’ (268-270) de
marteldood stierf. Bij het tweede graf staat sinds de 8ste
eeuw een kerk, eveneens gewijd aan een heilige
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Wie van de twee is nu de echte Valentijn? ‘Het is
onwaarschijnlijk dat twee aparte martelaren op dezelfde
dag zijn gedood (14 februari 268 of 269) en dan ook nog
alle twee Valentijn heten’ (5), lijkt ons een plausibele
conclusie. Sinds 2001 staat de Valentijn van Rome
trouwens niet meer apart vermeld in het martelarenboek
van het Vaticaan (6) en ook historici (2) gaan er van uit
dat het om dezelfde persoon gaat die op twee
verschillende plaatsen vereerd werd.

Volgens één versie van het eerste verhaal smeekte een
jong koppel bisschop Valentijn hen te huwen. Probleem
was dat de man een ‘heidense’ soldaat was, de vrouw
een christen en die combinatie mocht niet van de keizer.
Daarna vonden andere ‘verboden’ paren de weg naar
Valentinus, die uiteindelijk tegen de lamp liep. Hij mocht
het gaan uitleggen bij Claudius II en hij had mogelijk zijn
hachje kunnen redden, ware het niet dat hij tijdens het
onderhoud de keizer probeerde te bekeren.
Het tweede verhaal bestaat in allerlei varianten. Eén
vertelt dat Asterius, de rechter die moest oordelen over
Valentinus, onze heilige vroeg te bewijzen dat God ‘Licht’
is door zijn blind dochtertje te genezen. Wat Valentinus
prompt deed, waarop Asterius en 40 anderen zich
bekeerden. Waarna het niet alleen voor Valentinus maar
ook voor die 40 slecht afliep. Een andere versie is dat
Valentinus in de cel verliefd werd op de blinde dochter
van de cipier en haar met een zoen genas. Post mortem
zou ze ook een bloem van hem ontvangen hebben (7).

Arrangeur of romanticus?
Maar wat is er dan gebeurd tijdens het leven van
Valentijn waardoor hij heilig werd verklaard en patroon
werd van de geliefden? Ook hier verwarring troef, of
beter, keuze te over uit de verschillende versies van
talrijke overleveringen en legendes. Twee verhalen
springen eruit: één volgens hetwelk Valentijn stiekem
huwelijken arrangeerde tussen christenen en nietchristenen en één over de genezing van een blind meisje,
waar Valentijn al dan niet een boontje voor had.

De viering van onze held werd pas in 496 een traditie
dankzij paus Gelasius die de 14de februari uitriep tot
Valentijns naamdag. Volgens sommigen zou de
belangrijkste bekommernis van de paus hierbij de
kerstening van heidense gebruiken geweest zijn. In dit
geval een poging tot christianisering van de Lupercalia,
het jaarlijkse vruchtbaarheidsfeest. De namen van
vrouwen en mannen die daaraan deelnamen, kwamen in
een urne terecht en bij ‘lotjetrek’ werden tijdelijke
koppels gevormd. Eerder bacchanale dan romantische
toestanden dus.

Verliefde vogels
Volgens angelsaksische geleerden, ligt de kiem voor de
latere innige band tussen Valentijn en de liefde in
‘Parliament of Fowls’, een gedicht van Geoffrey
Chaucer, de auteur van ‘The Canterbury Tales’. ‘Het is
algemeen aanvaard dat 14 februari voor het eerst werd
geassocieerd met romantische liefde binnen de literaire
kringen van Chaucer’ (8). Het gedicht spreekt over
parende vogeltjes bij het begin van de lente, maar ook
over de nood aan geduld, wachtend op de ware
geliefde.

↑

Vandaag denken op 14 februari nog maar weinigen aan
de bisschop van Terni – of toch de priester uit Rome? –
behalve dan de gelovigen in zijn geboortestad. Daar is
Valentijnsdag niet verworden tot een commercieel feest,
maar is ‘La fiesta di San Valentino’ een gebeurtenis van
formaat die de hele maand wordt gevierd met

SCHILDERIJ OP HOUT, DUITS, 15 D E EEUW, ROSENWALD COLLECTION
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tentoonstellingen, concerten en speciale kerkdiensten. Al
staat ook tijdens de ‘manifestazione valentina’ alles in
het teken van de liefde.

Bronnen en literatuur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sint Valentijn is niet alleen de beschermheilige van
verliefden en jonggehuwden, maar ook van de
bijenhouders (de bloemetjes en de bijtjes). Daarnaast
roept men zijn hulp in bij epilepsie, evenmin onlogisch
want ‘valens’ betekent krachtig. We vinden hem tevens
terug in weerspreuken als ‘Dooi op Valentijn doet veel
water in de wijn’ en ‘Is de aarde met Sint-Valentijn in het
wit gehuld, dan zijn de weiden en akkers met vreugde
vervuld’ of ‘Zonneschijn op Valentijn geeft goede wijn’.

Kerknet.be
Otto Wimmer & Hartmann Melzer, Lexicon der Namen und Heiligen, Tyrolia Verlag, 2002
Jacopo de Voragine, Legenda Aurea, tussen 1275-1300
Martyrologium Hieronymiamum, 5de eeuw
Uni.muenster.de (site van de Universiteit van Münster)
Martyrologium Romanum, Vaticaan, 2004
Wikipedia
college.unc.edu (College of Art and Sciences, University of North Carolina)
Op 27 november 1828 geboren in Tongeren, trad hij in bij de franciscanen. Na zijn
priesterwijding in 1858 werd hij benoemd tot zielenherder in Hasselt. Voortdurend was hij
in de weer voor armen, zieken, hulpbehoevenden en stervenden; zijn biechtstoel werd
druk bezocht vanwege zijn milde uitstraling. Zijn graf in de minderbroederskerk van
Hasselt wordt nog altijd druk bezocht en vereerd (heiligen.net)

Sint-Valentijnswandeling
TOPA, TOerisme PAstoraal bisdom Antwerpen, dat rondleidingen organiseert in de historische
kerken van Antwerpen, biedt elk jaar rond 14 februari een Valentijnswandeling aan. Meer info
op hun website topa.be

Als Valentijn attributen krijgt, zijn dat een bloem of
vogeltjes; hij draagt soms ook zijn bisschopsmijter. Maar
in de kunstwereld heeft Valentijn nooit een grote
populariteit genoten. Mocht er een ranglijst bestaan van
de vaakst afgebeelde heiligen, zou hij allicht niet in de
top 50 voorkomen, toch niet buiten Italië en de
angelsaksische wereld. Er bestaan in onze contreien,
voor zover wij weten, ook geen kerken gewijd aan SintValentijn. Zelfs Limburger Valentin Paquay (+1905),
bekend als het ‘heilig paterke’, kreeg er geen (9).

Zoete wraak
Hoe dan ook, elk jaar op 14 februari kan Sint-Valentijn
zoet wraak nemen want dan is heel de westerse wereld
vol van hem. Maar een echte heilige koestert zelden wrok
en misschien vindt hij al dat platte commerciële gedoe
maar niks en zit hij dan samen met Sinterklaas te
mijmeren over hun vroegere grote daden. Toen ze nog
echt heilig mochten zijn.
Of droomt hij weg bij de openingsverzen van ‘Parliament
of Fowls’: ‘So short our lives, so hard the lessons, so
difficult the tests, so sudden the final victory, so tenuous
the hope of joy that so easily evaporates into fear, this is
what I mean by love’. En als u, beminde lezer, op 14
februari geen aardse geliefde bij u hebt, verwijzen we
weer naar Chaucer: ‘A year is not too long to endure’.

Guido Meeussen

↑
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ONZE BOVENBUREN
Op de Sint-Paulussite gaan heden en verleden hand in hand. Niet alleen in
onze kerk, maar ook daarbuiten: zo is boven de oude pandgang een modern
productiehuis actief.

In 1903 werd er voor één van de voormalige
kloostergangen van het Antwerpse dominicanenklooster
een gebouw opgetrokken bestaande uit drie klaslokalen.
Het gebouw deed dienst als kleuterschool (zie foto) en
werd door de zusters Maricolen bestuurd. De school is al
lang verleden tijd, het gebouw deed nog dienst als

↑

↑

SCHOOLTJE VO OR DE RE STAURATIE

Aan de overkant van de vroegere binnentuin in het
voormalige klooster huizen verschillende bedrijfjes uit de
media- en marketingwereld onder de noemer Dallas.
Bedrijfjes met allemaal jonge mensen die van achter hun
computerscherm prachtige dingen maken. Naast het
schooltje kom je langs een metalen trap bij
productiehuis Landvogel. Eigenlijk huist Landvogel dus
boven onze pandgang.

SCHOOLTJE ALS SPE E LPLAATS

pakhuis, kledingmagazijn en stond een tijdje leeg.
Een paar jaar geleden besloot de toenmalige voorzitter
van de kerkfabriek Walter Vrinssen het gebouw gelegen
in de vroegere binnentuin van het dominicanenklooster
te huren. Een schitterend idee, er was nood aan een
grote vergaderruimte. Het ‘schooltje’ is sindsdien niet
meer weg te denken in onze organisatie. Vergaderingen,
repetities, kleine concertjes ... het kan hier allemaal.

Thomas Cassiers is de sterke man achter het bedrijf.
Thomas heeft een sterke band met de Sint-Paulussite.
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Zijn grootvader Ward Buys was kapelheer bij de
rozenkranskapel en maakte elk jaar het beeld van
O.-L.-Vrouw klaar voor de processie. Tegen zijn collega’s
zei hij dan altijd “ ik ga ons Marie aankleden”. Ward
stierf vier jaar geleden.
Volgens Thomas is Landvogel gebouwd op creativiteit en
de passie om elk idee op de best mogelijke manier te
kneden tot iets tastbaar. Volgend jaar nodigen we de
medewerkers van Landvogel uit voor een bezoek aan
onze kerk, goed nabuurschap is belangrijk. We blijven
ook dit jaar in PauLLus mensen en verenigingen uit onze
parochie in de schijnwerpers zetten.

Walter Geluyckens
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Grafstenen in Sint-Paulus (5)

GEHAVENDE PRIOR
Dit keer dalen we af naar de crypte van de Sint-Pauluskerk en vinden daar de
sterk gehavende grafsteen van Joannes Bocquetius (+ 11 juli 1640). We lezen:
‘Sub hoc lapide iacet… of ‘Onder deze steen ligt…’

De crypte werd vorige eeuw een tijdje verhuurd aan een
wijnhandelaar die vaten van 400 liter wijn over de vloer
transporteerde. Een groot aantal grafstenen zijn
hierdoor gebarsten, zo ook de grafsteen van Joannes
Bocquetius.
Van deze dominicaan weten we dat hij in Lier werd
geboren, zijn exacte geboortedatum is niet gekend, hij
trad in bij de Antwerpse dominicanen, legde zijn geloftes
af op 8 december 1592 en werd priester gewijd op 15
september 1599.
Van zijn prior Michael Valckenborgh kreeg hij de
opdracht een rozenkransbroederschap te stichten in de
Kluizekapel te Lier in 1605. Deze Kluizekapel was de
voorbode van een kloosterstichting die tot 1650
afhankelijk zal blijven van het klooster van Antwerpen.
Pas dan konden novices intreden en werd het klooster
zelfstandig.
Naast de vele functies die Joannes Bocquetius in zijn
klooster en daarbuiten opnam, werd hij van 1612 tot 1617
prior van het Antwerpse klooster. In diezelfde periode
bestelden de dominicanen de 15 Mysteriën van de
Rozenkrans die sindsdien de noorderbeuk sieren.
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Op het vierde schilderij, de opdracht in de tempel van
Cornelis De Vos staat rechts bovenaan een dominicaan
afgebeeld. Volgens pater Bogaerts o.p. en E.H. Rudi
Mannaerts is deze dominicaan naar alle
waarschijnlijkheid Joannes Bocquetius, groot ijveraar
van de rozenkransdevotie. Als prior betaalde hij het elfde
paneel “De Verrijzenis van Christus” door Aernout
Vinckenborgh.
Joannes Bocquetius maakte een indrukwekkende
kerkelijke carrière, in 1614 schonk de magister-generaal
hem de licentiaatstitel Grieks, Hebreeuws en Arabisch. In
zijn licentiaatsverhandeling geeft M. Robbroeckx aan
dat het portret van Joannes Bocquetius in de refter hing
van het klooster.

Bronnen
•
•
•
•

Walter Geluyckens
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A.M.Bogaerts o.p, Repertorium der dominikanen in de Nederlanden, deel I AntwerpenLier.
Alberdingk Thym, Boucquet Johann, in Allgemeine Deutsche Biografie, 1876.
Rudi Mannaerts, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, een openbaring, 2014.
Mark Robbroeckx, De vijftien rozenkransschilderijen van de Sint-Pauluskerk Antwerpen,
licentiaatsverhandeling, 1972
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Wandeling met de stadsgids

AAN DE VEEMARKT
Met stadsgids Fred Vanderpoorten maken we een historische wandeling op en
rond de Veemarkt. Dit artikel is een verkorte versie van zijn verhaal dat
verscheen in Antwerpsche tydinghen, jg 42, nr 1.

We positioneren ons op de hoek gevormd door de
Veemarkt, de Korte Doornikstraat en de
Zwartzustersstraat. Dit is een plek die in het
stadsweefsel haar huidige vorm heeft gekregen in de
loop van de 13de eeuw, nadat in 1256 de dominicanen
zich kwamen vestigen op de gronden van kanunnik Hugo
Nose (de Dries). Wat we vandaag zien, is gelukkig wat
minder onderkomen dan het vroegere café (afb 1). Maar
toen de runderen hier loeiden, stond er nog een houten
huis.

‘predikheer’ zijn allebei synoniem van ‘dominicaan’. Met
het dominicanenooster vlakbij is dat dus logisch. De
Zwartzusters of Augustinessen arriveerden pas in 1345
en vestigden hun klooster verderop in de straat. Van
waar we staan, is de houten gevel vooraan rechts in de
straat het meest opvallend (afb 2). Hij geeft ons een
goed idee van de dominante bouwstijl van vóór het jaar
1546, toen houten gevels verboden werden wegens het
brandgevaar.

We kijken eerst de Zwartzustersstraat in. Die heette
oorspronkelijk “Jacopijnstraat” of ‘Predikherenstrate’,
wat eigenlijk hetzelfde betekende: ‘Jacobijn’ en
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Het geeft ons een mooi beeld van het stijl- en regelwerk
waarop de houtbouw steunde en van de stenen
scheidsmuren (...) Jammer genoeg is deze gevel in alle
betekenissen van het woord façade: erachter schuilt een
stenen en betonnen constructie die dateert uit het begin
van de jaren 1990. Dit perceel heette oorspronkelijk De
Witte Engel en het huis met houten gevel dat hier stond,
werd in 1971 afgebroken en gereconstrueerd in het
Openluchtmuseum van Bokrijk.
Volgens Pierre Diriken is ook de huidige gevel in de
Zwartzustersstraat opgetrokken ‘naar het origineel
concept uit 1459’. Volgens hem zijn de gevels van De
Witte Engel in Bokrijk en de huidige in de
Zwartzustersstraat dus identiek. Dat klopt niet (…) Maar
van welke gevel is de huidige houten dan wel een kopie?
Bij Rutger Tijs lezen we dat het om een gevel gaat ‘die
oorspronkelijk in de Saucierstraat had gestaan’ (...).
Hiermee wordt waarschijnlijk de gevel van het huis De
Rosyncorf (afb 3) bedoeld. Bij Tijs vinden we naast foto’s
van dit huis ook tekeningen van architect Truyman.
Hieruit blijkt dat de gevel in de Zwartzustersstraat
inderdaad in grote mate geïnspireerd is op die van het
huis De Rosyncorf (...)

naam ‘Schild van Doornik’ of aan de Doornikse kooplui
die er woonden. Wat ons echter vooral interesseert, is
het prachtige uitzicht dat we hier hebben op één van de
weinige nog resterende koopmanstorens, die van het
huis De Spiegel in de Oude Beurs, bekend als de
‘pagaddertoren’. Hij is meteen ook de oudste (1496 –
1498).
Draaien we verder volgens de wijzers van de klok, dan
zien we eerst de Veemarkt, die pas deze functie kreeg
vanaf ca. 1350 (daarvoor werd het vee verkocht op de
huidige Eiermarkt). Het is voordien ook nog een
galgenveld geweest, maar wanneer is niet zo duidelijk.
We draaien verder en zien in de Nosestraat de
laatgotische gevel van de Sint-Pauluskerk. Daarbij valt
ons de steile trap op, die er ons aan herinnert dat de
grond hier aanzienlijk werd opgehoogd, voor men in 1517
aan de bouw van de huidige kerk en het aanpalend
klooster begon.
We zijn bijna helemaal rondgedraaid en nu staan we
voor de barokke toegang tot de Sint-Pauluskerk uit 1734
(afb 4). Hier geen baksteen, maar zandsteen als
belangrijkste bouwmateriaal. Voor de omlijsting is arduin
gebruikt, zowel voor de verticale (pilasters) als voor de
horizontale lijnen (kroonlijst). Eenzelfde arduinen
omlijsting vinden we ook in de gevelbekroning (de
voluten) en het driehoekig fronton. Typisch voor de
barok is dat de gevel in het geheel niet vlak is.

Wanneer we met de wijzers van de klok meedraaien, dan
kijken we recht de Korte Doornikstraat in. De straat
dankt haar naam waarschijnlijk aan een huis met de
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Waar is de Predikherenstraat aub?
Een reiziger die Antwerpen bezocht rond 1500 en de
eerste de beste die hij tegenkwam de weg vroeg
naar de Predikherenstraat kon er minder dan ooit
zeker van zijn dat hem de juiste weg gewezen werd.

Het meest opvallende aspect van deze gevel is
uiteraard het gebeeldhouwde tafereel, met de barokke
voorstelling van een middeleeuwse heilige (Dominicus)
in een typisch contrareformatorisch tafereel. Dat van

Mogelijk werd de man naar de huidige
Prekersstraat gestuurd, een zijstraat van de
Nationalestraat (toen Boeksteeg) met een
doorsteek naar de Kloosterstraat. De predikheren –
of dominicanen – waren in 1243 in Antwerpen
aangekomen en vestigden zich op die plaats, vóór
ze in 1249 een stuk grond kregen op de Dries, in het
noorden van de stad. Het is wel opmerkelijk dat de
zes jaar die de dominicanen in de huidige SintAndrieswijk verbleven een zodanige indruk naliet
dat een straat naar hen genoemd bleef.
Wanneer de arme man ontdekte dat wie of wat hij
zocht niet in de Predikherenstraat te vinden was,
klampte hij waarschijnlijk een andere voorbijganger
aan. Die stuurde hem dan naar het deel van de
stad waar de predikheren ondertussen hun klooster
hadden. Maar ook daar was een probleem...Er zijn
namelijk verschillende straten die naar het
predikherenklooster leiden en die toen ook
Predikherenstraat werden genoemd.
Komende uit de richting van de Kloosterstraat
stapte hij langs de Hoogstraat, kwam zo op de
Grote Markt, ging de Everscalcstrate in – die kort
daarop, na de bouw van het Vleeshuis,
Braderijstraat zou heten – dan rechts de Wolstraat
– die voordien nog Bullinckstraat heette en kort
daarop Oude Beurs – en dan onmiddellijk linksaf in
de...Predikherenstraat.
Of niet? U die Antwerpen kent – weet dat we dan in
de Lange Doornikstraat staan. Maar Augustin Thys
weet ons het volgende te vertellen over deze straat:
“Die straat is haar naam schuldig, ’t zij aan een
huis geheeten het Schild van Doornik, ’t zij aan de
doorniksche kooplieden die er hunne winkels en
kantoren hadden. Tijdens de optolling van 1496
wordt zij Predikheerenstrate genoemd...”

de devotie voor de rozenkrans.
Vanop de vierkante meter waar men staat op dit
kruispunt is het dus mogelijk om een idee te krijgen van
hoe de stad zich geleidelijk uitbreidde en hoe de
bouwtrant evolueerde van houtbouw tot gotische
steenbouw over renaissance naar barok.

Mogelijk vindt onze vermoeide reiziger nog steeds
niet wat hij zoekt. Gelukkig is de derde mogelijkheid
– alle goede dingen bestaan immers uit drie – niet
meer ver. Wanneer hij de straat uitstapt tot aan de
Veemarkt en meteen naar rechts gaat, komt hij in
de straat die hij zoekt: de huidige
Zwartzustersstraat, die pas in de 16de eeuw haar
huidige naam kreeg.

Fred Vanderpoorten

Het is duidelijk dat straten toen geen officiële naam
hadden. Augustin Thys merkt terecht op: ‘De straten
waren eertijds niet voorzien van een opschrift op
den hoek, zooals heden, en iedereen noemde ze
naar believen; ook vindt men in de oude schriften
eene verwarring waar het somtijds onmogelijk is uit
wijs te worden’….

Bronnen:
•
•
•
•
•
•
•

Snoeck-Ducaju & zoon, Stad Antwerpen, in Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van
het cultuurbezit van België. Architectuur, deel 3na, Gent, 1976
Pierre Diriken, Geogids Antwerpen – cultuurhistorisch, Georeto, Kortessem, 2003.
1200 jaar Antwerpenaren en hun misdaad en straf, in Waar is de tijd, deel 8. Antwerpen,
Waanders, Zwolle, 1997.
Jan Lampo, Vermaerde coopstadt. Antwerpen in de Middeleeuwen, Davidsfonds, Leuven,
2000.
Rutger Tijs, Tot Cieraet deser Stadt, Mercatorfonds, Antwerpen, 1993.
Rutger Tijs, Antwerpen. Historisch portret van een stad, Lannoo, Tielt, 2001.
G. Gepts-Buysaert, volgens deze onderzoeker (in 1943) bevond zich ook een terracotta
modello van Albertus Magnus in dezelfde biechtstoel in het Victoria & Albert museum in
Londen. Dat vind ik vandaag niet meer terug in de collectie van het museum.

Fred Vanderpoorten
Bron:
Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen, De VriesBrouwers, Antwerpen, 1973 (herdruk van de oorspronkelijke uitgave uit
1893).
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VAARTWEL JAN
Op 21 december is Jan Van Damme (1957) overleden. Hij had een bijzondere
band met onze kerk. Onlangs publiceerde hij nog over twee olieverfschetsen
voor glasramen in Sint-Paulus. Jan was een uitmuntend academicus en
gedegen kunsthistorisch onderzoeker.

Jan startte in 1975 zijn studies Oudheidkunde en
Kunstwetenschappen (K.U. Leuven), later kwam daar
Monumenten- en Landschapszorg (HAIR Antwerpen) bij.
Hij had een bijzondere band met de Sint-Pauluskerk
sinds hij in 1989-1990 de bouwhistorische studie maakte
ten behoeve van de interieurrestauratie van de kerk. Ook
de uitvoering van de restauratie die in 1999 voltooid
werd, volgde hij mee op.

Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, dienst Erfgoed.
In beide hoedanigheden publiceerde hij over het ruime
onderzoeksterrein van de glasschilderkunst, de
beeldhouwkunst, het meubilair en ook over zilverwerk.
Maar zijn interesse voor de Sint-Pauluskerk bleef. Nog in
2018, naar aanleiding van het barokjaar, gaf hij een druk
bijgewoonde en zeer geapprecieerde lezing over de
diepere betekenis van de barokke inrichting van de kerk
(zie foto).

Zijn interesse ging uit naar de meubel- en de
beeldhouwkunst. Bijzonder waardevol is dat hij in die tijd
de bevindingen van zijn historisch onderzoek
publiceerde in een reeks artikels in Sint-Paulus-Info. Hij
deed toen ook enkele belangrijke ontdekkingen over de
glasramen die ooit de kerk sierden en gaf hierover
bericht in het tijdschrift. Al deze publicaties zijn vandaag
nog onmisbare bijdragen tot het kunsthistorisch
onderzoek van de Sint-Pauluskerk én tot de kennis van
de Antwerpse barok.

Wegens zijn specialisme was hij lid, sinds de oprichting
in 1998, van het Vlaams comité Corpus Vitrearum, het
internationaal onderzoeksproject van de Union
Académique Internationale, dat wereldwijd het
wetenschappelijk onderzoek en de inventarisatie van de
glasramen tot doel heeft.
Nadat in 2019 twee olieverfschetsen van Abraham Van
Diepenbeeck, ontwerpen voor de barokke
glasramenreeks die ooit het hoogkoor van de kerk
sierden, door The Phoebus Foundation waren verworven
vroegen wij hem, samen met onze Nederlandse collega

Ondertussen was Jan conservator geworden van de
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (1990 tot 1997) om nadien
in dienst te treden als beleidsmedewerker bij het
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Dr. Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, om er gezamenlijk
een publicatie aan te wijden. Een intense samenwerking
volgde. Het resultaat is de fraaie Phoebus Focus XXII
onder de titel ‘Paulus gestenigd. Paulus gegeseld’. Het
werd zijn laatste publicatie.
Jan was een bron van ongelofelijk veel kennis. Kennis die
hij graag in gesprekken deelde. Die zullen we nu voor
altijd moeten missen. In de lente van 2022 lag zijn
pensioen in het verschie. Onze oprechte deelneming aan
het verdriet bij zijn veel te vroeg overlijden gaat naar zijn
echtgenote en kinderen.

Madeleine Manderyck

Foto: Isabelle Lecocq
PS Hoewel hij nauwelijks een jaar jonger was dan ondergetekende en we elkaar dus vaak bijna
letterlijk tegen het lijf moeten gelopen zijn tijdens onze studies Kunstgeschiedenis aan de KU
Leuven, leerde ik hem pas kennen einde jaren tachtig. Ik werkte toen als redacteur op de
Antwerpse redactie van ‘Het Volk’ en via via kwam ik met hem in contact. Jarenlang schreef hij
voor de - intussen al lang ter ziele gegane krant - boeiende recensies over tentoonstellingen en
projecten in monumentenzorg. Vlaamse retabels waren toen zijn ‘dada’. Naast onderzoeker en
academicus was hij dus ook een beetje journalist. Een veelzijdig man. (Guido Meeussen,
hoofdredacteur)
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Facebook-hitparade van december

MINIATUURTJES
Paulus

Zweetdoek in hout

De twaalf apostelen bekronen de zuilen van het
middenbeuk van de Sint-Pauluskerk. De apostel Paulus
staat als eerste aan de zuidkant.
Paulus draagt een stapeltje papieren in de linkerhand,
het zijn Bijbelteksten die hij regelmatig consulteert en
waar hij naar verwijst. Deze Paulus draagt geen zwaard,
in tegenstelling tot zijn andere afbeeldingen in de kerk.
Zijn vrije rechterhand gebruikt hij om teken te geven aan
de dominicanen die verzamelen op het hoogkoor. Hij
spoort ze zo aan om in actie te komen en zijn voorbeeld
te volgen. Alle kunstwerken in de Sint-Pauluskerk hebben
een rol in het geheel. Om het licht en draaglijk te houden
schijnen de zonnestralen door het venster van de
zijbeuk. Eén ster aan het gewelf van de kerk blijft dapper
overeind overdag, waarschijnlijk verbeeldt ze de zon zelf.
Een biechtstoel in de Sint-Pauluskerk wordt telkens
geflankeerd door twee engelen. Die engelen hebben
meestal een attribuut vast dat refereert naar de Bijbel.
Dat kan een kruis zijn, een palm of een rozenkrans… Eén
engel houdt een doek open, als je goed kijkt zie je in het
doek het aangezicht van Jezus.
Het is volgens de legende dat Veronica een doek
aanbiedt aan Jezus om het zweet van zijn gezicht te
vegen, terwijl hij zijn kruis de Golgotha op draagt. Bij het
afvegen zou het gelaat van Christus op het doek zijn
ingeprent. De naam Veronica is trouwens afgeleid van
de Latijnse woorden vera icon, wat staat voor ware
afbeelding.
De engel lijkt tot de biechteling te zeggen, kijk eens wat
Jezus voor u geleden heeft en wat doe jij nu?
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Michael en Ambrosius
Ik heb het altijd al meer gehad voor Michael Ophovius
dan voor Ambrosius Capello. En dat gevoel zet zich door
als ik naar hun grafmonumenten in de Sint-Pauluskerk
kijk.

Zonnekind

Links op de foto knielt Michael voor Jezus bij Maria. Zijn
mijter staat op de grond. Hij heeft nog wel een prachtige
geborduurde koorkap om, maar hij wacht nederig op
aanvaarding in de hemel. Michael Ophovius was prior
van het Antwerpse predikherenklooster en heeft veel
miserie gekend als vertrouweling van Rubens en
bisschop van ’s Hertogenbosch.

Wanneer je de tijd neemt om even bij dit beeldje stil te
staan, de tekst te lezen en die te laten doordringen, dan
besef je dat Bruno Kristo een kunstwerk heeft neergelegd
in de Sint-Pauluskerk.
Tijdens de voorbereiding van een seminarie over Slow Art
Day heb ik nog eens een foto genomen van het
Zonnekind. Ik herinnerde me dat Bruno de enige
kunstenaar is, voor zover we weten, die met bitumen
werkte als grondstof voor dit beeldje. Met zo’n close-up
foto zie je het figuurtje bijna letterlijk drijven in het asfalt
en het afval van een verloederde wereld.

Rechts zien we Ambrosius Capello, van heel rijke komaf,
prior van de predikheren in Antwerpen en bisschop van
Antwerpen. Wat die mens uit eigen beurs kon betalen
hou je niet voor mogelijk. Alleen al het hoofdaltaar van
de Sint-Pauluskerk kostte letterlijk een fortuin. Ook
Ambrosius heeft zijn mijter afgezet, maar ondanks zijn
predikherenoutfit lijkt hij toch iets minder oprecht dan
Michael in zijn koorkap. Een andere dominicaan wil
Ambrosius Capello nog iets laten lezen voor hij naar de
hemel gaat. Zeg nu zelf, dat geeft toch minder
vertrouwen dan bij Michael Ophovius, die zonder bijles
onmiddellijk bij Jezus en Maria wordt toegelaten?

Het beeldje ligt er al een paar jaar hoor, maar kom nog
eens kijken, in onze kruiswegkapel. Want hier ligt het
Zonnekind, door mensen veredeld en door hen
ontheiligd. Hier ligt wanhoop over een ondergang, door
ons ontketend. Hier ligt hoop, want in extremis zal onze
blindheid genezen worden.

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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JANUARI
Zo — 2
Zo — 9
Zo — 16
Zo — 23
28-30
Zo — 30

10u30 — Openbaring van de Heer - Voorganger Francis Akkara o.p. - Orgelmis
14u00 — Doop Anna-Klara Luxem – Adeel Mahzar
10u30 — Doopsel van Christus - Voorganger Didier Croonenberghs o.p. – Koormis
met Schola Gregoriana Cantabo
10u30 — 2 d e zondag door het jaar C - Voorganger Dries Ghesquiere o.p. - Orgelmis
10u30 — 3 d e zondag door het jaar C – Voorganger Justin Adriko o.p.- Orgelmis
— Plechtige professie Anton Milh
10u30 — 4 d e zondag door het jaar C - Voorganger Dries Ghesquiere o.p. – Solistenmis met
An De Ridder, sopraan

FEBRUARI
Vr
Zo
Za
Zo

— 4
— 6
— 12
— 13

—
Za — 19
Zo —20
Zo — 27

20u00
10u30
19u00
10u30
13u00
16u00
19u00
10u30

—
—
—
—
—
—
—
—

Concert – ZEITSPIEL - Duo Bart Rodyns-Nicolas Callot
5 d e zondag door het jaar C - Orgelmis
Concert - Jong Symfonisch Antwerpen Junioren (Amaj)
6 d e zondag door het jaar C - Voorganger Didier Croonenberghs o.p. – Orgelmis
Herdenkings mis Paul Dehert
Concert – Gaudete – Ingericht door Venerabelkapel
Concert - Muzikaal Ensemble Alegría
7 d e zondag door het jaar C – Voorganger Didier Croonenberghs o.p. – Solistenmis
met Lode Leire, contrabas
10u30 — 8 s t e zondag door het jaar C – Broederschap Van OLV van Scherpenheuvel
Voorganger Didier Croonenbergs o.p. – Koormis met Vocamuze, Burcht
15u00 — Pianorecital (Durletfonds) - Wouter Valvekens

OVERLIJDENS

Jozef Briels — uitvaart 28 december
Jan Van Damme — uitvaart 31 december

IN HET VOLGENDE NUMMER
SINT-PAULUSVRIENDEN IN PAULLUS
Elk jaar sturen de Sint-Paulusvrienden hun jaarboek Sint-Paulus binnen de muren naar hun leden om hen te danken
voor hun steun. Deze keer echter wordt dit overzicht geïntegreerd in de volgende editie van Paullus. Zo kunnen de
activiteiten van de onthaalgroep gedeeld worden met de volledige Sint-Paulusgemeenschap. Kom meer te weten
over deze actieve groep, want hoewel corona ook dit jaar roet in het eten strooide, doen deze vrijwilligers veel meer
dan enkel de kerk openstellen voor de toeristen. Iets om naar uit te kijken dus!
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Paullus
Sint-Pauluskerk Antwerpen
Sint-Paulusstraat 22
2000 Antwerpen
T 03 286 92 78
info@sintpaulusantwerpen.be
www.sintpaulusantwerpen.be
Redactie:
Didier Croonenberghs (pastoor), Caroline De Wever
(directeur), Walter Geluykens (voorzitter SintPaulusvrienden), 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 en Paul Bistiaux,
Sint-Pauluskerk,
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen
Digitaal
www.sintpaulusantwerpen.be
redactie@sintpaulusantwerpen.be
Verkoop
losse nummers (aan de balie in de kerk), 5 euro;
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