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VOORWOORD

En, er is meer: je mag gratis het hele jaar door PaulLus
digitaal om de twee maanden in je mailbox verwachten,
alsook de wekelijkse nieuwsbrief, als je jouw e-mailadres
doorgeeft aan www.sintpaulusantwerpen.be

We brengen ook het verhaal van Raymond De Geest
zaliger. Veel steunende leden van onze vereniging
hebben een respectabele leeftijd en zijn vroeger sterk
actief geweest bij de Sint-Paulusparochie. Het verhaal
van het heilig jaar 1950 mag dan ook niet ontbreken.
Met de ontdekking dat oude balken uit de SintPauluskerk een tweede leven zijn gaan leiden sluiten we
af.

Toen we in maart 2020 plots met corona te maken
kregen konden we niet vermoeden dat deze pandemie
vandaag nog steeds ons doen en laten beperkt.
In het jaarboek van 2020 brachten we verslag uit van 40
weken corona in de Sint-Pauluskerk. Niet alle activiteiten
lagen stil en vindingrijk als we zijn is er nog veel
verwezenlijkt. Dit was vorig jaar niet anders.
Wat vooral belangrijk is: niemand van de werkende SintPaulusvrienden haakte af, integendeel, we kregen zelfs
nog vrijwilligers bij om mee het onthaal te verzorgen. Dat
kunnen we alleen maar toejuichen.

Dankzij uw bijdrage als steunend lid van onze vereniging
kunnen we dit jaar o.a. twee schilderijen laten
restaureren. Wij hopen u met dit jaarboek te overtuigen
van onze dynamiek. Wij danken u dan ook oprecht voor
uw lidmaatschap. De bijdragen blijven onveranderd op
20 euro (steunend lid) en 35 euro (erelid). Een
‘beschermend’ lidmaatschap bedraagt minstens 65
euro. U kan storten op rekening BE45 2200 9085 5589
van vzw Sint-Paulusvrienden, Prior Peltiersplaats 7, 2000
Antwerpen.

Wat vind je in dit jaarboek?
Voor ons gaat het om mensen, om vrijwilligers die een
stukje van hun vrije tijd besteden aan het onthaal in de
kerk. Hoe verschillend we ook zijn, we werken samen.
We stellen u vijf vrijwilligers voor uit onze onthaalgroep.
Twee sterke vrouwen die als Sint-Paulusvriend(in) actief
zijn in de kerk maar daarnaast nog veel meer in hun
marge hebben. Drie mannen, we laten onze jongste
medewerker en onze senior aan het woord. De derde
vrijwilliger weet alles over dominicaanse postzegels en
doet de boekhouding van onze V.Z.W.

Alvast bedankt!

Walter Geluyckens
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dossier en het resultaat worden gepubliceerd in één van
de volgende edities van Paullus.

Via zijn neef Fran Van Konnegem (bestuurslid van de
Schildse heemkring Scilla) kwam Joris Reymer (vrijwilliger bij de Sint-Paulusvrienden) te weten dat oude
balken die na de brand van 1968 uit de Sint-Pauluskerk
verwijderd werden, een nieuwe bestemming kregen in de
kantine van de Krikskes, een muzikale vereniging op
Schildestrand. Meer informatie kon niet verkregen
worden. De vereniging kocht het gebouw toen de balken
al aangebracht waren en de vorige eigenaar is
ondertussen overleden.

Foto: Armand Storck

Foto: Frank Van Konnegem

Onze collega Lieve Van Assche vernam een wel heel
speciaal nieuws tijdens een rondleiding in het Van
Celstinstituut aan de Sint-Jacobsmarkt. De gids vertelde
dat het kruisbeeld in de traphal van het instituut afkomstig is van het doksaal, de jubé, van de Sint-Pauluskerk.
De bewering wordt alvast gesteund door een aantekening in het dagboek van Mevr. Van Celst uit 1834, het
jaar dat het doksaal in gedeelten openbaar verkocht
werd. Het onderzoek loopt nog volop, het volledige

Schets van L. Serrure van het koorhoogzaal. Met
enige verbeelding kan de gelijkenis van beide
kruisbeelden vastgesteld worden.
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Vóór de restauratie kende men noch de naam van de
twee geportretteerde dominicanen, noch de schilders.
Tijdens de restauratie bleek dat beide schilderijen
gesigneerd en gedateerd zijn. De signatuur en datering
op de twee portretten geven niet alleen de naam van de
schilder prijs, maar plaatsen ook de portretten in hun
historische context. J. Laenen lijst in zijn boek De
zwartzusters van Antwerpen van 1997 de rectoren of
geestelijke begeleiders op, zodat men nu met grote
waarschijnlijkheid de naam van de geportretteerde
paters kent.

Het portret van de staande pater met kap en brevier in
de hand is geschilderd in 1738 door Jan-Baptist
Montmorency (J of B Montmorancy, Monmorency,
Mommerency, Montmerensy, Monmorrency en zelfs
Monmmerency).

Het portret van de zittende pater met brevier in de hand
is geschilderd in 1778door Nicolas Joseph Delin (Lein of
de Ligne).

Van het leven van Jan-Baptist weet men haast niets:
noch waar hij geboren of gestorven is, noch bij wie hij in
de leer is gegaan. Zijn verblijf in Parijs is wel goed
gedocumenteerd. Hij werd in 1710-1711 meester in het SintLucasgilde van Antwerpen. Dank zij zijn gesigneerde en
gedateerde werken weten we dat hij achtereenvolgens
werkte in Brugge (1716, 1717, 1735), Mechelen (1727), Aalst

Pater Josephus Franciscus van Peteghem o.p. 1698-28/3/1766
Rector Zwartzusters 5/5/1731-28/3/1766 (na restauratie)
Op de achterzijde op bedoeking geschreven:

Peint par JB Montmorency A°1738
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1728, Brabant (1730, 1744), opnieuw Antwerpen (1738) en
Zeeland (1740, 1742). Zijn laatste gekende schilderij
dateert van 1744.
Zoals gebruikelijk in het ancien régime portretteerde hij
de adel, de clerus en de hoogwaardigheidsbekleders.

werden immers veel bezittingen en portretten van het
ancien régime vernietigd.
Naast zijn portretten van Keizer Karel VI van Oostenrijk
en Graaf van Vlaanderen (in het Brugse Vrije) en dat
van Koning Filips V van Spanje (in Stam Gent), is het
belangrijk dat deze vergeten Vlaamse kunstenaar ook in
Antwerpen in een publieke ruimte (namelijk de SintPauluskerk) zal kunnen getoond worden.

Parijs
Van 1706 tot 1708 werkt Jan-Baptist als volleerd schilder
in het atelier van Hyacinthe Rigaud (1659-1743). Deze
periode is zeer belangrijk voor zijn latere oeuvre.
Hyacinthe Rigaud was dé portretschilder van adel en
clerus, hij maakte statieportretten van Louis XIV en Louis
XV en andere Europese gekroonde hoofden. In zijn atelier
(1692-1726) hebben 33 schilders gewerkt, sommigen
slechts één jaar, anderen tot 14 jaar Het atelier was
haast een portrettenfabriek, heel goed georganiseerd,
met opsplitsing in taken voor de medewerkers-specialisten. Zo waren er specialisten voor hoofd en handen,
meubilair en decor, voor landschappen en bloemstillevens, voor stoffen en harnassen.
Deze taken werden per jaar en per medewerker opgetekend in een Kasboek, zodat men weet dat Jan-Baptist de
kledij - de stoffering en de harnassen - in 44 schilderijen
schilderde en hij van zeven schilderijen van Hyacinthe
Rigaud een tekening maakte.
De drie jaren bij Hyacinthe Rigaud hebben Jan-Baptist
gevormd tot de kunstenaar die hij geworden is. In zijn
oeuvre gaat hij bijna volledig zijn meester kopiëren. Zo
neemt hij bepaalde houdingen over, kopieert hij handen,
kledij en decor. Enkel de gezichten zijn origineel maar
toch zal hij nog dikwijls dezelfde zware kringen rond de
ogen en de typische mond van Hyacinthe Rigaud
schilderen.
Vlaanderen
Na Parijs vinden we Jan-Baptist terug in Antwerpen in
1710. In de liggeren van het gilde van Sint-Lucas van
Antwer-pen staat hij ingeschreven in het boekjaar 17101711: Meester Jan-Baptist Montmorensy. Het gilde
beschermde zijn leden door te eisen dat kunstenaars
enkel in Antwerpen konden werken als ze én poorter
waren én lid van het Sint-Lucasgilde. De reden van het
verblijf van Jan-Baptist in Antwerpen in 1710-1711 was
eventueel om er te kunnen werken.
Mogelijks is hij afkomstig van West-Vlaanderen, want in
1716 is hij reeds werkzaam in Brugge. Hij schildert er
onder meer het portret van Geerardus de Ravesway
(1667-1729), voogd van het Sint-Janshospitaal. Reeds in
1717, kort na de inhuldiging van Keizer Karel VI van
Oostenrijk als Graaf van Vlaanderen in de Sint-Bavokerk
te Gent op 18 oktober 1717, krijgt Jan-Baptist de
opdracht om een officiëel statieportret te schilderen van
de nieuwe vorst voor het Brugse Vrije. Hieruit kan men
afleiden dat hij toen al een bekend en belangrijk schilder
in Brugge was.

Pater Franciscus Melchior Taeymans o.p. 1725-1797 (tijdens de restauratie)
Rector Zwartzusters van 28/3/1766 tot 22/6/1797
Vooraan links op schouderhoogte gesigneerd en gedateerd:

N.Delin 1778

Nicolas Delin werd geboren in een artistieke familie. Zijn
vader Albertus Delin (1712-1771), afkomstig van het dorpje
Deligne, was als klavecimbelbouwer werkzaam in
Doornik waar Nicolas geboren is op 15/1/1741. Ook zijn
broer Charles Bruno Donat (Doornik 1757-Amsterdam
1818) en zijn zoon Joannes Josephus Nicolaus Delin (Antwerpen 1776-Parijs 1811) zijn gekende portret-schilders.
Men weet niet bij wie Nicolas in de leer is gegaan. Hij
was al volleerd als hij in 1768/1769 in de liggeren van het
Sint-Lucasgilde van Antwerpen ingeschreven wordt als
Meester Nicolaus-Joseph de Ligne van Doornick. In 1770

Het oeuvre dat we nu nog kennen van Jan-Baptist
Montmorency is waarschijnlijk slechts een fractie van
wat hij geschilderd heeft. Tijdens de Franse revolutie
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Bijkomende informatie

wordt hij leerling bij Louis-Michel Van Loo (1707-1771) in de
Ecole Académique de Paris. In 1770 trouwt hij in Antwerpen en blijft er wonen. Hij blijft er wel de academie
bezoeken. Hij wint er verschillende prijzen voor tekenen
naar levend model: op 5/3/1769 4de en op 19-20/3/1773
de 7de prijs.

Nicholas J. Delin is in de Nederlandse kunstarchieven veel beter
gekend dan in de Belgische. Schilderijen in Nederland kan u ontdekken
op https://rkd.nl/nl/explore/images
Voor België kan u in de fototheek van het KIK (Koninklijk Instituut voor
het Kunspatrimonium) het portret van pater P. Schmising terugvinden:
http://balat.kikirpa.be/results.php?typesearch=simple&who=Schmisin
g,%20Petrus[minderbroeder]&what=&when=&where=&christian=&free
=&style=col4&limit=24

In het laatste kwart van de 18de eeuw was het in
Vlaanderen voor kunstenaars moeilijk om opdrachten te
krijgen. De religieuzen, die tot dan grote opdrachtgevers waren, lieten zich minder portretteren. De jezuïetenorde werd in 1773 afgeschaft, de contemplatieve kloosters werden in 1783 gesloten.

Bronnen

www.hyacinthe-rigaud.com
https://www.hyacinthe-rigaud.fr
https://www.lakenhal.nl/nl/zoeken/collectie?utf8=✓&q=Delin

Zoals vele kunstenaars zal ook Nicolas Delin uitwijken
naar het noorden om familieportretten, historiestukken,
mythologische en allegorische motieven en
decoratiestukken (1779/1789) te schilderen.

Foto’s
Pater Josephus Franciscus van Peteghem o.p. – Greet Smets
Pater Franciscus Melchior Taeymans o.p. - Rudi Van Erck
Greet in actie – Veerle Vanderspikken

Omdat zijn schilderijen vooraan gesigneerd en
gedateerd zijn kan men zijn oeuvre en werkplaatsen
chronologisch ordenen. Zo schildert hij in hetzelfde jaar
soms én in Antwerpen én in Nederland. In Antwerpen
1776, 1778 en 1792; in Amsterdam 1793; in Den Haag in de
periode 1786, 1775-1799; Leiden in 1774, 1785, 1786, 1796 en
1799 en Rotterdam in 1776, 177, 1778 en 1779.

PS: Bovenstaand artikel is een extract van een veel
uitgebreider werkstuk, welk in een volgende editie van
Paullus zal verschijnen

Momenteel kennen we vijf werken die Nicolas Delin in de
Oostenrijkse Nederlanden geschilderd heeft: drie
portretten van religieuzen en twee familieportretten:
1776 Pater Leopold van der Valck (1734-1816), Karmeliet in
Antwerpen, gesigneerd, gedateerd met plaats: N. Delin

pinxit Antwerpen, AETATIS 42/1776 (nu in de Basiliek
Minor in Boxmeer – Noord-Brabant)
1776 Pater Petrus Schmising, minderbroeder, Sint Truiden
(nu in museum De Mindere in Sint-Truiden).
1778 Pater Franciscus Melchior Taeymans o.p., rector
zwartzusters Antwerpen (nu in Sint-Pauluskerk te
Antwerpen).

Hoemel Nicolas Delin reeds jaren in het noorden werkt,
krijgt hij in 1792 toch de opdracht om twee groepsportretten te schilderen van een heel bekende en rijke
Antwerpse familie, namelijk Françoise J. Peeters
d’Aertselaer met haar 8 kinderen. Zij was de weduwe van
grootalmoezenier Jean-Baptise Guyot (1748-1789) en de
dochter van Jean-Egide Peeters (1725-1786) die een heel
grote kunstcollectie van P.P. Rubens had geërfd.
Dankzij de restauratie van het portret van Pater
Franciscus Melchior Taeymans o.p. (1725-1797), rector
van de zwartzusters van 28 maart 1766 tot 22 juni 1797,
werd een getalenteerde en vroeger bekende Antwerpse
kunstschilder, namelijk Nicolas Joseph Delin, herontdekt.
Hij verdient zeker zijn plaats in de Antwerpse
kunstgeschiedenis.
Greet Smets in actie tijdens de restauratie van het portret van
Pater Franciscus Melchior Taeymans o.p

Greet Smets
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Hoe komt een geboren en getogen Oostendenaar in
Antwerpen terecht en wordt die later medewerker aan
het onthaal van de Sint-Pauluskerk?

De meeste dominicanen afgebeeld in het koor van de
kerk staan op postzegel en hun geschiedenis en
betekenis is dikwijls fascinerend. 5 dominicanen zijn
paus geworden, de meest gekende is ongetwijfeld Pius
V, de paus van de Heilige Alliantie en de slag van
Lepanto in 1571, die nadrukkelijk in de kerk aanwezig is.
De laatste dominicaanse paus, Benedictus III deed in
Rome de gekende Spaanse trappen bouwen.

Het verhaal begon zeer eenvoudig. Op het einde van het
middelbaar in het Onze Lieve Vrouw College van
Oostende diende gekozen te worden: gaan werken of
indien verder studeren wat en waar. In die jaren was er
niet veel werk in Oostende en het werd St-Ignatius
Handelshogeschool, nu opgegaan in de Universiteit
Antwerpen, dat in West-Vlaanderen toen een goede
naam had voor handelsstudies en ik ben er blijven
“plakken” en met een Antwerpse gehuwd.

Vele jaren zoekwerk en studie heeft reeds een
postzegelverzameling van 120 pagina’s voortgebracht
en is nog steeds groeiend; de laatste pagina’s zijn
gewijd aan Sigrid Undset, Noorse prijswinnares literatuur
in 1928 en lid van de derde orde der dominicanen, die
een leven leidde vol kennis, moed en opoffering.

Mijn carrière verliep in de bankwereld en dat bracht mij
naar vele landen waaronder ook Spanje. Eens op
pensioen werd in het begin veel tijd in Andalusië in ZuidSpanje doorgebracht en later op zekere dag las mijn
echtgenote een oproep voor vrijwilligers om het onthaal
te helpen verzorgen in de Sint-Pauluskerk. De interesse
voor Dominicus, immers een Spanjaard, was gewekt.

Onnodig te vertellen dat het onthaal in de Sint.
Pauluskerk zich niet beperkt tot opsommen van namen
en jaartallen, maar dat de dominicaans geschiedenis er
tot leven komt. Wie de dorre Spaanse hoogvlaktes heeft
doorkruist weet dat het leven er hard was en dat kwam
ten volle tot uiting in het leven en werk van Dominicus.
Op de volgende pagina laat ik de lezer genieten van een
reeks postzegels waarop dominicanen en dominicanessen staan afgebeeld.

Als postzegelverzamelaar, mijn eerste postzegels kocht ik
op aan het postloket in 1953, was de belangstelling voor
het opbouwen van een themaverzameling
“Dominicanen” dan ook snel aanwezig. Het is een
dankbaar onderwerp daar de Orde vele historische
figuren telt, vanaf het begin tot op vandaag. De
zoektocht naar de postzegels die de geschiedenis van
deze orde, hun kloosters en kerken, spiritualiteit en
activiteiten belichten gaf mij een mooi beeld van de
betekenis van deze Orde voor onze geschiedenis. Vele
reizen gaan dan ook naar die plaatsen die van groot
belang zijn voor de orde zoals Bologna met het graf van
Dominicus, Prouille in Zuid-Frankrijk waar hij het eerste
klooster stichtte en laatst naar Caraluega zijn
geboorteplaats niet ver van Burgos.

Freddy Boydens
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Als eerste een Vaticaanse postzegel van 1970 met Dominicus
zoals de Spaanse schilder El Greco hem afbeeldde

Albertus Magnus, de wijdingsbisschop van de eerste kerk,
zoals afgebeeld in de biechtstoel van Kerricx (in het
zuidertransept), op een Belgische postzegel van 1969.

Thomas van Aquino, één van de grote dominicaanse
theologen, op een zegel van Columbia uitgegeven in 1982.

Catharina van Siena, de Italiaanse dominicanes en de
eerste vrouwelijke kerklerares. Het Vaticaan gaf in 1982 een
postzegel uit ter herdenking van haar heiligverklaring.

Prominent aanwezig in onze kerk is Rosa van Lima (15861617), de eerste Zuid-Amerikaanse heilige. Peru eerde haar
met enkele postzegels, hier deze van 1986.

Een onverbiddelijk iemand was zeker Giordano Bruno
(1452 - 1498). Hij trotseerde de Borgia paus Alexander VI en
eindigde op de brandstapel. Hij prijkt op een Oekraïense
postzegel van 2009.

Ook aan “hedendaagse “ dominicanen en dominicanessen
zijn postzegels gewijd. In 2020 was het in Polen het Jozefa
Bocheńkiego (1902 - 1995) jaar. Verbannen door
Sovjetoverheersing was hij een eminente professor in de
mathematische logica en wijsbegeerte in Freibourg,
Zwitserland.

Sigrid Undset (1882 - 1949) is de enige dominicanes die een
Nobelprijs heeft gekregen, deze van literatuur in 1928. Een
vrouw die een leven leidde vol kennis, moed en
zelfopoffering.
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Walter Geluyckens vroeg me iets te schrijven over
mezelf. Dat kwam wel heel onverwacht aan. Ik ben dat
helemaal niet gewoon. Wat te schrijven en waar te
beginnen?

Mijn moeder was regentes maar moest, zoals toen
gebruikelijk was, het lesgeven opgeven toen ze trouwde.
Ze stimuleerde ons altijd om goed te studeren. Vader
werkte op de Nationale Bank in Antwerpen. Hij heeft
daar veel van zijn collega’s ‘bekeerd’ tot de natuur. Via
de bank konden mijn zussen en ik, van 12 tot 17 jaar,
tijdens de grote vakantie, een maand lang naar
Zwitserland, telkens op een andere plek. Het laatste jaar
was ik er hulp monitrice.

Ik kom uit een gezin met nog twee jongere zussen. Mijn
vader verloor op 14 februari 1945 zijn vrouw en
dochtertje door een V2-bom op Mortsel. Het meisje
heette Erika en was vijf jaar oud. Toen mijn vader
hertrouwde noemde hij zijn eerste dochter ook Erika, dat
was ik. Ik ben in Mortsel geboren en ben er na mijn
huwelijk ook blijven wonen. Toen we jong waren was het
Hof van Rieth nog onbebouwd en leidden weilanden en
kronkelende wegeltjes ons naar de Basiliek van Edegem.

Na de humaniora volgde ik een opleiding sierkunsten.
Daar werd ook kunstgeschiedenis gegeven en dat heeft
me altijd geboeid. Zo volgde ik later heel wat lessen bij
Amarant. Vooral de cursussen over vrouwelijke
kunstenaars hadden mijn belangstelling.

Van jongs af aan werden wij ondergedompeld in de
natuur: vader was in 1932 een van de stichters van de
Wielewaal, wat nu Natuurpunt is geworden. We gingen
al heel vroeg op stap in de natuur. Hij vond het
belangrijk dat we de namen van planten en vogels ook
in het Latijn kenden. Vooral in paddenstoelen was hij een
specialist. Door die namen telkens te herhalen is ons dat
gelukt. Maar we gingen ook van kindsbeen af naar de
Opera en naar theatervoorstellingen. Het Antwerpse
Hessenhuis was toen een pionier wat moderne kunst
betreft. Ik kan me die bezoeken nog levendig herinneren.

Op 8 april 1967 trouwde ik met Wilfried Onzea. Hij was
de jongste in een gezin van negen kinderen uit
Borgerhout. Op die manier leerde ik een heel grote
familie kennen. Vele neven en nichten van Wilfried waren
amper jonger dan ik en noemden me toch ‘Tante Erika’.
Dat was wel even wennen. De familie was zo groot dat
ze in 1999 een familiekoor konden oprichten, ‘Olenzea’
(de families Onzeea en Lens), toen nog onder de leiding
van Frans Cuypers. Ik zong er zelf niet in mee maar
zorgde van in het begin voor de partituren en voor het
archief. De vergaderingen hadden meestal plaats bij ons
thuis.
Mijn man was altijd al een lezer geweest maar toen hij
de cursus over boekgeschiedenis van het PlantinGenootschap had gevolgd, werd hij ook een bibliofiel en
verzamelaar. Via zijn contacten leerden we veel
antiquaren, drukkers en boekkunstenaars kennen. Als het

In 1958, ik was toen elf jaar, stuurde mijn ouders mij voor
een maand naar een familielid in Parijs, om Frans te
leren. De eerste keer helemaal alleen. Dat was tanden
bijten omdat ik, buiten wat schoolse kennis, de Franse
taal niet machtig was.
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van pas kwam zochten we velen onder hen op tijdens
onze reizen in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Toen hij
later drie jaar in avondschool Russisch ging leren
kwamen onze reizen richting Rusland op gang. Verder
maakten we mooie reizen naar Oezbekistan, Oekraïne,
Jemen, Turkije enz.

proef. Het beviel me en ik ben blij dat ik die stap heb
gezet. Het is een aangename ploeg, interessante
mensen ook waar ik nog veel van kan leren. Men is
inderdaad nooit te oud om te leren…
Bij het begin van de pandemie kreeg onze zoon een
ernstig fietsongeval op weg naar zijn werk. Hij had al
lang een nierziekte maar kwam toen in een acute fase
terecht waarbij er dringend nood was aan een nieuwe
nier. Ik heb me toen meteen opgegeven als mogelijke
donor. Aanvankelijk bleek het moeilijk te worden gezien
mijn leeftijd, maar naargelang de onderzoeken op elkaar
volgden – door Covid duurde het allemaal langer – bleek
dat ik de geschikte persoon was, met heel goede nieren.
Moeder en zoon waren een perfecte match. Op 7 mei
van vorig jaar heb ik dan een nier afgestaan aan onze
zoon. Het was net de dag na zijn verjaardag. Van een
verjaardagscadeau gesproken… De steun die ik toen
heb gekregen van vele mensen, en zeker ook van de
vrienden van Sint Paulus, heeft mij veel plezier gedaan.

Mijn eerste betrekking was bij een binnenhuisarchitect.
Later heb ik van huis uit het secretariaat verzorgd van
de beroepsvereniging ‘Unie van Papierdetaillanten van
België’. Ik volgde verder nog lessen in bloemschikken en
gaf er ook een tijd les in. Verder heb ik veertien jaar lang
als vrijwilliger ‘intern transport’ gewerkt in het Sint-Jozef
Ziekenhuis in Mortsel. Door een reorganisatie was dat
verder niet meer mogelijk.
Na schooltijd volgden onze twee kinderen tekenacademie en/of muziekschool. Idem voor de kleinkinderen.
Onze enige kleindochter, die nu doctoreert, deed ook
nog aan ballet. Als we met de kinderen op reis gingen
bezochten we altijd wel een tentoonstelling, een kerk,
een klooster, opgravingen. Maar we wandelden
natuurlijk ook in de natuur...
Voor de Mortselse afdeling van het Davidsfonds ben ik
altijd present aan de kassa bij de jaarlijkse boeken- en
platenbeurs. Ludo Beersmans die ook op de beurs
aanwezig was en ons met kunstboeken bezig zag, vroeg
me of ik soms interesse had voor vrijwilligerswerk in de
Sint-Pauluskerk. Ik heb meteen ja gezegd. Ik werd
voorgesteld aan Walter en kwam een aantal keren op

Erika Gonnissen
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kenden elkaar van de orgelvereniging "Calcant",
gesticht door Jan en Kristel, en die ieder jaar een
Europese reis deed. Emiel, goed bekend in de
havenkringen, heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan de verwezenlijking van het vieringaltaar: dit is
grotendeels door havenbedrijven gesponsord!

Herman Wouters
De St-Pauluskerk
heb ik leren kennen
toen mijn vriend Sus
vroeg of ik er een
jong gezelschap kon
rondleiden, ik was 18
jaar. Het toenmalige
gidsboekje heb ik
zowat van buiten
geleerd en de
rondleiding liep
goed af. De kerk was
toen minder licht:
muren en gewelven
waren grauw, het
orgel nog niet
gerestaureerd: de
frontpijpen niet voorzien van de glanzende tinfolie en het
ajourwerk niet met bladgoud bekleed. Het vieringaltaar
bestond nog niet. lk veronderstel dus dat Leo Van Achter,
toen misdienaar, steeds de trappen van het verre
hoogaltaar moest beklimmen. Organisten waren toen
Hector Specht en Adriaan Bank, door Leo nog goed
herinnerd. Hector was onze collegekoordirigent en de
flamboyante Adriaan onze orgelbegeleider.

Emiel Cosaert vroeg mij om toe te treden tot de Kapel
van Onze-Lieve-Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans,
gesticht in 1572, na de slag van Lepanto. lk heb een half
jaar moeten nadenken, maar mijn vriend Sus zei mij op
een keer: "Herman, dat is uw natuurlijke habitat". Ik heb
dan ook aanvaard. Er moest toen heel wat gebeuren:
een feestje bij mij thuis voor prefect Leo Van Achter en
echtgenote, peter Emiel en echtgenote en pastoor Paul
Schelen, verder een gesprek met de pastoor, uiteraard
over religie, een retourfeestje bij de peter en ten slotte,
na anderhalf jaar "er bij lopen" - op het einde wel met
tabbaard - de aanstelling op 15 augustus 2008.
lk heb mogen ondervinden dat de kapel geen clubje
welgezinden en nog minder welgestelden was, maar wel
degelijk, zoals in de "standregels" staat, "het opluisteren
van de kerkelijke diensten en verspreiden van de
rozenkransdevotie" tot doel heeft. Toen mijn tabbaard
sleet begon te vertonen vroeg ik aan Mia Dillen waar ik
hem kon laten herstellen. lk heb van haar toen de
tabbaard van haar overleden man Leo ontvangen en ik
draag hem, nog steeds denkend aan mijn goede vriend,
die zoveel heeft betekend voor onze gemeenschap. Wij
kwamen terug van een reisje en Leo Janssens was er
plots niet meer! De twee Leo's, Janssens en Van Achter,
bescheiden alles regelend, nu niet meer samen.

Het jaar van de brand 1968, was ook het jaar van ons
huwelijk. Joke noch ik waren veel in de St- Pauluskerk
geweest, één memorabele keer toch, toen een gedreven
man, Alois Janssens, vanop de preekstoel gidste.
Later werden Jan Van Mol, Kristel De Meulder en Frans
Dubois goede vrienden en wanneer de restauratie
voltooid was en met veel succes de orkestmissen plaats
vonden waren wij dikwijls aanwezig.

Bij de Sint-Paulusvrienden was ik al vele jaren gewoon
betalend lid, maar, na een crisis in de groep, werd
geronseld bij de Kapellen voor actieve leden. Van dan af
heb ik de dienst gedaan op maandag, samen met Linda
Van Utterbeeck en Eddy van de bossche. Aan Linda
moogt ge alles vragen over het leven en de kunst van
Caravaggio. Eddy, fotokunstenaar, heeft de simulatie

Veel veranderde toen wij vanuit Kontich naar Antwerpen
in de Sint-Paulusparochie kwamen wonen en wij 's
zondags de mis volgden. lk werd opgemerkt door Emiel
Cosaert, Lid van de Kapel van Onze Lieve Vrouw. Wij
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gemaakt van het hoofdaltaar met het oorspronkelijk
werk van P.P. Rubens en ook van Boeyermans. Van hen,
en van vele anderen, heb ik nog veel bijgeleerd over onze
kerk, wat van pas kwam voor mijn rondleidingen. Ook
van Erwin Vandecauter, die mij een boek, in het Duits, te
lezen gaf over de biechtstoel in het zuidelijke transept.

alsook de aanvullende cursussen theologie in het HDGI
te Gent. Hierbij was een boeiende en verdiepende cursus
over, juist gedacht, de Apostel Paulus.
Toevallig werd ik via mijn moeder op ontdekking gestuurd naar de Antwerpse Sint-Pauluskerk. Het eerste
dat me opviel binnen het gebouw, was het gebruik van
wit als dragende ‘kleur’, op een speelse manier het
zonlicht doorheen de glasramen brekend en weerkaatsend. Dit kleurenspel deed de schilderijen en het
kerkmeubilair prachtig naar voor komen. Wat een eerste
ontdekkingstocht, wat een verwondering, wat een gevoel
van thuiskomen!

lk vond het zo bijzonder dat ik begon met het vertalen
van het dikke boek in het Nederlands. Na reeds 50
bladzijden hoorde ik dat de vertaling al bestond in ons
archief. lk ben dan gestopt, maar toch was ik niet
teleurgesteld. Bij het vertalen leest ge alles zeer intens en
ik kan er nu nog zeer veel uit citeren.
Bij het rondleiden wijs ik er op dat de kerk een plaats is
van de eredienst, ook buiten de vieringen zelf; de rijzige
gotiek, de oriëntatie en de architecturale indeling, de
beelden en de schilderijen, allen vormen een onderdeel
van de religieuze beleving en ontlenen daaraan hun
betekenis en aanwezigheid. Niets werd gemaakt alleen
maar om artistiek bewonderd te worden. De schatkamer
kan als museum beschouwd worden .

Gaandeweg leerde ik de medewerkers, de leden, kennen
van de Sint-Paulusvrienden. Wat me het meest opviel
was de interesse, de openheid, de warmte … van de
mensen van deze groep; iedereen met zijn eigen
achtergrond, zijn eigen capaciteiten, zijn eigen inbreng
in deze gevarieerde ‘ploeg’ waar leeftijd echt wegvalt!
Zo leerde ik veel bij over de achtergrond van het
gebouw, de leuke anekdotes… Zo ben ik lid geworden
van deze vriendengroep!

Met één schilderij heb ik altijd medelijden, omdat het zo
hoog hangt en toch in 1990 door de Sint- Paulusvrienden
gerestaureerd werd: "de Emmausgangers" van Jan
Quellinus . Denkend aan de huidige religieuze neergang,
wil ik er het gedicht van Felix Timmermans uit 1945 aan
vast hangen:

Als jonge leraar godsdienst in het secundair onderwijs,
merk ik dat de huidige jongeren heel vaak geloof en
godsdienst associëren met iets uit het verleden, soms
zelfs zijn ze heel negatief. Een kunstwerk is voor hen ook
‘past’, een selfie nemen met veel ‘likes’ op de sociale
media is veel belangrijker.

Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.
Wij boden dan het avondbrood
Den vreemden man, die langs de baan
Met ons was meegegaan.
En wijl Hij' t zegenend de ogen sloot,
Gebeurde het: Zijn aangezicht verklaarde in een
hemelsch licht , waarin Hij plotseling verdween ...
Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
Doch vouwde blij onz' handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
En 't licht in ons is blijven branden
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!

Ik probeer, zoekend vanuit kunst, zoals deze van de SintPauluskerk, een manier te vinden om jongeren opnieuw
warm te maken voor ‘geloof’. Geloof in zichzelf, als jonge
mens, als individu. Geloof als hulpmiddel in een periode
van onzekerheden, van moeilijkheden, van keuzes
maken. Via kunst probeer ik om aan ‘geloof’ een nieuwe
dimensie toe te voegen.
Voor mij persoonlijk
werd de vriendschap
en de warmte van de
Sint-Paulus-vrienden
een buitengewone
kans om mee te helpen
bouwen aan een
toekomstgerichte
zoektocht. Ik probeer
mee om mensen, zowel
jong als oud, te
betrekken in deze
ruimte vol licht, uitnodiging, openheid en
verwondering.

De "actieven" van de Sint-Paulusvrienden zijn gelukkig
nog talrijk en ik ben ook blij met onze multiculturele
dominikanergemeenschap.
Een paar meer "dienende meesters" in onze blauwe
kapel is wel een wens. Laat de zon niet ondergaan, beste
vrienden allemaal!.

Herman Wouters

Michael Van Lysbetten
Michael Van Lysbetten

Ik ben opgegroeid in een gezin waar ik met de paplepel
de liefde voor kunst, geschiedenis, archeologie, en
schermen … meekreeg. Na mijn studies in deze
bovenvermelde sectoren, volgde ik de lerarenopleiding
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9

SINT-PAULUS BINNEN DE MUREN

Ter gelegenheid van het Heilig Jaar in 1950 spoorden
800 Vlaamse en 700 Waalse scouts samen op bedevaart
naar Rome. Vanuit de Sint-Paulusparochie reisden
achttien verkenners en voortrekkers met hun
onderpastoor en aalmoezenier E.H. Franssen mee.

ras tegen de grond. Met een paar brute stops bereikten
onze scouts Luzern. Daar stond het ontbijt klaar in het
station: pistolets, brood, jam, koffie, melk en boter naar
believen vermeldt de verslaggever.
In Luzern gingen ze de boot op voor een rondvaart op
het Vierwoudstedenmeer, een openbaring zo blijkt.

In de zomer van 1948 werden de eerste plannen
gesmeed en werd vooral gespaard om de reis te kunnen
betalen. De reis langs Zwitserland met een boottocht op
het Vierwoudstedenmeer, een stadexploratie in Milaan,
bezoek aan de eeuwige stad met als hoogtepunt de
audiëntie bij de paus kostte 2500 frank (62,5 euro), wat
toen veel geld was.
Op Goede vrijdag 7 april 1950 werd er rond 14 uur
verzameld aan de Potagiepoort. Na de zegen van de
pastoor en een groepsfoto werden de rugzakken, tenten
en valiezen in een camionette gepropt en naar de statie
gevoerd, de groep ging te voet.
Pelgrimsboekje

De bergen waren langs alle zijden met sneeuw
bedekt, de hoogste was de Pilatusberg, we zagen
berghuisjes tegen de wand geplakt en
waterbronnetjes zochten hun weg naar het meer, de
schoonheid was niet te beschrijven.

In Schaarbeek kreeg iedereen een pelgrimsboekje met
gebeden en gezangen en een Belgisch lintje als herkenningsteken. De trein vertrok de richting Bettenburg. Daar
controleerde de Franse douane en werd de trein klaargemaakt voor de nacht. Er konden per compartiment
vier scouts op een bank slapen en twee op een luchtmat-
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taal welkom, daarna geeft hij zijn zegen Urbi et Orbi.

Nadien terug op de trein, de Sint-Godardtunnel
onderdoor, over de Italiaanse grens, met een stop in
Milaan waar lokale scouts hun opwachting maakten
voor een stadrondleiding. Hier kregen onze scouts hun
eerste Italiaans avondmaal: macaroni met tomaten en
als dessert een appelsien. De verslaggever schrijft ‘Leve
de Belgische keuken.’

De dag daarop werden de Vaticaanse musea bezocht,
met de Sixtijnse kapel en het appartement van de
Borgia’s. ‘s Avonds trakteerde de aalmoezenier met een
glas wijn of limonade.
Laatste dag in Rome, de groep nam de trein naar het
oude Ostia. Een schilderachtig plaatsje beheerst door
het kasteel van Julius II. De Tyrreense zee was niet ver af
en het was een enige gelegenheid om in zee te duiken en
nadien een “frissche creme-glace” te likken. Terug in het
kamp werd alles in orde gebracht om ‘s anderendaags
te vertrekken.

Terug de nachttrein op richting Assisi. Om 5 uur stopte
die in Bastia, het was die dag Pasen. Nog zes kilometer
stappen naar Assisi, terwijl de rozenkrans werd gebeden.
Na de mis van 9u30 werd een morgenmaal voorzien en
nadien de stad verkend. De H. Franciscus was hier alom
tegenwoordig. Tijdens het middagmaal werd naast
macaroni met tomaten ook andijvie met aardappelen
geserveerd, het dessertje bestond telkens uit een
“appelsien”. Om 15u15 vertrok de trein naar Rome, het
einddoel was in zicht.
Het tentenkamp met nutsvoorzieningen lag iets buiten
Rome “Tre Fontane”. Een modelkamp zo bleek, met
haarkapper, souvenirwinkel, in elke tent 22 bedden,
elektrische verlichting, drie gebouwen voorzien van het
nodige sanitair en bij het eten werd nu witte chianti
geschonken.
De eerste appelsienenbomen zien, de stad verkennen
van het Colosseum tot het graf van Romulus. Met een
kaartje dat gold als een abonnement kon heel Rome
gratis doorkruist worden en Rome werd de volgende
dagen doorkruist.

De terugreis verliep enigszins anders dan de heenreis,
de trein reed een stuk langs de Middellandse Zee, Pisa,
Genua, een stop in Milaan en terug de trein op. Het eten
aan boord bestond uit beschuit met sardines en een
doos fruitsap. Een slaapplaats zoeken en hopen dat de
douane onze rugzakken niet zou controleren. Vooral
onze collega Jos was zenuwachtig, die had 72 reeksen
postzegels van het Vaticaan gekocht, maar de douane
deed daar niet moeilijk over.

Om de volle aflaat van het Heilig Jaar te verdienen
moesten onze scouts minstens de vier basilieken bezoeken. In de kerk Santa Maria Maggiore kon er in vijf talen
gebiecht worden, de groep kreeg een biechtvader die
hen 50 dagen aflaat verleende.
De Sint-Pietersbasiliek was de absolute apotheose, de
Santa Porta, die enkel open is tijdens het Heilig Jaar,
vormde de toegang naar deze immense basiliek.

De trein bereikte Schaarbeek, daar stonden ouders van
diverse scoutsgroepen hun kinderen op te wachten. In
Schaarbeek werd de bagagewagon gelost. Dan spoorde
de trein naar Antwerpen, “een elektrische” meldde de
verslaggever. Het werd een blij weerzien met een stukje
heimwee erbij.

De verslaggever “ Naarstige Bever” vermeldde in zijn
verslag gedetailleerd alle gebouwen van de eeuwige
stad. Hij liet zijn voorkeur blijken voor San Giovanni in
Laterano ”waar onder het pausaltaar de hoofden van
Petrus en Paulus liggen begraven”.

Zullen we ooit nog in Rome geraken? Iedereen die er
eens geweest heeft, zal er in ieder geval geen spijt
van hebben en ervan dromen nog eens naar Rome te
gaan.

Na de nodige gebeden te hebben gedaan verlieten
we de basiliek. Ik denk dat er geen jongens kunnen
bestaan, die maar iets van al dat schone kunnen
vergeten.
Woensdag 12 april 1950. We lezen het verslag van
“Dansende Beer”:

Walter Geluyckens

Vandaag worden we door de paus Pius
XII ontvangen in de basiliek. Op tien
meter staan ze van de troon, het duurt
nog een hele tijd voor de H. Vader
wordt binnengedragen. Dan breekt een
uitbundig gejuich los” Vive le Papa”,
het gejuich stopt pas als de paus een
teken geeft aan de menigte tot kalmte.
De paus heet iedere scoutsgroep in zijn

Bron en foto’s: V.V.K.S. Rome Bedevaart 1950. Verslagboek van Raymond De Geest
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