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VOORWOORD

NIEUWE LENTE
De weerkundige lente staat voor de deur en met deze nieuwe
PaulLus krijgt u een stukje primavera op uw bord, een boeiende
macedoine van historische verhalen, verrassende evenementen en
spirituele reflecties. En met een primeur.

Maar net als in Mei blijft PaulLus ook stevig verankerd in
het verleden. Na jarenlange werken en opzoekingen, is
onze oude crypte eindelijk klaar om u vanaf 1 april te
ontvangen. Caroline vertelt er u alles over, zij stuurt haar
kat. Vanaf die datum verandert er ook één en ander voor
onze bezoekers, u leest het in een toelichting van onze
voorzitter.

Op zoek naar inspiratie voor dit voorwoord, viel plots de
zon door mijn raam en met de zich versoepelende
coronamaatregelen op de achtergrond, dook spontaan
een versregel van Herman Gorter op. De meest
beroemde regel uit de Nederlandstalige poëzie uit Mei:
‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ (1889).
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht –

In Sint-Paulus én in PaulLus vinden vaak onverwachte
ontmoetingen plaats zoals die tussen religieuze
atheïsten en Stille Zaterdag, tussen leerlingen van het
Xaveriuscollege en een Engelse katholiek uit de 17de
eeuw en tussen assistentiehonden en een nieuwe
dominicaan. Met tot slot een eigenzinnige kijk op vasten.

Deze PaulLus brengt u ook een resem nieuwe dingen en
zelfs een primeur. Voor het eerst wordt het jaarboek van
de Sint-Paulusvrienden in ons magazine geïntegreerd.
‘Paulus-binnen-de-muren’ wordt zo een ‘Paulus-binnenPaulLus’. Vier vrijwilligers, de hoekstenen van onze
gemeenschap, vertellen er hun persoonlijke verhaal.

Ziedaar het ruime aanbod aan lees- en bezinningsvoer
dat we u voor de komende lentemaanden aanbieden,
waarbij oud en nieuw in elkaar versmelten. Een nieuwe
lente met vertrouwde geluiden, een oude kerk met
mensen van vandaag. Geniet ervan.

Met een drietal concerten in de kapel van de
zwartzusters brengen we nieuwe wijn in oude zakken,
een event dat u niet mag missen. En dat is maar een
kleine greep uit het alweer rijkelijke muzikale aanbod dat
we u bieden in maart en april, in volle paastijd. Een
programma dat op Pasen bekroond wordt met de
‘Krönungsmesse’.

Guido Meeussen - hoofdredacteur
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STILLE KRACHT
Een vergeten dag in de Goede Week, dat is Stille Zaterdag. Weggedrukt tussen
de wreedheid van de kruisdood en de glorie van de verrijzenis. Maar net deze
dag van bezinning kan een brug slaan tussen gelovigen en atheïsten.

Het hoogtepunt van het liturgische jaar is Pasen. Dit
mysterie ontvouwt zich gedurende de hele paastijd tot
Pinksteren, de nederdaling van de Geest. Het woord
Pasen komt van het Hebreeuwse Pesach en betekent
‘sparen, passeren, oversteken’. Met Pasen vieren we dat
God het joodse volk in de tijd van de farao heeft
‘gespaard’. Pasen is daarom een feest van bevrijding.
In die zin nodigt Pasen ons uit opnieuw te ontdekken
wat onze geest, onze ziel verlevendigt, wat het is dat ons
leven geeft. Het is een beweging die elke dag opnieuw
de kop opsteekt. Want wij mensen slagen er soms in ons
leven en onze vrijheid te laten doodgaan, nog voor we
sterven. Pasen is daarom een uitnodiging opnieuw te
ontdekken wat ons echt levend maakt en wat het
Evangelie eeuwig leven noemt.
Het gaat er dus om de betekenis van Pasen te
herontdekken, samen met de dynamiek van het leven
die gevierd wordt tijdens de heilige dagen, het triduüm.
Triduüm betekent ‘een periode van drie dagen’, de
laatste dagen van Jezus' leven. Daarbij vergeten we
vaak dat er ook Stille Zaterdag is: de afwezigheid, de
stilte, de leemte, de twijfel, het lege graf...
Op die dag, ook wel Witte Zaterdag genoemd, gebeurt
er niets. Dit is precies wat de dominicaanse liturgie viert
tijdens het Officie van Tenebrae op zaterdagmorgen.
Het is de grote stilte van het graf: een dag van rouw,
van eenzaamheid, van diepe herdenking. Maar in de
duisternis schijnt het licht van Pasen al...

↑

K RUISAFNE M ING, P.P. RUB E NS, K ATHE DRAAL (ANTWE RPE N)
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Sommige gelovigen voelen zich nauwer verbonden met
de theologie van het Kruis. Voor hen is de kern van de
christelijke boodschap dat Christus naar onze wereld is
gekomen om het lijden en de strijd te delen. Anderen
hebben meer affiniteit met een theologie die op de
Verrijzenis is gericht: de grote verkondiging van het
christendom is immers dat Christus de dood heeft
overwonnen. Een deel van de gelovigen hangt een
Pinksterengerichte theologie aan. Christus heeft zijn
Geest gezonden naar zijn leerlingen om zijn getuigen te
zijn tot aan de uiteinden van de aarde.
Deze drie theologieën zijn zeker niet tegenstrijdig en —
afhankelijk van het moment van ons leven— zullen we
meer of minder gevoelig zijn voor de ene of de andere. In
onze geseculariseerde wereld, ben ik meer gevoelig voor
nog een andere theologische benadering: die van Stille
Zaterdag! Stille Zaterdag bevindt tussen het Kruis en de
Verrijzenis. Het is een vreemde dag in onze liturgische
kalender, omdat we niks vieren.
In die zin is het een dag die ook ‘ongelovigen’ kan
aanspreken of zij die niet meer willen geloven. Het is de
dag van de stilte, waarop we erkennen dat we niet op
alles een antwoord hebben. Het is de dag die ons eraan
herinnert dat niet elk atheïsme absurd is (zie verder in
Paullus het artikel ‘Religieus atheïsme’) en dat
secularisatie —als zij niet anti-religieus is— niet
noodzakelijk tegen het geloof ingaat. Het kan zelfs een
geseculariseerde vrucht van het Evangelie zijn!

↑

De schoonheid van deze dynamiek van Pasen
herontdekken en erover mediteren kan worden beleefd
door verschillende paasvieringen, die een geheel
vormen. Ik hoop dat ze voor u, vooral dit jaar,
diepgaand en vol betekenis zullen zijn.

VE RRIJZE NIS, VINCK E NB ORCH, SINT-PAULUS (AN TWE RPE N)

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

SINT-PAULUS
EEN OPEN HUIS
Sint Paulus is en blijft – het kan niet genoeg worden
herhaald – in de eerste plaats een oord van gebed, een
plaats van bezinning, een ruimte voor de eredienst.
Daarnaast kan niemand voorbij aan het feit dat onze
kerk ook een schitterende parel is in het museale en
kunsthistorische Antwerpse en bij uitbreiding Vlaamse,
landschap. Haar merkwaardige bouw, haar unieke
schoonheid en haar tientallen kunstschatten lokken
jaarlijks tienduizenden bezoekers van over heel de
wereld.

de kerkraad. Die uitgaven komen naast en bovenop de
‘gewone’ exploitatiekosten, waarbij de schrikbarend
stijgende energieprijzen meer dan ooit in de actualiteit
staan.
Om al deze redenen heeft de kerkraad besloten om –
zoals zoveel andere historische kerken in binnen- en
buitenland, ook in onze eigen stad – vanaf 1 april 2022
aan elke meerderjarige toeristische bezoeker een
bijdrage te vragen. Het weze benadrukt dat deze
beslissing uitsluitend het louter toeristisch bezoek betreft
en dat zij geen enkele invloed heeft op het liturgisch of
sacraal leven binnen Sint Paulus. Devotie, gebed en
eredienst blijven mogelijk zoals voorheen, zonder de
minste belemmering.

Het in stand houden, beschermen en bewaren van dit
wondermooie christelijke patrimonium vergt aanzienlijke
financiële inspanningen. De kerkraad wenst zijn beleid in
deze niet alleen verder te zetten maar bovendien aan te
passen aan de eisen van de hedendaagse artistieke en
esthetische beleving. Zonder aan de essentie van het
kerkgebouw en de wijding die er heerst te raken, zullen
de komende jaren belangrijke werken worden uitgevoerd
die de beleving van de bezoeker – hij weze gelovig of
ongelovig – nog zullen bevorderen.

Sint Paulus zal blijven wat het altijd geweest is: een
lichtend baken in de Scheldestad.
Praktisch:
• +18 jaar: 5 euro per persoon - voor groepen: vanaf 15
personen: 3 euro/persoon
• Tot en met 18 jaar: gratis
• 1ste dinsdag van de maand & speciale data (zie
website): gratis

De buitenschil en de toren worden gerestaureerd, het
sanitair vernieuwd, de geluidsinstallatie wordt bij de tijd
gebracht, een 21ste eeuws lichtplan komt in voege, het
onthaal krijgt een update. Dit zijn slechts enkele van de
werken die op stapel staan. De overheid draagt gelukkig
een belangrijk deel van de hieraan verbonden kosten,
maar een niet onaanzienlijk bedrag is voor rekening van

Paul Bistiaux
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Waargebeurde fictie in de crypte

DOMINICANEN
STUREN HUN KAT
Dominicat, m. (....catten), een monnik, behorende tot een onderafdeling van de orde
van de dominicanen. Gesticht door Dominicus de Guzman nadat hij zelf een droom
had waarin een kat met een bolletje wol voor de voeten van Maria speelde en de kat
samen met Maria een zwarte sjaal voor de aarde breide. De hond lag ondertussen
jankend in de hoek van de kamer in zijn eentje met de toorts te spelen..

‘Miauw’ klonk het zachtjes. De gids was bijna op het
einde van haar rondleiding door de crypte en de
archeologische site. Ze ging rustig verder met haar
uitleg, hopende dat mevrouw en meneer Zilveren en
Koperen Passer dat gemiauw niet zouden gehoord
hebben. ‘En tot slot staan we hier aan de doorgang
naar de oude kapittelzaal, deel uitmakend van het 13deeeuwse klooster met daarachter…..’.

Cryptische non fictie
De oude 13de-eeuwse kerk werd afgebroken omdat ze door haar
lage ligging vaak onder water stond. Daarom werd de huidige kerk,
waarvan de bouw startte rond 1512, groter en vooral hoger
gebouwd.
Zo ontstond er een kelder onder het koor van zo’n 30 meter lang en
10 meter breed waar de 17de-eeuwse notabelen konden worden
begraven. De wijdingsteen van 31 maart 1632, gemetseld in de
noordelijke muur, herinnert ons aan de voltooiing van deze ruimte.

‘Zeg, ik hoor precies gemiauw!’ schrok mevrouw Zilveren
Passer en kroop prompt wat dichter bij haar man. ‘Ja, Ik
heb dat ook gehoord!’ zei meneer Koperen Passer
overtuigd en legde zijn arm beschermend over de
schouders van zijn echtgenote. ‘Dju’ dacht de gids en
ging vlug verder met: ‘Goh, ik denk dat het de nieuwe
ventilatiekanalen zijn die u hoort fluiten. Die moeten nog
wat bijgesteld worden omdat ze nu ook voor verse lucht
in de crypte zorgen’. Ze lachte het nerveus weg, maar
zocht intussen wel naar die vervloekte kat.
En, sjoef, daar vloog hij de trappen op. Gelukkig was de
deur toe en kon hij de kerk niet in vluchten. Een korte gil
van de Zilveren Passer, een slag in de lucht met de
wandelstok van de Koperen Passer en de rondleiding
werd met enkele kordate woorden - die we hier niet
gaan herhalen - stopgezet.

Begin 20ste eeuw huurde een wijnhandelaar de ruimte voor het
stockeren van zijn vaten, maar later raakte de ruimte in onbruik en
fungeerde ze enkel nog als opslagplaats voor onder andere kolen
en stoelen.
Tijdens de restauratiewerken van de jaren 1990, toen de vloeren
werden opengebroken voor het plaatsen van vloerverwarming en
ventilatiekanalen, stootte men hier op de archeologische restanten
van de 13de-eeuwse klooster en haar kerk: een steunbeer, een
koormuur, een zeldzame muurschildering….
In 2006 werd ook de kelder onder het koor of de ‘crypte’ zoals die
vanaf dan werd genoemd, aangepakt: nieuwe verlichting, toiletten,
een keuken, schilderwerken.…. De crypte werd zo een ruimte voor
lezingen, vergaderingen, recepties na orkestmissen, enz.
In 2021 kreeg de crypte een grondige opfrisbeurt met deze keer de
nadruk op het optimaliseren van de toegankelijkheid en het
binnenklimaat. Bovendien werd er een doorsteek gemaakt naar de
archeologische site die in de jaren 1990 werd blootgelegd. Via de
smeedijzeren poort van Bruno Kristo stappen we nu letterlijk de
13de-eeuwse kerk en het klooster binnen.
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‘Wacht, ik kom af, want op uw foto’s kan ik niet veel
‘kat’ ontdekken. Ik ben er in een half uurtje!’ stelde
Herman haar gerust en de gids sloot alles opnieuw af.
Herman speelde voor kattenvanger en de gids moest
enkel de doorgang tussen de crypte en de pandgang
barricaderen.
Voldoende tijd voor haar om wat te dagdromen en zich
af te vragen of die kat misschien wel de geest van een
oude dominicaan in zich droeg, ‘een dominicaan uit de
13de eeuw die nog geen rust heeft gevonden. Het kan
geen toeval zijn dat het een zwart-witte kat is. En ze
komt altijd terug, ze voelt zich hier thuis... Of we hebben
hier te maken met een ‘dominicat’?
Oei, dan moeten we al die hondjes in de kerk vervangen
door katten. Pff, dat is misschien wat veel werk… ‘ Het
ene hersenspinsel na het andere flitsten door haar
hoofd. En dan ineens, met een licht Frans accent: ‘Prior,
prior, waar ben je? Où es-tu?’ Prior vloog de trappen
op, recht in de armen van onze pastoor.

Einde.
↑

DE K AT B IJ DE POORT VAN B RUNO K RISTO

De gids pakte haar gsm en kon gelukkig snel de juiste
man te pakken krijgen. ‘Herman? Hij is hier weer! Ik heb
je wat foto’s gestuurd!’ ‘Wie? Toch niet weer die
“dominicaanse kat” van u? Waarom blijft die maar
terugkomen? Waar zit hij nu?’ vroeg Herman, onze tot
kattenvanger omgedoopte penningmeester van de
parochie. Eerst met wat gegniffel, maar al gauw met de
nodige compassie voor zowel de gids als de kat.

Lignum Vitæ
Lignum Vitae of de Boom des Levens is een nieuwe creatie
van Bruno Kristo. Zijn gevlochten smeedijzeren poort vormt
letterlijk en figuurlijk een sluitstuk op de restauratie van de
crypte én de nieuwe doorgang naar de archeologische
resten van de 13de-eeuwse klooster en haar kerk.

‘Awel, ik heb hem zitten zoeken, maar ik vind hem
nergens,’ zei de gids gefrustreerd. ‘Eerst had hij zich
verstopt achter die romaanse zuiltjes, je weet wel, die
van het oude klooster.’ Zei ze wild met haar armen
zwaaiend. Haar gsm vloog bijna uit haar handen. ‘Maar
die is snel, die flitste dan ineens naar de archeologische
site. Gelukkig was hij niet in een van die graftombes
gekropen.’ Terwijl ze haar verslag uitbracht bij Herman,
wandelde ze van de archeologische site naar de crypte.
‘Hier kan hij niet weg’ mompelde ze, want, inderdaad,
de nieuwe poort van Bruno Kristo was toe. En nog voor
ze haar gedachte kon afmaken, dook de kat door het
hekwerk de crypte in.

Het werk van Kristo vertrekt vanuit rationaliteit. Toch
schuwt hij de spiritualiteit en de hoop die er voor hem van
uitgaat nooit. Ook voor Lignum Vitae onderzocht hij eerst
de ruimte en de stijlelementen die erbij horen: van
romaanse tot gotische elementen in een barok jasje, maar
evenzeer met een knipoog naar de Merovingische kunst in
de handgreep van de poort. Door de materiaalkeuze van
onder meer deze handgreep, namelijk messing voor een
‘gouden look’, maakt hij van de ‘Boom des Levens’ een
‘poort naar de hemel’.
In onze PaulLus van mei-juni laten we kunstenaar Bruno
Kristo zelf over Lignum Vitae vertellen
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↑

↑

DE KAT IN DE ARCHEOLOGISCHE SITE

DE KAT IN DE ARCHEOLOGISCHE SITES

Beste lezer, we verzekeren u dat
noch mens noch dier heeft
geleden in dit bijna helemaal
waargebeurd verhaal - de kat
zat inderdaad opgesloten in de
crypte, de pastoor niet - maar
we hopen vooral dat u nu staat
te popelen om de restanten van
de 13de-eeuwse klooster en haar
kerk te komen ontdekken! Vanaf
1 april kan dat. Dan starten we
met gegidste rondleidingen in de
crypte en de archeologische site.

De crypte kan bezocht worden op vrijdag, zaterdag
en zondag. Tijdens de bezoekuren leiden gidsen van
de Sint-Pauluskerk u langs het archeologische
parcours. De eerste rondleiding start om 15u,
afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de
beschikbare gidsen kunnen er meerdere
rondleidingen volgen.
De rondleiding volgt een traject dat niet geschikt is
voor rolstoelen of kinderwagens en door de vele
trappen best kan gevolgd worden door bezoekers
met een goede fysieke conditie.
Per rondleiding worden maximum tien bezoekers
per gids toegelaten. Inschrijven op de volgende
rondleiding kan aan de balie tijdens uw bezoek aan
de kerk. De rondleiding is begrepen in de
toegangsprijs tot de site.

Caroline De Wever
↑

DE K AT ACHTE R DE ROM AANSE ZUILTJE S
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Eerste professie in Sint-Paulus in twee eeuwen

VOOR HET LEVEN,
MAAR NIET EEUWIG
Op zaterdag 29 januari heeft Anton Milh zich voor de rest van zijn leven verbonden
aan de orde van de predikheren of dominicanen. Twee dagen daarvoor hadden we een
gesprek met de kersverse broeder over wat dat doet met een mens in 2022.

vertegenwoordigd wordt door provinciaal overste
Philippe Cochinaux en de overste van het Antwerpse
klooster, onze pastoor Didier Croonenberghs.

Fundamenten
De belofte, met God en de broedergemeenschap als
getuigen, betekent voor Anton Milh een les in
nederigheid: ‘Ik besef dat ik nu een schakeltje ben
geworden in een traditie van 800 jaar predikbroeders en
dat ik de eerste dominicaan ben die sinds het einde van
de 18de eeuw professie aflegt in de SintPauluskerk.Tegelijk voel ik de verantwoordelijkheid die ik
samen met de orde internationaal moet dragen.
Predikbroeders zijn immers niet gebonden aan één
klooster, maar kunnen wereldwijd worden ingezet’.
Broeder Anton is niet zenuwachtig voor de grote dag
zelf, maar zijn besef van de consequenties en het
spannende vooruitzicht om die verantwoordelijkheid te
mogen en kunnen nemen in de orde geeft hem
begrijpelijk kriebels in de buik.

Anton Milh vergelijkt het afleggen van de plechtige
professie met een huwelijk. Na een lange
verlovingsperiode van vier jaar wordt het voor een
dominicaan tijd om de relatie te bevestigen en een
belofte af te leggen ‘tot de dood ons scheidt’. Hij merkt
fijntjes op dat het dus niet gaat om een eeuwige belofte.
Twee etymologische verklaringen van het woord
‘professie’ komen uit het Latijn en betekenen bijna
letterlijk ‘openlijk verklaren’ en ‘weldoordacht’.

Voor Anton is de intrede bij de dominicanen en het
afleggen van de professie een logische en overwogen
stap in zijn leven: ‘De fundamenten liggen in het gelovige

De gelofte van gehoorzaamheid wordt afgelegd op het
constitutieboek van de dominicanen en aan de magister,
de grote baas van de orde, die in het geval van Anton
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de dominicanen uit de 13de eeuw: leven in
gemeenschap, studie, gebed en verkondiging’.
Om af te sluiten vraag ik Anton of hij nu al zijn huidige
en toekomstige bezittingen aan de orde afstaat. Het
antwoord is genuanceerd: ‘Ik maak voor mijn professie
een testament waarin ik bepaal wat er met mijn
bezittingen gebeurt. Een dominicaan beslist dat in
vrijheid op dat moment. Net als bij andere bedelordes
hebben predikbroeders geen persoonlijke bezittingen.
Over mijn materiële noden moet je niet bezorgd zijn: elk
klooster heeft zijn econoom, die draagt daar zorg voor’.

gezin waar ik opgroeide, waardoor de keuze voor een
studie godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen in
Leuven op natuurlijke wijze kwam. In 2013 legde ik het
eerste contact met de dominicanen in Leuven in de vorm
van een studie in de provinciale archieven, gevolgd door
diepgaande gesprekken met één van de broeders’. In
datzelfde jaar vroeg de promotor van Antons’
licentiaatsthesis hem om als onderwerp ‘Jules
Callewaert o.p.’ te behandelen.

We wensen Anton Milh o.p. proficiat met zijn professie.
Anton is een fijne, intelligente man met een missie en een
aanwinst voor elke gemeenschap, dus ook die van SintPaulus.

Armand Storck

Callewaert is een controversiële, vaak verguisde
dominicaan, die na de Tweede Wereldoorlog
veroordeeld werd voor collaboratie. Anton is er in zijn
thesis in geslaagd om niet uitsluitend te focussen op dat
aspect, maar ook het charisma van de boerenzoon
Callewaert te belichten als prediker voor het Vlaamse
volk tijdens het interbellum. Callewaert zorgde op die
manier voor een boost in het geloofsleven van die
periode en aansluitend voor heel veel intredes bij de
orde der predikbroeders. De combinatie van het
Leuvense dominicanenklooster als warm geloofsnest en
de studie over Jules Callewaert zorgde bij Anton voor
een besef dat zijn toekomst bij die orde lag. Met een
kwinkslag noemt hij zich ‘een late roeping van
Callewaert’.

Sint-Paulus
Vanaf juni komt Anton wonen en werken in het ‘Huis van
Sint-Paulus in Antwerpen’ aan de Veemarkt. Wat een
mooie en gepaste naam voor een dominicanenklooster.
Hij is duidelijk over zijn toekomst: ‘Mijn oversten beslissen
over de locatie waar ik mag werken, maar ik zie een
grote geestelijke nood in Antwerpen. Veel rusthuizen
bijvoorbeeld vinden geen mensen meer die de geestelijke
zorg van de bewoners kunnen begeleiden. Onder andere
op dat gebied zie ik een grote kans om als predikbroeder
mijn evangelisch geïnspireerd geloofsleven te delen met
veel andere mensen. Ik vertrouw, in een 21ste-eeuwse
versie, op de vier pijlers van de originele constitutie van

Bio
Anton Milh wordt in 1992 geboren in Bonheiden. Na
zijn middelbare school in Mechelen volgt hij
godgeleerdheid en godsdienstige wetenschappen
aan de KU Leuven waar hij in 2016 zijn doctoraat
kerkgeschiedenis behaalt. Als geschiedkundige
gaat hij op zoek naar de dominicaanse spiritualiteit
doorheen de eeuwen. In januari 2018 treedt hij in in
het predikherenklooster van Brussel, in september
2020 wordt hij gedetacheerd naar het klooster van
Fribourg in Zwitserland, waaraan hij tot juni 2022
verbonden blijft. In juni komt hij in Antwerpen
wonen..
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Concerten in kapel zwartzusterklooster

MUZIEK BIJ DE BUREN
Het bisdom heeft Sint-Paulus de exclusiviteit gegeven voor de organisatie van een
beperkt aantal concerten of lezingen in de kapel van het zwartzusterklooster. Achter
onze hoek. De kordaatheid van Paulus indachtig, gaan we in april meteen van start.

De zwartzusters vestigden zich in de 14de eeuw in
Antwerpen in een gebouw aan de Koepoort, tegen de
muur van het predikherenklooster. Het gebouw was een
schenking van Hendrik Suderman, een rijke Duitse
koopman. Suderman klinkt in Antwerpen nog altijd
bekend door zijn straatnaambord in het oude centrum,
dat al gedurende decennia door studenten wordt
bewerkt tot ‘Supermanstraat’.

Boven de ingang staat een
gepolychromeerd beeld van de
heilige Augustinus, wiens orderegel
de zwartzusters volgen. Het werd
daar geplaatst in 1994. Het
oorspronkelijke eikenhouten beeld
dat daar stond bevindt zich nu in
de kloosterkapel. Na bijna 700 jaar
zwartzusterklooster en 500 jaar
geschiedenis van de kapel, hebben
de laatste zusters het klooster in
2013 verlaten. Bijna tien jaar later
kunt u in de kapel naar muziek van
Sint-Paulus komen luisteren want
dan brengt Ensemble ‘The Party’
een uitzonderlijke programma.

De kapel waar Sint-Paulus op 8 en 9 april gaat
musiceren werd in opdracht van de zwartzusters in 1507
opgetrokken op de plek waar voorheen drie huisjes
stonden. De bisschop
van Kamerijk kwam
naar Antwerpen om ze
zelf in te wijden. In de
tweede helft van de
17de eeuw kochten de
zwartzusters enkele
kunstwerken aan ter
verfraaiing, waaronder
een reliëf van Willem
Kerricx (1698) dat nog
altijd in de kapel hangt,
de Vlucht naar Egypte.

Party time!
De drie musici spiegelen zich aan een groep muzikanten
die in de lente van 1860 door de Engelse graafschappen
trok. Het toenmalige ensemble was geformeerd door het
echtpaar Lemmens-Sherrington. De musici toerden zes
weken rond en traden bijna elke avond op, soms waren
er zelfs twee concerten op een dag, met verschillende
programma’s.
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Het was een bont en merkwaardig muzikaal gezelschap
met klinkende namen als violist Henry Vieuxtemps,
contrabassist Giovanni Bottesini, harmoniumspeler
Jacques-Nicolas Lemmens en diens vrouw Helen
Sherrington, een échte diva. Met hun arrangementen
van opera’s, oratoria of operettes van voor beperkte
bezetting, maakten ze vele werken toegankelijk voor een
breed en enthousiast publiek.
Op onze concerten brengen we ‘The Party’ weer tot
leven. De erg originele wisselende bezetting met
drukwindharmonium is daarbij telkens het vertrekpunt,
de samenstelling is net zo flexibel als toen. We
reconstrueren de programma’s met historische precisie
en breiden ze uit met nieuw repertoire.
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april staan drie
voorstellingen geprogrammeerd met sopraan An De
Ridder, Lode Leire (contrabas) en Bart Rodyns
(harmonium). Laat u verrassen door componisten uit de
19de eeuw, zoals Charles Gounod, César Franck en
anderen in een mengeling van sacrale en profane
muziek.

Armand Storck en Bart Rodyns

Praktisch
Sint-Pauluskerk, grote poort Sint-Paulusstraat
(naast nr. 22)
Zwartzusterkapel, Zwartzustersstraat 25
Het concert wordt driemaal uitgevoerd:
Vrijdag 8 april om 20 uur
Zaterdag 9 april om 15 uur
Zaterdag 9 april om 20 uur
Het aantal tickets wordt beperkt tot 60 per
uitvoering.
Tickets kosten 15 euro per persoon. U kan ze
bestellen per e-mail aan
info@sintpaulusantwerpen.be, met vermelding van
uw naam, welke uitvoering u wenst bij te wonen en
het aantal tickets. U krijgt aansluitend snel een
bevestiging en een uitnodiging om te betalen of een
alternatief voorstel indien uw keuze is volgeboekt.
Gezien het beperkt aantal plaatsen raden wij u aan
om zo snel mogelijk te reserveren.
U kunt vooraf gebruik maken van de sanitaire
voorzieningen in de Sint-Pauluskerk, in het klooster
zijn geen toiletten beschikbaar.
Eventuele coronamaatregelen worden toegepast
zoals geldend op het moment van het concert.
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Erfgoeddag en Erfgoedweek voor het onderwijs

PAULUS OP SCHOOL
Dit jaar wordt aan de traditie van Erfgoeddag ook een Erfgoedweek gebreid, met een
hoofdrol voor de scholen. Sint-Paulus neemt zoals steeds met plezier deel aan dit
project, maar doet er nog een schepje bovenop..

Al 20 jaar toont de cultureel-erfgoedsector zich op de
eerste zondag na de paasvakantie van zijn allerbeste
kant. Het doel van al die inspanningen? De rijkdom,
verscheidenheid en het potentieel van al het materieel
en immaterieel cultureel erfgoed dat Vlaanderen en
Brussel rijk is, onder de aandacht van zoveel mogelijk
mensen brengen.

Het is een uniek gebeuren dat we deze ruimte aan het
grote publiek mogen tonen tijdens de Erfgoeddag.
Gidsen van de Sint-Paulusvrienden zullen permanent
aanwezig zijn om te vertellen over het rijke verleden van
dit gebouwtje.
Van 25 tot 29 april leggen we de focus op de scholen.
Wij moedigen schooldirecties en leerkrachten aan om
met een klas naar de Sint-Pauluskerk komen, er zelf les te
geven of een rondleiding te volgen met één van onze
gidsen. Een aantal scholen ging al op ons gratis aanbod
in. Directie of leerkracht: twijfel niet langer en schrijf je in
voor een halve dag tijdens de Erfgoedweek, er zijn nog
een paar (halve) dagen vrij.

Onder het motto ‘Erfgoeddag maakt school!’ duikt ook
de Sint-Pauluskerk in het rijke schoolleven van toen. Op
zondag 24 april is er de klassieke Erfgoeddag, de
daaropvolgende week, van 25 tot 29 april, ligt de focus
op de beleving van erfgoed door scholen.
Voor Sint-Paulus een ideale gelegenheid om op zondag
24 april ‘het schooltje’ aan de bezoekers te tonen en de
week erna een warm welkom te bieden aan leerlingen
met hun leerkrachten. Elke school krijgt de gelegenheid
om een halve dag in die week door te brengen op onze
site, rondleidingen te volgen, kunst te beoefenen of een
lesuur te volgen in ‘het schooltje’.

Wie als leerkracht liever één van onze gidsen een
lesuurtje over ons erfgoed in haar of zijn klas laat
vertellen: we komen eraan. Eén van onze gidsen komt in
jouw klas ongeveer 40 minuten vertellen over onze
prachtige site. Zo worden onze gidsen voor even
‘Erfgoedklasbak’ en krijgen de leerlingen een boeiend
verhaal over erfgoed. Ook deze optie kan gratis geboekt
worden.

Dat schooltje bestond oorspronkelijk uit een gebouw met
drie kleuterklasjes. Momenteel is het één grote
multifunctionele ruimte die tegen de pandgang
aanleunt. Vroeger sprak men van ‘de papklas’ en het
waren de zusters Maricolen die hier vanaf 1904 les
gaven. Ze vertrokken elke morgen vanuit hun klooster in
de Minderbroedersrui naar het schooltje met
schoolgerief en melk voor de kinderen.

Walter Geluyckens

14

EVENEMENTEN

Praktisch
Tijdens de Erfgoeddag op zondag 24 april kan je de
Sint-Paulussite bezoeken van 14u tot 17u. De site is
gratis toegankelijk op die dag. Je hoeft niet te
reserveren.
Tijdens de Erfgoedweek voor scholen, van maandag
25 april tot vrijdag 29 april, kan je als schooldirectie
of leerkracht een halve dag reserveren op de SintPaulussite. Je aanvraag kan per e-mail aan
info@sintpaulusantwerpen.be.
Gidsen van de Sint-Paulusvrienden komen als
‘klasbak’ de site gratis voorstellen in jouw klas. Dat
kan tijdens de Erfgoedweek of op een ander
moment. Je aanvraag sturen naar:
sintpaulusvrienden@sintpaulusantwerpen.be.
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Van spiritualiteit naar gezondheidskuur

VERLOREN VASTEN
In de ‘to do’-lijstjes van de christelijke religie was vasten nooit ‘top of the bill’, in
tegenstelling tot in die van het jodendom en vooral de islam. De evangelisten schrijven
er ook spaarzaam over. De profane en hedendaagse versie onder de vorm van ‘tournée
minérale’ is dan weer een ‘hit’.

Etymologische lichtzinnigheid zou kunnen leiden tot de
conclusie dat ‘vasten’ verwant is met ‘feesten’.
Taalkundig zijn ‘f’ en ‘v’ immers verwisselbaar. Neen dus,
‘vasten’ komt van het gotische ‘vast’ en betekent
eigenlijk het vasthouden aan bepalingen en meer
bepaald aan de regels. In het geval van de christelijke
vasten dus het volgen van de kerkelijke voorschriften
terzake.

vasten. Marcus (1,12-13 en 2,18-22) en Lucas (4,1-4 en
6,33-39) brengen het thema twee keer ten berde,
Mattheüs drie keer (4,1-4; 6,16-18 en 9,14-17). De
bekendste passage is die over Jezus in de woestijn, waar
hij vast en door de duivel op de proef werd gesteld (Mt
4,1-4).
‘Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast kreeg hij
honger (sic). Nu trad de verleider (de duivel, nvdr) op
Hem toe en sprak: ‘Als Gij de Zoon van God zijt, beveel
dan dat deze stenen in brood veranderen’. Hij
antwoordde (…): ‘Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt’.
Lucas benadrukt net als Mattheüs dat Jezus ‘vervuld
was van de Geest’ toen hij naar de woestijn trok.

Vasten (sawm) tijdens de maand ramadan vormt één
van de vijf pijlers of zuilen van de islam, een goede
moslim moet er zich dan ook strikt aan houden. Als de
ramadan begint, zullen we het geweten hebben, het
begin en einde van die vastenmaand haalt zelfs de
nieuwsbulletins. Je kan er gewoon niet naast kijken. Ook
niet in onze westerse landen met een eeuwenlange
christelijke traditie.

Beide evangelisten geven het vasten zo een spiritueelmeditatieve connotatie. Onthouding kadert m.a.w. in een
streven naar een nauwer contact met onszelf en met
God en is dus geen sociaal-religieus gebeuren zoals dat
in de islam het geval is. Met enige zin voor overdrijving,
toont dit een essentieel verschil tussen beide religies:
groepsbeleving versus persoonlijke reflectie.

In de katholieke Kerk wordt er veel minder belang
gehecht aan onthouding, deels omdat liturgische regels
en religieuze geboden sinds het Tweede Vaticaans
Concilie minder strak zijn geworden, deels omdat Jezus
en de evangelisten er nooit een strijdpunt van gemaakt
hebben. Het vasten maakt ook geen deel uit van de
Bijbelse – en later ook christelijke - tien geboden.

Mattheüs ‘citeert’ Jezus in dit verband (Mt 6,16-18):
‘Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de
schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht om de mensen
te tonen dat ze aan het vasten zijn (…) als gij vast, zalf
dan uw hoofd, was uw gezicht om de mensen niet te
laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in
het verborgene is en (…) hij zal het u vergelden’.

Evangelie
Van de vier evangelisten rept Johannes zelfs met geen
woord over het nut, laat staan de noodzaak, van het

16

RELIGIE

In het Oude Testament vasten joden om meerdere
redenen. Om iets af te smeken of te krijgen (Josafat
vraagt Gods hulp tegen de Moabitische dreiging; 2 Kr
20,2); om schuld te belijden (Jl 1,14); als godsdienstige
gewoonte (het volk klaagt dat Jahweh hen niet verhoort
ondanks een vastenperiode; Js 58,3); vanwege rouw en
verdriet (Hannah treurt om haar onvruchtbaarheid; 1 S
1,7).

vasten ooit was, daarbij verloren gegaan. We doen het
om gezonder te leven, niet om dichter bij God te komen.
En toch. De ‘link’ met de historische vasten hoeft niet
helemaal te verdwijnen bij zo’n ‘tournée minérale’. Want
oreerden de nuchtere Romeinen niet dat in een ‘corpore
sano’ een ‘mens sana’ zit? Dus als we lichamelijk
gezonder worden, functioneert onze geest ook beter. En
die hebben we nodig, willen we weer beter in connectie
komen met onszelf en, wie weet, met God.

Carnaval

Een uitsmijter. Tussen Aswoensdag en Pasen liggen 46
dagen. Maar duurt de vasten geen 40 dagen? Jawel,
maar op zondag moet – of beter, moest – niet gevast
worden. Dat dateert nog uit de tijd toen de zondag een
rustdag was, een dag van God. Oude gewoontes zijn
soms mooi. Maar houd ze in stilte en in alle
bescheidenheid in ere en ‘vast voor uw Vader die in het
verborgene is’.

Vandaag wordt vasten in één adem genoemd met
carnaval. Oorspronkelijk ging het om ‘er nog eens één
keer invliegen’ voor de periode van onthouding begon.
Nu wordt er enkel nog ‘ingevlogen’. Zelfs de term
‘halfvasten’ is verbonden aan carnaval. De Aalsterse
zotternijen haalden bovendien de Unesco-lijst van
immaterieel erfgoed, iets wat de vasten tot nog toe niet
is gelukt.

Guido Meeussen

De ‘tournée minérale’ die ruim tien jaar geleden
geïntroduceerd werd, is ook ver verwijderd van wat ooit
de christelijke vasten was: namelijk het zich ontzeggen
van een genotsmiddel. Helaas is het meditatieve en
spirituele, laat staan het religieuze karakter van wat

↑

CAROLUS VAST, WE RK VAN DANIE LE CRE SPI (M ILAAN)
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Grafstenen in Sint-Paulus (6)

ENGELSE KATHOLIEK
In het hoogkoor én in de crypte van onze kerk vinden we een siersteen en grafsteen van
John Corham en zijn vrouw. De letters in de steen zijn sterk vervaagd, maar geven
aan dat John van Engelse afkomst was: John Corham Angli eiusque coniugus Maria
Van Lemens..

Veel Antwerpse protestanten waren na 1585, het jaar
van de herovering van de Scheldestad door Farnese,
uitgeweken naar Nederland of Duitsland. Andersom
vestigden katholieke Engelsen zich in Antwerpen toen
koningin Elisabeth I het antikatholieke beleid van haar
vader, Hendrik VIII, nieuw leven inblies. John Corham,
een lakenhandelaar, was er zo één.
Naast lakenhandelaar was John Corham ook
tussenpersoon in Antwerpen voor verschillende andere
transacties in opdracht van Engelse handelaars. We
vinden hem bijvoorbeeld terug in documenten over de
verkoop van peper, waarbij hij als vertrouwenspersoon
zorgde voor de financiële afwikkeling.
Op 26 januari 1621 kreeg hij de opdracht om een
schilderij van Pieter Pauwel Rubens in ontvangst te
nemen en naar Engeland te verschepen. Het schilderij
“Jacht op leeuw, tijger en luipaard” (1617) was bestemd
voor de toenmalige prins van Wales, de latere koning
Karel I van Engeland (zie kader). John Corham wikkelde
de transactie in Antwerpen af en betaalde Rubens in
opdracht van William Trumbull.
Trumbull was de Engelse gezant, diplomaat en politiek
agent. Hij vond de vraagprijs voor het kunstwerk hoog.
Rubens sprak dit tegen en argumenteerde dat ‘als hij
eigenhandig het doek had geschilderd de prijs dubbel zo
hoog was geweest’. Nu had hij het doek niet licht
verbeterd, ‘maar overal gelijkelijk bewerkt en
geretoucheerd’.

↑
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Toch wilde hij over de prijs onderhandelen en vroeg hij
welk bedrag zijne excellentie goed en correct vond, hij
zou dat bedrag zonder verder commentaar aanvaarden.
Uiteindelijk zou het doek worden teruggestuurd naar
Rubens, de prins van Wales vindt het tafereel te
afschrikwekkend om in zijn living te hangen.

Het schilderij is een van de vele ateliervarianten van
‘De leeuw, tijger en luipaardjacht’ bedacht door
P.P. Rubens.
Schilderateliers in de Nederlanden maakten in de
16de en 17de eeuw vaak ontwerpen voor
grootschalige jachttaferelen voor de vervaardiging
van wandtapijten. Maar omdat de creatie van
dergelijke tapijten erg duur was, kwam Rubens met
het idee om die ontwerpen als volwaardige
composities op zich uit te werken. Daardoor
ontstond een markt voor een nieuw formaat van
schilderkunst, waarin hij en zijn atelier onmiddellijk
de leidende beoefenaars waren.

Op de grafsteen van John Corham in het hoogkoor
staat geen datum vermeld, wel ‘Et posterum’ (en
toekomstige). Dat zou er kunnen op wijzen dat er nog
andere familieleden begraven lagen. Opvallend is dat in
de crypte ook een grafsteen van Corham ligt. Zoals bij
vele andere grafstenen in het hoogkoor, is dat van hem
daar een siersteen, terwijl de echte grafsteen in de vloer
van de crypte boven het graf ligt. Die laatste toont ook
nog redelijk duidelijk - na recente restauratie - de
wapenschilden.

Bronnen
•

Maar, zoals u intussen wel weet, liggen er onder de
grafstenen in onze kerk - op enkele uitzonderingen na geen stoffelijke resten meer.

•
•
•

Walter Geluyckens

↑

CORHAM SCHILDERIJ P.P. RUBENS
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Arnout Balis, Landscapes and hunting scenes, in Corpus Rubenianum, Ludwig Burchard,
Part XVIII
P. Génard, Verzameling der Graf -en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen,
Antwerpen 1873
Obitary notices of the nuns of the English benedictine abbey of Ghent, 1627-1811
W.N. Sainsbury, Original Unpublished Papers, illustrative of the life of Sir Peter Paul
Rubens, Londen, 1859
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Programma voor maart en april

KONING KLAVIER
Variatie troef in het muzikale programma van Sint-Paulus, dat is niet nieuw. Maar dit
keer worden piano- en orgelliefhebbers extra verwend met een drieledig festival,
concerten van het Durlet-fonds en recitals. Het orgelpunt volgt op paaszondag met de
Krönungsmesse van Mozart.

Maart

breedst mogelijke betekenis. Ze hebben elk hun
specialisaties, maar zijn net daardoor complementair.
Vanuit die combinatie is op een bijna organische wijze
dit festival tot stand gekomen. In samenwerking met
andere musici, komt op elk concert een andere stijl of of
periode aan bod.

Pianorecital met Jens Vermeiren
(zondag 13 maart, 15u - ‘t schooltje)
Pianist Jens Vermeiren brengt u een middagvullend
programma op de vleugelpiano ‘Blüthner 1911’ van
Emmanuel Durlet met werk van Johann Sebastian Bach,
Joseph Haydn, Robert Schumann, Franz Liszt en
uiteraard Emmanuel Durlet. Organisatie: Emmanuel
Durlet-fonds.

Op vrijdag 18 maart om gaat het festival van start in ‘t
Schooltje in Sint-Paulus. Nicolas Callot vormt voor die
avond een duo met Lucas Blondeel op een pianoforte
van Conrad Graf. Graf was een toonaangevend bouwer
van piano’s in de eerste helft van de 19de eeuw,
Beethoven en Schubert speelden er graag op, maar ook
de Schumanns hadden er één in huis. Blondeel en Callot
(zie foto) exploreren de stukken van deze grootmeesters
voor vier handen.

Meer info via 03/238 98 64 of 0473/42 73 27 of op
emmanuel-durlet.be. Ingang langs de Sint-Paulusstraat.

‘Keyboard discoveries’
(vrijdag 18 maart en 22 april, 20u - ‘t schooltje)
Nicolas Callot en Bart Rodyns, titularis-organist van
Sint-Paulus, delen een passie voor historische klavieren.
Samen met enkele andere boeiende muzikanten, willen
ze die gedrevenheid tot uiting brengen in drie
voorjaarsconcerten in onze kerk. De optredens maken
deel uit van een groter klavierfestival Keyboard
Discoveries in samenwerking met het Museum Vleeshuis
en het museum ‘Het huis van Oscar’ in Lier.
‘Een klavierfestival, waarop bijna alle types van
toetsenborden aan bod komen, is een jongensdroom’
vertelt Bart. Hij en Nicolas Callot, die optreden als het
muzikale duo Zeitspiel, zijn daarom klavierspelers in de

↑
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Orgelmis met thema ‘vastentijd’
(zondag 27 maart, 10u30 - kerk)
Een orgel voor elk seizoen. Het grote historische orgel
van de Sint-Pauluskerk en haar toegewijde organist
volgen de liturgische seizoenen tijdens de tien
orgelmissen in 2022. De veertigdagentijd, die lange
aanloop naar de Goede Week, biedt een mooie
gelegenheid tot contemplatie. Bart Rodyns vindt de
juiste toon met orgelimprovisaties op dat thema tijdens
deze mis. Deze thematische orgelmissen zijn een nieuwe
en gewaardeerde bijdrage van onze organist aan de
liturgische beleving in onze kerk.

↑

JAN VAN E LSACK E R E N B ART RODYNS

Op vrijdag 22 april vormt Bart Rodyns (klavecimbel en
orgel) een tandem met vriend en tenor Jan Van Elsacker
onder de noemer Si dolce è ‘l tormento, met als
hoofdbrok Il Combattimento di Tancredi e Clorinda van
Claudio Monteverdi Een huzarenstukje waarbij Bart met
twee klavieren een volledig ensemble vervangt en Jan
schakelt tussen meerdere personnages. Daarnaast
komen andere Italiaanse componisten als Giovanni
Felice Sances (1600-79), Martino Pesenti (ca 1600-48) en
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) aan bod.
Op vrijdag 20 mei wordt het drieluik afgerond met de
Bach Sessions door het klavierduo Zeitspiel, Bart Rodyns
en Nicolas Callot dus. Bart bespeelt dan het harmonium,
Nicolas de piano. Ze brengen aria’s en koralen van
vader Bach in een arrangement voor die twee
instrumenten. Over dit concert leest u later nog meer.
(meer info over dit festival op onze site)

Solistenmis met Lieven Termont
(zondag 20 maart, 10u30 - kerk)

Pianorecital met Lester Van Loock

Deze plechtige eucharistieviering, voorgegaan door de
dominicanen, wordt prachtig opgeluisterd door bariton
Lieven Termont. Termont is een bekend gezicht in de
oude muziek. Hij is te horen op meer dan 50 CD’s van
o.a. Capilla Flamenca, Huelgas Ensemble en Il
Gardellino.

(zondag 27 maart, 15u)
Pianist Lester Van Loock brengt u een middagvullend
programma op de vleugelpiano ‘Blüthner 1911’ van
Emmanuel Durlet met werk van Frédéric Chopin, Sergeï
Rachmaninov en uiteraard Emmanuel Durlet.
Organisatie Emmanuel Durlet-fonds)
Meer info via 03/238 98 64 of 0473/42 73 27 of op
emmanuel-durlet.be. Ingang langs de Sint-Paulusstraat.

Zoals steeds zorgt onze titularis-organist Bart Rodyns
voor de begeleiding. Meer info via www.utopiaensemble.be/lieven-termont-nl. Na de viering bieden we
u een hapje en een drankje aan.

21

MUZIEK

April
Zwartzusters op muziek

Muziek tijdens de Goede Week

(vrijdag 8 april om 20u, zaterdag 9 april om 15u én om
20u)

(donderdag 14 tot zondag 17 april - kerk)
Dit jaar maken wij van de Goede Week een echte
spirituele week, met bezinnende momenten en feestelijke
vieringen, telkens in een passend muzikaal jasje.

De Sint-Pauluskerk krijgt van het bisdom Antwerpen
exclusief de toestemming om een beperkt aantal
evenementen in de kapel van het zwartzusterklooster te
organiseren. En we geven er onmiddellijk een lap op met
‘The Party’ en muziek van o.a. Charles Gounod, César
Franck, Giovanni Bottesini (1821-1889) en een Argentijnse
Zamba. De musici zijn sopraan An De Ridder,
contrabassist Lode Leire en onze titularis-organist, Bart
Rodyns, die voor de gelegenheid zijn harmonium
(Debain, 1878) meebrengt.

Op Witte Donderdag (8u30 en 19u), Goede Vrijdag
(8u30 en 19u) en Stille Zaterdag (21u) zorgen pastoor
Didier Croonenberghs o.p. en zijn medebroeders voor
sfeervolle en passende bezinningsmomenten.
Over de inhoud houdt u best onze nieuwsbrief in het
oog.
Op Paaszondag, om 10u30 vieren we het glorieuze feest
van de Verrijzenis. Niets minder dan Mozarts
Krönungsmesse (waarover meer in een bijlage in dit
magazine), u gebracht door het Vocaal Ensemble
Reflection en Euterpe Consort o.l.v. Patrick
Windmolders, zal eindelijk opnieuw weerklinken van op
het hoogzaal van de Sint-Pauluskerk.

De concertreeks vindt plaats in de kapel van het
zwartzusterklooster, Zwartzustersstraat 25, de deuren
gaan open een half uur voor aanvang. Indien gewenst
kunt u vooraf gebruik maken van het sanitair in de SintPauluskerk, in het klooster zijn geen toiletten
beschikbaar. Wilt u meer info over dit nieuwe project, de
kapel van het zwartzusterklooster en het concept van
‘The Party’? Lees dan het artikel van Armand Storck en
Bart Rodyns elders in dit nummer

Italiaans concert
(vrijdag 22 april, 20u - ‘t schooltje)
Met tenor Jan Van Elsacker en klavierspeler Bart Rodyns.
Lees meer in het kaderstuk over het klavierfestival
Keyboard Discoveries hierboven en op onze site.

Koormis op Palmzondag
(zondag 10 april, 10u30)
Deze plechtige eucharistieviering ter ere van
Palmzondag, voorgegaan door de dominicanen, wordt
opgeluisterd door de gregorianen van Cantabo o.l.v.
Wim Truyens (zie foto). Bij goed weer zal deze viering
doorgaan in de calvarietuin. Zoals steeds al dit met
muzikale begeleiding van onze titularis-organist Bart
Rodyns.

Ad Vesperas met Cantabo
(zaterdag 23 april, 14u en 17u - hoogkoor kerk )
Oefen en zing mee de Vespers van Pasen met de Schola
Gregoriana Cantabo o.l.v. Werner Truyens (zie foto).
Om 14u start in het hoogkoor de workshop die om 17u
afgesloten wordt met de vespers in het hoogkoor.
Iedereen is welkom om te komen luisteren. En voor de
moedigen onder ons: u bent welkom om mee te komen
zingen, maar dan eerst inschrijven voor de workshop via
advesperas.be.

De redactie
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Slow Art Day 2022

VAN KERKHOF
TOT BEELDENTUIN
Onze calvarietuin staat centraal tijdens de nieuwe editie van het
internationale event ‘Slow Art Day’ in april. Dan kan je komen luisteren naar
de stilte en het verhaal over hoe en waarom een begraafplaats een
verrijzenistuin werd.

Ondanks de vele bezoekers is de tuin een oase van rust
in het oude stadsgedeelte van Antwerpen. Het hoge
kerkgebouw en de huizen die rond de tuin gebouwd zijn
houden de meeste geluiden buiten. Het is een plek om te
ontdekken, van te genieten en te koesteren. Dat deden
reizigers ons voor vanaf de 18de eeuw, toen de
beeldentuin tot stand kwam.

In zijn ‘Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant’
van 1769 noemt Descamps de tuin “assez ingénieux…
beaucoup de figures… bien faites mais trop nombreuses
dans une si petite espace” (1). In de 19de eeuw komt het
buitenlands toerisme naar Antwerpen goed op gang. De
Duitse reisgids Baedeker en zijn Engelse tegenhanger
Bradshaw vinden hun oorsprong in de eerste helft van
die eeuw. Ze besteden allebei ruim aandacht aan de
Sint-Pauluskerk en de calvarietuin.
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Kritiek

Vriendelijke gidsen

De beschrijvingen van de tuin in de reisgidsen van die
tijd zijn niet altijd lovend. Baedeker formuleert het zo in
1850: “Man weiss nicht ob man mehr über die
riesenhaften Verhältnisse oder über die
geschmacklosigkeit staunen soll’ (2). Lady Emily Meynel
Ingram, die in 1894 bij De Boeck & Van Wint een kruisweg
bestelde voor de Holy Angelskerk in Engeland, bekeek
ook onze calvarietuin en schreef in haar dagboek dat ze
nog nooit iets zo grotesk had gezien.

De Sint-Paulusvrienden vertellen je tijdens Slow Art Day
op zaterdag 2 april over de boeiende geschiedenis van
de tuin. Ze nemen je mee op pelgrimstocht naar de
heilige plaatsen in Rome en Palestina en duiden waarom
de predikheren-gebroeders Ketwigh rond 1700 het
initiatief voor de tuin namen. De Sint-Paulusvrienden
leiden je langs de beelden, tonen je de samenhang en
het verhaal, accentueren de schoonheid.
De 19de-eeuwse reisgidsen hadden ongetwijfeld anders
geschreven over de tuin, mochten de SintPaulusvrienden er toen al geweest zijn.

Zo zijn er tientallen voorbeelden van commentaren over
de tuin die aantonen dat bezoekers onder de indruk
waren, maar dikwijls met gemengde gevoelens
geconfronteerd werden. De meeste opmerkingen gingen
over de overdaad en het sentimentele van de beelden,
gecombineerd met sensatie. Laten dat nu net de
eigenschappen van ‘kitsch’ zijn.

Armand Storck

Foto’s
•

In de 19de eeuw was de aanblik van de tuin, meer
bepaald van de calvarieberg met het graf, nog veel
sensationeler dan nu. De houten beelden van de mensen
in het vagevuur waren omringd door rood geschilderde
vlammen, die vooral bij fakkellicht op donkere dagen
levensecht leken te knetteren. Vanuit de lende van
Christus spoot een eveneens rood geschilderde metalen
bloedstraal tot in de kelk die Zijn moeder aan de voet
van het kruis vasthield. Van die felle kleuren is vandaag
niets meer te merken. Misschien is dat maar goed zo.

•
(1)
(2)

Foto 1927: Collectie Library of Congress, Washington, USA. Bemerk de aanwezigheid van
stenen bidbankjes op het pad. Er staat vandaag nog één van die bankjes. Prominent
vooraan op de foto zie je een offerblok waarop in vier (!) talen een bijdrage voor het
onderhoud van de tuin gevraagd wordt.
Foto 2022:eigen foto
Nogal vindingrijk met veel goed gemaakte figuren, maar veel te talrijk op zo’n beperkte
plaats
Men weet niet of men zich meer moet verbazen over de gigantische proporties of over het
gebrek aan smaak.

Slow Art Day in Sint-Paulus
Slow Art Day vindt dit jaar wereldwijd plaats op
zaterdag 2 april 2022. Je kunt de Sint-Paulussite
(calvarietuin, kerk, schatkamer en kloostergangen)
die dag gratis bezoeken van 14u tot 17u. Gidsen van
de Sint-Paulusvrienden zijn aanwezig in de
calvarietuin en vertellen je alles over deze unieke
plek in Antwerpen. Spreek hen gerust aan, je kan ze
herkennen aan hun badge.
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Openheid en de ontmoeting van uitersten

RELIGIEUS ATHEÏSME
Van dogma’s zijn mensen zelden beter geworden, of ze nu uit religieuze of uit
atheïstische hoek komen. Een spirituele zoektocht met open vizier daarentegen, maakt
ons allemaal rijker. Dat is een boodschap die Erik Meganck ons meegeeft in ‘Religieus
atheïsme’, een werk waarin een reeks boeiende filosofen de revue passeren..

Ik had het boek net uit, toen ik vernam dat het verkozen
was tot het beste spirituele boek van 2021.(1) Daar was ik
blij om, want het is een schitterend boek. Uiteraard
omdat religie en spiritualiteit mij uitermate boeien, maar
ook omdat atheïstische ideeën vaak interessant zijn. Al
houd ik niet van platte karikaturen van religie en
atheïsme, maar wel van de kritische bijdragen die beide
voor een geestelijke zoektocht kunnen leveren. Niet als
munitie, wel als inspiratie.
En dat is wat mij in het boek van Erik Meganck aanstaat.
Hij hekelt het ‘platte atheïsme’ dat voor hem een vorm
van ‘gehaktbal denken’ is dat zelfgenoegzaam verklaart
‘God bestaat niet, punt’. Terwijl geen enkele van de
filosofen, die in zijn boek voorkomen en die vaak
beschouwd worden als atheïsten, heeft beweerd dat
God niet bestaat. Wel hebben ze kritiek op bepaalde
godsbeelden of denkwijzen die vaak interessant zijn voor
diegenen die, al dan niet religieus bewogen,
belangstelling hebben voor, in casu, de christelijke
religie.
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In wat hierna volgt, breng ik een beperkt overzicht van
de kerngedachten van de meeste filosofen die in het
boek aan bod komen (2). De mensen die ik in Sint Paulus
ontmoet zijn vaak nadenkend en/of zoekend en ik hoop
hen zo zin te geven om over de kerngedachten van het
boek na te denken. Meganck meent trouwens dat
‘betekenen’ niet verwijst naar iets vast en
onveranderlijks, maar dat het vooral een werkwoord is!
Wat hij illustreert met zijn interview op YouTube.(3)

dit gevoel nog steeds actueel is bij jongeren en zoekende
mensen. Niet in het minst in het kader van de actuele
klimaat- en sociaaleconomische crisis.
Anders dan zijn collega Bertrand Russell, meende
Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) dat: ‘ […] zelfs als alle
mogelijke wetenschappelijke vragen beantwoord zijn,
onze levensproblemen helemaal niet zijn aangeroerd.’(4)
Bekend is ook zijn uitspraak dat moet gezwegen worden
over datgene waarover niet kan worden gesproken. Dit is
vaak geïnterpreteerd alsof men alleen over
wetenschappelijk onderwerpen kan praten en het
overige voor hem onbelangrijk is.

De Duitse filosoof Ludwig Feuerbach (1804 – 1872) had
kritiek op antropomorfe godsbeelden, godsbeelden die
op mensbeelden lijken. Hij wordt beschouwd als de
vader van het moderne atheïsme, hoewel hij zichzelf
religieus noemde. Feuerbach was een kritisch denker,
die vooral karikaturen van God wilde bekritiseren door
het godsbeeld te zuiveren van bijgelovige projecties.

Maar dit klopt niet met Wittgenstein’s leven en denken,
waarin kunst, ethiek en religie centraal stonden. Niet om
afstandelijk mee om te gaan, maar om geleefd te
worden. Betekenis en zin liggen voor hem niet in een
buitenwereldse grond, maar in onze omgang met de
wereld.

Karl Marx (1818 – 1883) had veel meer belangstelling
voor socio-economische problemen dan voor religie. Met
de welgekende uitspraak van ‘godsdienst als opium van
het volk’ bekritiseerde hij vooral de manier waarop
godsdienst politiek misbruikt werd als troost voor de
socio-economische ellende. Hij wilde vooral die laatste
helen.

Dit resoneert met Martin Heidegger’s (1889 – 1976)
religiekritiek. Die is onmogelijk in enkele zinnen weer te
geven. Zijn denken kan beschouwd worden als
theopoëtica, waarin afgezien wordt van rigide
categorieën in het denken over God, maar gepleit wordt
voor een overgave aan de rijke metaforiek van de
geloofsschat.

De Britse filosoof en wiskundige Bertrand Russell (1872 –
1970) die zichzelf een agnost noemde, was een
overtuigde aanhanger van de wetenschappelijke,
logisch-rationele methode. Hij hekelde religies die een
godsbegrip hanteerden als verklaring voor de
werkelijkheid. Het verklaren van de werkelijkheid was
volgens Russell de geprivilegieerde taak van de
wetenschap.

Het denken van Emmanuel Levinas (1905 – 1995) gaat
niet zozeer over het bestaan van God, maar over zijn
spoor dat de mens kan vinden in het Gelaat van de
andere, in de ontmoeting, in het Gelaat dat getuigt van
nood en eenzaamheid en vraagt om iets te doen.
Belangeloos, zonder de bedoeling er iets voor terug te
krijgen, ook niet als ‘beloning’ na de dood.

Maar het wetenschappelijk-technisch denken vraagt niet
naar de zin van alles, maar vooral naar het nut ervan.
Als seculier denker met een grote morele gevoeligheid,
zag Russell het probleem van het vinden van een basis
voor de moraal. Die fundering meende hij te vinden in
het gevoel dat individuen hebben deel uit te maken van
een groter geheel dat hun egoïsme overstijgt.

Levinas is tegen religieuze offer- en omkooppraktijken.
Zoals blijkt uit de passage van de tempelreiniging is het
offer voor Christus de grootste schande, de grofste
blasfemie. De ethische verhouding ontstaat juist op het
moment waarop een mens weigert om uit een
ontmoeting voordeel te halen, maar om zich te
bekommeren om de gekwetste andere.

Hiermee komt hij dicht bij de Duitse filosoof en theoloog
Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) met zijn
romantische religiositeit: het gevoel opgenomen te zijn in
een groter geheel in tegenstelling tot een beperkte
zelfgenoegzaamheid. Ik vermeld dit uitdrukkelijk omdat

Met Jean-François Lyotard (1924 – 1998) gaan we naar
het einde van het boek. Lyotard is gekend voor zijn
uitspraak over het einde van de ‘grote verhalen’ en
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ideologieën die de loop van de geschiedenis hebben
bepaald. Hij beschouwt de geschiedenis als een
gebeuren dat niet bepaald kan worden door één
totaalschema of totaaluitleg. Voor hem zijn juist de
talloze verhalen, die niet onderling vertaalbaar zijn
existentieel zeer belangrijk.

Tot slot. Mijn visie op de spanning tussen gelovigen en
atheïsten wordt nog het best verwoord door de Britse
filosoof Julian Baggini. Ik vertaal hem vrij: ‘Ik ben zowel
tegen dogmatisch atheïsme als tegen dogmatisch
theïsme. Mijn standpunt is dat dogmatische visies in het
algemeen gevaarlijker zijn dan de visies zelf. Intelligente
atheïsten hebben vaak meer gemeen met
ondogmatische theïsten dan men zou vermoeden’.(5)

Erik Meganck meent in dit verband dat juist in de mate
dat het christendom géén groot verhaal is, dus géén
totaaluitleg waarin alles vastligt, het verhaal van het
leven van Jezus van Nazareth opnieuw fris en
interessant kan worden. Meganck pleit voor een open
wereld en tegen een gesloten wereld. Voor hem kan het
joodse verhaal beschouwd worden als gesloten rond de
absoluutheid van de Wet, terwijl het christelijk verhaal
van de liefde idealiter open staat omdat liefde
ontvankelijkheid, gastvrijheid en openheid naar de ander
impliceert.

We kunnen wellicht van elkaar leren en kritische visies
over godsbeelden hebben vaak goede ‘geloofsbrieven’.
De grote dominicaanse mysticus Meister Eckhart (1260 –
1328) schreef over voorstellingen van God: ‘Precies daar
waar zo een voorstellingsbeeld jou binnengaat, moet
God en Zijn gehele godheid wijken. Maar daar waar zijn
voorstellingsbeeld uit jou verdwijnt, daar komt God naar
binnen’.(6)

Bruno Segers

Openheid
En dat is precies mijn punt. Van open mensen van
eender welke strekking leren we altijd iets bij, terwijl
gesloten mensen vaak het omgekeerde bereiken van wat
zij beogen: in plaats van aan te spreken stoten zij
meestal af. Wel zijn we maar mensen die, al naargelang
van de omstandigheden en de context, anders reageren.
Natuurlijk is niemand ooit helemaal een open boek of
helemaal hermetisch gesloten.

1.

Ieders opvoeding en de vele toevalligheden van het
leven spelen daarin een rol. Misschien moeten we onszelf
gewoon wat minder au sérieux nemen. Dat geldt
natuurlijk ook voor mezelf, die zo vaak beïnvloed werd
door boeken of ontmoetingen. Ik herken mij daarom
helemaal in wat Meganck schrijft op pagina 203: ‘Ik
bewijs niets, ik stel niets, ik volg een pad dat ik niet heb
aangelegd’.

2.

3.

4.
5.
6.
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Erik Meganck, Religieus atheïsme. (Post) moderne filosofen over God en godsdienst,
Eindhoven, Damon, 2021, 255 blz. ; Frederik Polfliet, Over de persistentie van God in de
filosofie. Interview met Erik Meganck, zie Streven:
https://streventijdschrift.be/?s=erik+meganck&post_type=post .
Andere filosofen die in het boek voorkomen zijn Kierkegaard, Nietzsche, Freud, Sartre en
Derrida. Hen bespreken zou dit artikel te lang maken. Aan de geïnteresseerde lezer om ze
zelf te ontdekken.
Zie ook YouTube interview met de schrijver: https://www.damon.nl/book/religieusatheisme of
https://youtu.be/bXp8nZVompY .
Ludwig Wittgenstein , Tractatus logico-philosophicus, Amsterdam, Polak & Van Gennep,
1989, 6.521.
Julian Baggini, Atheism: a Very Short Introduction, Oxford, UP, 2003, blz. 24-25.
Meister Eckhart, geciteerd in Marcel Braekers, Meesters in spiritualiteit: Meister Eckhart,
mysticus van het niet-weten, Averbode, Altiora, 2007, blz.88.
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Opleidingsschip in Kempisch Dok

GEEN HONDENLEVEN
Op de Hondenboot worden assistentiehonden opgeleid voor hun belangrijke
taak. De boot ligt afgemeerd aan de oostzijde van het Kempisch Dok, een nu
rustig binnenwater dat deel uitmaakt van het beroemde Antwerpse
‘Eilandje’.

Wanneer ik aan de Hondenboot arriveer voor een
gesprek komt er net een dame met een jonge hond aan
de leiband van de loopplank gestapt. De mooie,
vriendelijke labradoodle kwispelt naar me terwijl de
dame afscheid neemt van Agnes Van de Perre, de
hoofdtrainster van de Hondenboot.
Toenmalig Antwerps havenmeester Dirk Comijs, partner
van Agnes, kreeg in 2000 de diagnose dat hij leed aan
de ziekte van Leber, opticusatrofie, een oogziekte die bij
Dirk snel leidde tot volledige blindheid. Agnes vertelt:
“We gingen op zoek naar een blindengeleidehond, maar
er waren zeer lange wachtlijsten en het was extra
moeilijk omdat we op een woonboot leefden. We zochten
en vonden hulp in Nederland. Onze hond van toen bleek
geschikt voor de taak en volgde met succes een
volwaardige opleiding tot blindengeleidehond”.
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Zwaar opleidingstraject

het pas aan om op een trein te stappen als ze de steun
en de zekerheid voelen van de hond. Dat zijn echte
succesmomenten”.
Zo kan je het mooie verhaal van Annelies lezen op de
website van de Hondenboot. Zij is één van de cliënten
met haar assistentiehond Lela, een zwarte labradoodle:
https://hondenboot.be/over%20ons/wat-is-onzeimpact.html.

In 2010 startten ze met de vzw ‘Antwerpse Hulphonden’,
die in 2017 herdoopt werd tot ‘Hondenboot’. Vijf jaar
later worden er op de Hondenboot bijna uitsluitend
assistentiehonden opgeleid voor mensen met
psychische problemen. De zorg voor een hond vergt van
de cliënt de noodzakelijke structuur en
verantwoordelijkheidszin voor een levend wezen, terwijl
de hond de cliënt houvast biedt.

De cliënten komen tijdens de opleiding wekelijks met hun
hond naar de Hondenboot voor individuele
trainingssessies. “We laten hen niet alleen wanneer de
opleiding is afgerond”, vertelt Agnes. “We geven nazorg,
gaan op huisbezoek bij de cliënten en volgen het
medische en fysieke welzijn van de honden op. Het
contract met onze cliënten loopt tot het overlijden van
de hond of het einde van het traject, wanneer de hond
te oud is geworden om volwaardig als assistentiehond te
werken”. In het laatste geval wordt de plaatsing van het
dier in een gastgezin opnieuw overwogen.

Het opleidingstraject begint met de keuze van het
hondenras. Deze keuze wordt gemaakt door de cliënt,
wat al direct een eerste verantwoordelijke stap betekent.
Dan begint de opleiding van de hond, wat kan vanaf de
leeftijd van 8 weken. De Hondenboot werkt samen met
gastgezinnen om de hond te laten wennen aan een
familiaal leven, inclusief sociaal contact met andere
honden. Die gezinnen nemen de hond in huis gedurende
het eerste jaar, waarna de hond terugkeert naar de boot
voor het specifieke opleidingstraject op maat van de
cliënt.

Innovatief

Succesmomenten

Als innovatieve vzw mag de Hondenboot van het
Antwerpse Havenbedrijf, stadsbestuur en stadshaven
alvast gedurende de volgende negen jaar de ligplaats in
het Kempisch Dok behouden. De vzw ontvangt geen
subsidies en werkt dankzij de hulp van giften en een
bijdrage van de cliënten. Als u de Hondenboot vzw wenst
te steunen als vrijwilliger of sponsor dan vindt u alle info
op hun website: www.hondenboot.be.

Agnes vertelt enthousiast: “We spreken van een succes
als de hond een toegevoegde waarde biedt aan het
leven van de cliënt. Die vindt dan opnieuw structuur in
het leven, want voor de hond moet je bijvoorbeeld tijdig
opstaan en buitengaan.
Eén van de raakpunten tussen een assistentiehond en
een blindengeleidehond is de hulp bij het oversteken van
een straat. Onze cliënten zijn soms verward of in
gedachten verzonken tijdens het wandelen, de hond let
dan mee op de verkeerssituatie. Andere cliënten durven

We wensen Agnes en Dirk goede moed en veel succes
met hun prachtige sociaal-maatschappelijke initiatief.

Armand Storck
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Facebook-hitparade van januari en februari

MINIATUURTJES
Een bolder landinwaarts

Luithagen

Het vooruitziende stadsbestuur van Antwerpen heeft
hier en daar landinwaarts al meerpalen, bolders,
geplant als voorbereiding op het toekomstig wassende
Scheldewater.
Deze staat tussen de Koolkaai en de Kleine Kraaiwijk.
Dat laatste straatje komt uit op een huis dat op de plek
staat van het locutorium van de predikheren, dat was
het ontvangsthuis. Paters konden daar hun familieleden
ontvangen, gasten werden er verwelkomd en
boodschappers brachten er hun missiven van het
stadsbestuur en andere kloosters. Kijk eens hoe mooi de
daken van locutorium, klooster en kerk elkaar opvolgen,
als aanloop tot de barokke toren van 63 meter hoog.
Laat het water nog maar wat wassen, onze klokken
hangen droog!

Sommige dominicanen van het Sint-Paulusklooster
fungeerden als biechtvader van een zusterklooster. Een
biechtvader was meestal ook een raadgever. Als
biechtvader kreeg hij, wel gebonden door het
biechtgeheim, een beeld van wat zich in een klooster
afspeelde.
Dominicus Philippus De Herre, dominicaan van het
Antwerpse klooster werd vanaf 22 november 1657
biechtvader van de zusters van het Sint-Annendael
klooster te Luithagen. Pater De Herre was ook de
biechtvader van bisschop Ambrosius Capello, die tot
voor zijn wijding prior van het klooster was.
Luithagen is een gehucht van de stad Mortsel. De
inwoners van Mortsel spreken ook vandaag nog over de
Luithagen en den Oude-God om een deel van hun stad
te duiden.
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Matigheidsafdeling
In de 19de eeuw kende de Sint-Paulusparochie
verschillende organisaties die actief waren in de
parochie. Zo had je een ziekenkas, een pensioenkas, een
boekerij (bibliotheek), een zondagsschool en er was ook
een ‘matigheidsafdeling’.
Het doel van die afdeling was door lezingen en
voordrachten jongelingen te waarschuwen voor de “
aanloksels” der sterke dranken en de gevolgen van hun
misbruik. Propaganda dus voor geheelonthouding van
sterke dranken.

Blikseminslag
In juni 1679 vernielt de bliksem een deel van het dak, een
daktorentje, de voorgevel en het gewelf van de SintPauluskerk. Pater Bernardus De Jonghe bracht verslag
uit: ‘Pater Martinus Van den Eynden ( 1646-1720), pater
sacrista van ons klooster nam het H.Sacrament uit de
kerk en droeg het naar de Sint-Walburgiskerk. Buiten op
straat keerde hij zich om en zegende met het
H.Sacrament het brandende klooster. Op dat moment
viel er overvloedig regen neer en doofde de vlammen,
zonder verder schade aan het klooster te brengen’.

‘Ouders, wij kunnen u niet genoeg aanzetten uw
kinderen in deze afdeling te doen inschrijven. Moorden
en schelmstukken, ongelukkige vrouwen en kinderen, dat
brengt de drank die een uitvinding is van de duivel’.
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De multifunctionaliteit van een lichaam
Antoine Watteau (1684 – 1721), schilder uit Valenciennes,
was op zoek naar een model voor een wellustige sater.
De Antwerpse Sint-Pauluskerk bezorgde hem ongewild
(onverwacht?) wat hij nodig had.
Het Louvre in Parijs bezit een merkwaardige tekening
van Watteau. Het gaat, in de woorden van het
wereldberoemde museum, om een sater die op het punt
staat om de naaktheid van een onschuldig meisje te
ontsluieren. De auteur van de tekst had beter
opgehouden na die correcte tekst want zijn toevoeging
‘avant de l’abuser’ kunnen we alleen maar speculatief
noemen.
Het Louvre vermeldt dat Watteau de mosterd voor zijn
tekening haalde bij Antoon Van Dyck, van wie nu een
schets in het Londense Courtauld Institute of Art berust.
Het gaat om één van de tientallen ontwerpen die Van
Dyck gemaakt heeft als aanloop tot zijn meesterwerk:
‘De Kruisdraging’ (ca. 1617), een onschatbaar schilderij
in de prachtige 15-delige reeks over de 15 Mysteriën in
de Sint-Pauluskerk.
Op het schilderij van Van Dyck gaat het om een beul die
met beide handen Christus probeert recht te trekken,
nadat hij onder het kruis gevallen is. Als je de beide
afbeeldingen naast elkaar legt, dan is de gelijkenis
tussen de rechterarmen van de mannen onmiskenbaar.

Watteau heeft de tekening rond 1715 gemaakt en ze
verwerkt in één van zijn mooiste schilderijen, ‘Nymphe et
Satyre’, nu eveneens in de collectie van het Louvre.
Het menselijk lichaam is ongelooflijk veelzijdig en je kan
het in honderden houdingen afbeelden. Aan elk van die
houdingen of bewegingen kan je tientallen betekenissen
toekennen. Dat hebben Van Dyck en Watteau goed
begrepen en aangetoond.
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Falconplein
Achteraan in de Sint-Pauluskerk bevindt zich een
kruisbeeld dat vroeger met Maria en de apostel
Johannes een calvarie vormde op het Falconplein.
Al vóór 1565 stond er op het Falconplein een calvarie.
Dat kunnen we zien op het stadsplattegrond van
Bononiensis uit 1565. De beeldengroep geraakt een
paar maal in verval en wordt telkens hersteld o.a. door
Hans Van Mildert.
Cornelis De Smet (1742-1815) vervaardigt in 1790 een
nieuw beeld dat door de pastoor van de Walburgiskerk
plechtig wordt heringezegend. Tijdens de Franse
revolutie wordt het beeld uit de openbare ruimte
weggenomen en verborgen. In december 1804 komt de
Christuscorpus in het portaal van de Sint-Pauluskerk te
staan. In 1900 volgt de heropstelling in de kerk naast het
hoogzaal. Het beeld staat tussen de beelden van Maria
en Johannes. Die stonden vroeger op het doksaal
vooraan in de kerk, maar dat is een ander verhaal.

Casta Diva

Volgens een legende stak de Spaanse dominicanes
Lucia Casta (13de eeuw) zich de ogen uit om haar
kuisheid te bewaren tegen een al te opdringerige
jongeman die dol was op haar blauwe ogen. Omdat ze
zoveel veil had voor haar deugdzaamheid, gaf Jezus
haar een nieuw paar.
De latere prior van het Antwerpse klooster, Dominicus de
Herre, nam dit verhaal op in zijn boek ‘Heylichen of
salighen van de orden van den heiligen Dominicus’
(1672). Een boek dat elke dag van het jaar een zalige of
heilige van de orde belicht.
Zuster Lucia Casta is één van de vier beelden van de
biechtstoel met als thema ‘Het bloedige martelaarschap
als weg naar de zaligheid’ in de noordelijke beuk van
onze kerk, vlakbij het oksaal. Alsof die zelfverminking niet
volstond, verbrandde Lucia Casta tijdens de nacht van
3 op 4 april 1968 ook nog haar hand. Bij de restauratie
kreeg ze een nieuwe. Om de bezoeker te tonen dat het
niet haar originele hand betreft, werd de prothese niet
gekleurd.
De zalige Lucia Casta mag niet verward worden met de
heilige Lucia (4de eeuw), die wordt afgebeeld met een
zwaard door de keel. En al zeker niet met Laetitia Casta,
een Franse actrice en model. Want in tegenstelling tot
Laetitia is Lucia wel degelijk een casta diva, een ‘kuise
diva’.

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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AGENDA

MAART
Wo — 2

Zo — 6
Zo — 13
Vr — 18
Zo —20
Di — 22
Zo — 27

APRIL
Za — 2
Zo — 3
Vr — 8
Za — 9
Zo — 10
Do — 14
Vr — 15
Za — 16
Zo — 17
Wo —20
Vr — 22
Za — 23
Zo — 24
Wo — 27

12u30 — Aswoensdag – Dienst voorgegaan door Dries Ghesquiere o.p.
14u00 — Als ook om 15u00 en 16u00 - Asverstrooiing
10u30 — 1 s t e zondag in de 40 dagentijd - Voorganger Didier Croonenberghs o.p.
Gezongen mis met orgel
12u00
Doop Mariline Van den Broeck
10u30 — 2 d e zondag in de 40 dagentijd - Voorganger Kiran Joy o.p.
Gezongen mis met orgel
15u00 — Pianorecital - Durletfonds - Jens Vermeiren
20u00 — Klavierfestival - Concert Nicolas Callot & Lucas Blondeel
10u30 — 3 d e zondag in de 40 dagentijd - Voorganger Didier Croonenberghs o.p.
Solistenmis met Lieven Termont, bariton
10u00 — Studium Generale
10u30 — 4 d e zondag in de 40 dagentijd - Voorganger Francis Akkara o.p. – Orgelmis
15u00 — Pianorecital - Durletfonds - Lester Van Loock

12u30 — Huwelijk Pieter Borms & Mila Laureys
14u00
Slow Art Day
10u30 — 5 d e zondag in de 40 dagentijd - Voorganger Didier Croonenberghs o.p.
Gezongen mis met orgel
20u00 — Concert - ‘Muziek bij de buren’ - zwartzusterklooster
15u00 — Concert - ‘Muziek bij de buren’ - zwartzusterklooster
20u00 — Concert - ‘Muziek bij de buren’ - zwartzusterklooster
10u30 — 5 d e zondag in de 40 dagentijd - Voorganger pastoor Didier Croonenberghs o.p.
Koormis in de calvarietuin met Cantabo o.l.v. Werner Truyens
8u30 — Tenebræ Cena Domini - Ochtendgebed
19u00 — Witte Donderdag - Voorganger pastoor Didier Croonenberghs o.p
8u30 — Tenebræ Goede Vrijdag - Ochtendgebed
19u00 — Goede Vrijdag - Voorganger pastoor Didier Croonenberghs o.p.
8u30 — Tenebræ Stille Zaterdag - Ochtendgebed
21u00 — Paaswake - Voorganger pastoor Didier Croonenberghs o.p.
10u30 — Pasen - Orkestmis voorgegaan door pastoor Didier Croonenberghs o.p.
17u00 — Avondgebed
20u00 — Klavierfestival - Concert Bart Rodyns & Jan Van Elsacker
14u00 — Workshop Cantabo (ad Vesperas)
10u30 — Beloken Pasen - Voorganger Dries Ghesquiere o.p.
Gezongen mis met orgel
14u00
Erfgoeddag - Sint-Paulus maakt school
10u30 — Avondgebed

DOPEN

Anna-Clara Luxem — 2 januari

UITVAARTEN

Odette Lauwerys — 10 januari
Vanaf Pasen 2022 nodigen de Antwerpse dominicanen u uit om op elke woensdag mee de vespers te vieren in het
hoogkoor van de Sint-Pauluskerk. De dominicaanse gemeenschap in Antwerpen bestaat uit zes broeders. Ze vieren
's morgens en 's avonds het officie, het getijdengebed in hun klooster. Eénmaal per week willen zij de intimiteit van
hun gebed met u delen. Kom alvast tijdens de zomermaanden 's woensdags om 17u naar het hoogkoor in onze kerk
en beleef de vespers van de predikbroeders mee in een kort moment van gebed, liederen en lezingen. Tijdens
uitzonderlijke momenten en op feestdagen wordt er tijdens deze vespers gepreekt en worden ze verrijkt door de
aanwezigheid van een koor.
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COLOFON

Paullus
Sint-Pauluskerk Antwerpen
Sint-Paulusstraat 22
2000 Antwerpen
T 0477 97 07 13 (secretariaat)
T 0497 23 83 60 (pastoor)
info@sintpaulusantwerpen.be
www.sintpaulusantwerpen.be
Redactie:
Didier Croonenberghs (pastoor), Caroline De Wever
(directeur), Walter Geluyckens (voorzitter SintPaulusvrienden), Guido Meeussen (hoofdredacteur),
Joris Reymer (digitale ondersteuning), Armand Storck
(coördinatie), Leo Van achter (logistiek),
Bart Rodyns (muziek),
Erwin Vandecauter (lay-out 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;

35

