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Met Maria Magdalena duikt in de kuise, en soms 
preutse, evangeliën plots een vrouw op die zo uit het 
Oude Testament lijkt gestapt. De Thora en andere 
boeken uit de pre-evangelische tijd zijn niet vies van 
een pikant verhaal. Bij Marcus, Lucas, Matteüs of 
Johannes is het met een vergrootglas zoeken naar 
dergelijke anekdotes. 

Maar veel belangrijker is dat de ‘berouwvolle zondares’ 
Maria Magdalena in elk van de vier evangeliën 
verschijnt als de vrouw die de verrezen Heer bij het graf 
ontmoet. Verhalen die zelfs in de synoptische 
evangeliën bijna identiek verteld worden zijn eerder 
zeldzaam. Dat maakt deze Maria toonaangevend in het 
Nieuwe Testament. 

In zijn ontmoetingen met vrouwen, toont Jezus zich 
nergens neerbuigend of seksistisch. ‘Voor Jezus zijn 
vrouwen niet onzichtbaar, integendeel, hij kijkt er met 
belangstelling naar’, schrijft Didier Croonenberghs o.p. 
in zijn pastorale bijdrage. ‘Hij voert er zelfs theologische 
gesprekken mee’. Onze pastoor noemt haar ‘een ware 
apostel’. 

De houding van Paulus tegenover vrouwen is, op zijn 
zachtst gezegd, iets controversiëler. De meeste 

hedendaagse exegeten en theologen zien hem niet 
meer als een vrouwenhater, maar een voorvechter van 
vrouwenrechten was hij nu ook weer niet. De 
deelnemers aan het eerste atelier van Studium 
Generale hadden er een vette kluif aan. 

Als u alle bijdragen in deze Paullus zorgvuldig leest, zal 
u nog meer boeiende vrouwen ontmoeten: een 
muzikante voor de Nacht van de Kerken, drie vrouwen 
in het verhaal van de ‘Reizende Christus’, helaas ook 
een verdienstelijke dame die niet meer onder ons is: 
Rita Bourgeois. Ze verzorgde jarenlang mee het onthaal 
in onze kerk. 

Dames, en ja ook heren, savoureer uw vrouwvriendelijke 
Paullus. 

 
 
 
 

 
Guido Meeussen,  
hoofdredacteur 

MARIA, MARIA, MARIA 

VOORWOORD 

 

Op 22 juli vieren we Maria Magdalena. Een prominent én kleurrijk figuur uit het 
Evangelie en, wie weet, de belangrijkste vrouw in Jezus’ leven. Na zijn moeder 

uiteraard. In deze Paullus vind je nog veel meer vrouwen terug. 
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‘Jezus, de man die de voorkeur gaf aan vrouwen’. Dit 
is de provocerende titel van een boek van 
bijbelwetenschapper Christine Pedotti. Stimulerend en 
fascinerend! Als we in de evangeliën duiken, zien we 
rond Christus verschillende vrouwen waarvan de 
precieze namen zelden bewaard zijn gebleven, maar 
die allemaal een rol hebben gespeeld in zijn leven.  

Voor Jezus zijn vrouwen niet onzichtbaar, integendeel 
hij kijkt er met belangstelling naar: de kleine weduwe 
van Jeruzalem, de weduwe van Nain, de kromgebogen 
vrouw... De episode van de Syro-Fenicische vrouw, die 
Jezus zover krijgt haar bezeten dochter te genezen, is 
het meest treffende voorbeeld. Jezus praat vaak met 
vrouwen en met sommige begint hij zelfs theologische 
gesprekken, zoals met de Samaritaanse.

Maria’s 

Het wordt wel ingewikkeld als we kijken naar alle 
vrouwen die Maria heten. Van oudsher worden ze vaak 
verward. De evangelisten zijn daar zelf deels debet 
aan omdat hun verhalen niet altijd gelijklopen. 
Uiteraard is er Maria, de moeder van Jezus, maar dan 
zijn er nog Maria van Bethanië, de zuster van Lazarus 
en Maria Magdalena, ten onrechte de berouwvolle 
zondares genoemd. Drie vrouwen met verschillende 
persoonlijkheden. 

Maria Magdalena bekleedt een bijzondere plaats in de 
dominicaanse spiritualiteit. De traditie van de orde 
beschouwde deze ‘apostel der apostelen’, de eerste 
getuige van de verrijzenis, al heel snel als de patrones 
van de predikbroeders. Wat weten we van Maria 

LEVE DE VROUWEN! 

PASTORAAL 

‘Het Evangelie nodigt ons uit om ‘zwanger’ te zijn van God, ons te laten bewonen 
door zijn aanwezigheid. Ongeacht ons geslacht. Daarom had Jezus evenveel - niet 

per se meer - genegenheid voor de vrouwen die zijn pad kruisten als voor zijn 
mannelijke volgers. 
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Magdalena als we de evangeliën lezen? Aan de ene 
kant is ze de vrouw —Maria van Magdala— die Jezus 
van zeven demonen genas. Anderzijds vinden we haar 
in alle vier de evangeliën op paasmorgen, rennend 
naar het graf.  

Het probleem is dat Maria Magdalena verward wordt 
met andere vrouwen in Lucas' evangelie, met name de 
moeder Maria. Al die Maria's zijn door elkaar gehaald: 
een vrouw met een liederlijk leven, een prostituee, met 
de Moeder Gods. Hieruit blijkt hoezeer we de kracht 
van de aankondiging van Maria Magdalena verloren 
hebben: Maria is inderdaad een apostel, in de sterkste 
zin van het woord! 

De dominicanen vereren Maria Magdalena - vooral op 
22 juli - maar het is de moeder van Jezus, Maria van 
Nazareth die natuurlijk een centrale plaats inneemt in 
de devotie van de orde en van de Antwerpenaren op 15 
augustus. Wat bijzonder is aan haar verhaal —en aan 
het Magnificat—  is dat Maria zichzelf in het 
middelpunt van Gods werk ziet. Haar nederigheid zet 
haar niet buitenspel. Ze bevindt zich precies in het 
midden. Maria, de nederige dienares, keert alle logica 
om. Ze staat centraal, in het hart van Gods belofte. 

Nederigheid 
Door haar nederigheid ontdekt ze Gods werk in het 
hart van haar leven. Nederigheid betekent dus niet dat 
je jezelf moet vernederen. Het houdt een hoog en 
accuraat bewustzijn van jezelf in, het besef van je 
sterke en zwakke punten. Nederig zijn is God in ons 
verwelkomen die groter is dan wij. Nederig zijn zoals 
Maria betekent niet aan de kant gaan staan. Het gaat 
om het bevrijden van onszelf van ons ego.  

Wat laten al deze vrouwen in het Evangelie - en in het 
bijzonder al deze Maria's - ons zien? Die vrouwen 
nodigen ons niet uit om in de wolken te klimmen, maar 
om zwanger te zijn van God, om ons te laten bewonen 
door Zijn aanwezigheid. Een dominicaans mysticus, 
Johannes Tauler, verwoordt het als ‘God in ons 
brengen’. Maria geloofde niet in een wonderlijke God, 
maar in een God die wonderen doet.   

Gaf Jezus werkelijk de voorkeur aan vrouwen? De 
uitdagende titel van het boek wijst op het wezenlijke 
van het Evangelie: wij allen, ongeacht ons geslacht, 
worden uitgenodigd vruchtbaar te zijn, God in de 
wereld te brengen, zwanger te zijn van God, opdat de 
Geest van God door ons heen gaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Didier Croonenberghs o.p. 
pastoor van Sint-Paulus 

PASTORAAL 

5 



 

De tekst op de grafsteen luidt ‘Bidt voor de siele van 
capelaen Antonius Onder de Linde 12 mei 1542 Sint 
Joriskercke’. 

Maar dan komen de vragen. Waarom werd een 
priester van de Sint-Joriskerk in de crypte van Sint-
Paulus begraven? We weten het niet. Normaal werden 
priesters in de middenbeuk van hun kerk begraven. 

ONDER DE LINDE 

ERFGOED 

Grafstenen in Sint-Paulus ( 8) 

Rechts achteraan in de crypte ligt één van de oudste grafstenen van onze kerk, het is 
die van een priester.  Dat merk je onmiddellijk door de kelk die in het midden van de 

steen werd gebeiteld. 
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Tweede raadsel: Onder de Linde is een mooie 
achternaam maar geen familiekundige die hem kan 
thuisbrengen. 

De ritus voor het begraven van een priester kende een 
iets ander verloop dan bij een leek. Een priester werd 
begraven met het hoofd naar het oosten, dat wil 
zeggen in de richting van het altaar. Op die manier 
zou hij zijn parochianen aankijken tijdens het Laatste 
Oordeel, luidt één van de mogelijke verklaringen.  

Uitzet 

Vroeger was het de gewoonte dat een priester 
begraven werd met een wassen kelkje, een wassen 
pateen en een lepeltje. In het deksel van de kist zat een 
luikje om die dingen tijdens de uitvaartdienst bij de 
overledene te zetten.  

Hoewel in onze contreien dit ritueel al decennialang 
niet meer wordt uitgevoerd werd priester Roger De 
Clerck in 2015 in Bever op deze manier begraven 
tijdens het zingen van de hymne Clementissime: 

Goedertieren Heer, die omwille van onze ellende door 
goddeloze handen de dood hebt aanvaard, houd mijn 
ziel uit de poel der hel en uit de klauwen van de duivel. 
Vergeef en vergeet mijn zonden. Mogen de engelen mij 
naar het heilig Licht brengen 

Het ritueel verloopt als volgt. De celebrant giet in een 
kleine wassen kelk wijn en water. Hij breekt dan een 
grote hostie in vier stukken en legt die vier stukken in 
de kelk. Er is ook een kleine wassen pateen waarop 
drie lonten zitten. Die worden aangestoken. De 
celebrant keert de pateen met de brandende lonten 
om en dekt met de pateen het kelkje af. Het kelkje met 
inhoud wordt dan in de voorziene ruimte in de kist 
gezet en afgesloten. De betekenis van deze ritus is 
duidelijk: de overledene was niet alleen in deze wereld 
priester, hij is en blijft priester in eeuwigheid.  

Walter Geluyckens 

Bronnen: 

P. Génard Verzameling der Graf-en gedenkschriften van de 
Provincie Antwerpen. 

Tijdschrift Biekorf jaargang 70 

Archief Oudenaarde, rekeningen bij het overlijden van 
priester Jan Boenins ( 31 juli 1456) 

Foto’s: Armand Storck 

ERFGOED 
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JULI 

‘Salve Antverpia, vocale schatten uit de Gouden Eeuw’ 
met Utopia Ensemble en Bart Rodyns, orgel - concert 

(vrijdag 1 juli, 20u - kerk) 

Tielman Susato was drukker en muzikant in het 16de-
eeuwse Antwerpen. Hij pionierde in de Lage Landen 
door zich met zijn drukkerij te specialiseren in 
muziekdrukken. In zijn ‘Musyck Boexkens’ verzamelde hij 
polyfone muziek van verschillende componisten. 
Daarnaast componeerde Susato ook zelf: Nederlandse 
liederen, Souterliedekens, instrumentale dansen, een 
mis, motetten en chansons.  

Utopia Ensemble belicht deze componist en uitgever 
vanuit een vocale hoek. Hoe klonken zijn eigen werken? 
Welke pareltjes van componisten als Josquin, Richafort 
en Lassus heeft hij uitgebracht? 

Praktisch: 

• toegang langs Sint-Paulusstraat 
• ticketprijzen:  

o voorverkoop 10 euro (-26) en 15 euro 
o kassa 15 euro (-26) en 20 euro 

• mail naar utopia.tickets@gmail.com 

 ‘Sonate d'Intavolatura per Organo, Zipoli’ met Bart 
Rodyns, orgel - orgelmis 

(zondag 17 juli, 10u30 - kerk) 

Tijdens deze plechtige eucharistieviering, voorgegaan 
door Justin Adriko o.p., laat Rodyns orgelwerk horen uit 
de publicatie ‘Sonate d’Intavolatura per Organo’ (1716) 
van Domenico Zipoli (1688-1726). Deze Italiaanse 

componist is bekend voor zijn stukken voor orgel en 
klavecimbel, vooral missen en oratoria.  

Op jonge leeftijd genoot Zipoli zijn muzikale opleiding 
aan de belangrijkste Italiaanse adellijke hoven zoals die 
van de Medici’s. Later trad hij toe tot de orde van de 
jezuïeten en zette hij zich in Argentinië in voor de 
opleiding van de Guarani, een inheems volk. Ook dan 
bleef hij muziek schrijven. 

GOLDEN OLDIES 

MUZIEK 

Programma voor juli en augustus 

Tijdens de zomermaanden gunnen we onze muzikanten wat vakantie. In juli staan 
slechts twee concerten en een solistenmis gepland. Maar tegen augustus moeten hun 

batterijen wel volledig zijn opgeladen. Dan laten we Gounod (Moederdag) en de 
polyfonie (Laus Polyphoniae) op u los. 
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Bath Abbey Girls and Men Choir o.l.v. Huw Williams - 
concert 

(maandag 18 juli, 14u30 - kerk) 

Engelse koren zijn altijd ‘fingerlicking good’ en dat zal 
deze keer niet anders zijn. We beloven dat u zich in één 
of ander college van Oxford of Cambridge zal wanen.  

Onder leiding van muziekdirecteur Huw Howell en 
organist Martyn Noble brengt dit koor o.a. Zadok the 
priest van Georg Friedrich Haendel, Exsultate Deo van 
Giovanni Pierluigi da Palestrina en Salvator mundi van 
Thomas Tallis. Daarnaast putten ze eveneens uit het 
repertoire van Sergej Rachmaninov en Hildegard von 
Bingen.  

Zet deze datum alvast in je agenda. Het is de 
gelegenheid om de Sint-Pauluskerk nog eens een 
doordeweeks bezoekje te brengen.  

Praktisch: 

• toegang langs Sint-Paulusstraat 
• met een toegangsticket tot de kerk kan u het 

concert bijwonen 
 
 
 
 
 

MUZIEK 

Tall Ships Races 2022, met Adriaan De Koster 
(tenor) en Bart Rodyns (orgel) - oecumenische 
viering 

(zondag 24 juli, 10u30 - kerk) 

Tussen 22 en 24 juli meren opnieuw zo’n 40 schepen 
aan in Antwerpen voor de Tall Ships Race. Aan de 
kaaien en dokken mogen we de grootste 
zeilschepen bezoeken. Zo is het Poolse schip ‘Dar 
Mlodziezy’, wat ‘geschenk van de jeugd’ betekent, 
met bouwjaar 1982, bijna 100 meter lang en telt het 
zo’n 168 opvarenden. Op 25 juli vertrekken ze dan 
weer om als eerste aan te komen in Aalborg 
(Denemarken).  

De Sint-Pauluskerk wil haar naam als ‘de kerk van 
het Schipperskwartier, de ziel van de haven’ alle eer 
aandoen en heeft daarom de kapiteins en alle 
opvarenden uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze viering, voorgegaan door onze Indische 
dominicanen. Maar ook u bent natuurlijk welkom op 
deze oecumenische dienst. Er zal zowel Nederlands 
als Engels gesproken worden. Voor de muzikale 
invulling zorgen titularis-organist Bart Rodyns en 
tenor Adriaan De Koster. 

Adriaan De Koster kennen we in Sint-Paulus 
ondertussen als tenor van Utopia Ensemble. Maar 
ook als solist is hij veelgevraagd. Zo nam hij bij 
verschillende dirigenten de tenorpartij voor zijn 
rekening in cantates en het Magnificat van J.S. 
Bach, alsook in de Mariavespers van Monteverdi en 
in Messiah van Haendel.  

Naast opvoeringen met zijn eigen ensemble is hij 
eveneens een graag geziene gast in andere 
ensembles zoals Graindelavoix, Currende, Vlaams 
Radiokoor, Psallentes en Vox Luminis. Sinds dit jaar 
zingt hij bij Pygmalion, Choeur de Chambre de 
l’Université de Strasbourg, Cappella Amsterdam en 
is hij vast lid van het Huelgas Ensemble. 
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AUGUSTUS 

‘Tenhemelopneming , improvisaties’ met Bart Rodyns - 
orgelmis 

(zondag 14 augustus, 10u30 - kerk) 

We zijn dan weliswaar nog zo’n 24 uur verwijderd van 
de belangrijkste feestdag voor Antwerpen, 
Moederkesdag, toch zal onze titularis-organist zich al 
laten inspireren door deze hoogdag. Het verhaal van 
Maria’s Tenhemelopneming wist vele muzikanten te 
bekoren. Materiaal genoeg voor Bart om er op los te 
improviseren. 

O.L.V.-Tenhemelopneming - Messe Solennelle van C. 
Gounod - orkestmis 

(maandag 15 augustus, 10u30 - kerk) 

Deze orkestmis vraagt weinig introductie, maar na al 
die jaren ‘verplichte pauze’ is het fijn om er weer 
reclame voor te maken: Moederdag. Dat doen we 
uiteraard met Messe Solennelle van Charles Gounod, u 
gebracht door de Chorale en solisten en Euterpe 
Consort o.l.v. Paul Dinneweth. Dit alles onder supervisie 
van onze muziekdirecteur en titularis-organist Bart 
Rodyns. 

Deze plechtige eucharistieviering zal voorgegaan 
worden door pastoor Didier Croonenberghs o.p.. Na de 
viering biedt de kapel van Onze-Lieve-Vrouw u een 
receptie aan. 

Festival Laus Polyphoniae ‘CONTRAPUNT’ - concerten 

(vier concertdagen - kerk) 

We hebben er drie jaar op moeten wachten, maar nu is 
dit gerenommeerde festival weer live terug. Vier keer 
fungeert Sint-Paulus als gastheer op vrijdag 19 en 
maandag 22 augustus, telkens om 20u en op vrijdag 26 
en zaterdag 27 augustus, telkens om 22u15. U leest er 
elders in deze Paullus meer over in een interview met 
Bart Demuyt, algemeen directeur van AMUZ de 
organisator van het festival. Info over het hele festival 
op amuz.be 

Marc Goris (trompet) - solistenmis 

(zondag 28 augustus, 10u30 - kerk) 
Pastoor Didier Croonenberghs o.p. gaat deze viering 
voor, Bart Rodyns (orgel) en trompettist Marc Goris 
zorgen voor de muziek.  

Marc Goris studeerde aan het conservatorium van 
Gent en dat van Amsterdam. Als veelgevraagd 
freelance trompettist speelde hij bij Brussels 
Philharmonic, deFilharmonie, het Symfonieorkest voor 
Vlaanderen, Ictus, Nadar Ensemble en de Beethoven 
Academie. Hij was van 2004 tot 2015 lid van Il 
Novecento, gekend van o.a. ‘The Night of the Proms’. 
Naast zijn werkzaamheden als leraar trompet en 
uitvoerend muzikant, is Marc ook componist en 
arrangeur. Zo schrijft hij muziek voor de projecten met 
zijn eigen ensemble ‘Brassery’.  

 

Foto: Website Brassery 

 

 

Caroline De Wever en Guido Meeussen 

MUZIEK 
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Ik hou van paradoxen. Daarom is de volgende tekst uit 
de zen-traditie mij dierbaar: 

When you understand, you belong to the family; 
When you do not understand, you are a stranger. 
Those who do not understand belong to the family, 

and when they understand they are strangers. i 

Als ik die tekst probeer te vertalen, klinkt hij zo:  

Als je begrijpt hoor je bij de familie; 
Als je niet begrijpt ben je een vreemde. 

Zij die niet begrijpen horen bij de familie, 
En zij die begrijpen zijn vreemden. ii 

Ook de Tsjechische priester-filosoof Tomàs Halìk, 
auteur van Geduld met God. Twijfel als brug tussen 
geloven en niet-geloven zoekt de waarheid in 
contradicties. iii  Voor Halìk is waarheid een mysterie, 
een onuitputtelijke diepte en een niet te manipuleren 
hoogte. Voor hem is de waarheid ’die van 
voortdurende oppositie tegen onze pogingen om een 
paar menselijke opvattingen, gezichtspunten en 
meningen (beperkt door het perspectief van onze 
uitgangspunten) te verabsoluteren’. 

Halìk beschouwt ook de kerk als een mysterie: “We 
kennen vooral haar grenzen niet, we weten niet waar 
ze begint en waar ze eindigt, wie erbij hoort en wie 
niet. Augustinus schreef: Velen die denken dat ze 
binnen zijn, zijn buiten – maar ook omgekeerd.” iv  
Met deze zin van Augustinus is de link gelegd met mijn 
geliefde zen-citaat. Het toont ook aan dat 
verschillende culturen vaak gelijkaardige intuïties 
hebbenDat spanningen en paradoxen ruim aanwezig 
zijn in het boek van de priester-filosoof Halìk blijkt waar 
hij schrijft: ‘ (…) ik (voel) mij overigens met mijn 
christelijk geloof soms dichter bij sceptici en 
atheïstische of agnostische critici van religie […] Met 
het mysterie mag je nooit ‘klaar’ zijn. Anders dan een 
probleem, kan je een mysterie niet oplossen. […] Je 
dient geduldig op de drempel ervan te staan, erin te 
vertoeven… ‘. v  

Zacheüs 

Halìk’s boek cirkelt rond de sympathieke figuur van 
Zacheüs, de kleine man die toen Jezus door Jericho 
trok wilde zien wat voor iemand Jezus was en daarom 
in een vijgenboom klom. De rest van het verhaal is 
bekend of te vinden in de tekst van Lucas (Luc. 19, 2, 5, 
8). 

TWIJFEL ALS BRUG 
TUSSEN WEL OF NIET 

GELOVEN 

FILOSOFIE/RELIGIE 

Zoeken naar waarheid maakt nederig 

Onzekere mensen maken het niet in de politiek of het bedrijfsleven. Maar wie 
zoekend en nieuwsgierig is, zou wel eens dichter bij God kunnen komen dan zij 

die alles weten of denken te weten.  
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Halìk heeft sympathie en begrip voor de Zacheüssen 
onder ons: ‘…mensen die zich niet wilden of konden 
mengen in de menigte van oude of 
splinternieuwe  gelovigen, maar die niet onverschillig 
of vijandig waren. Die Zacheüssen waren zoekend en 
nieuwsgierig, maar wilden tegelijk afstand en overzicht 
houden’. vi 

Zacheüssen van vandaag hebben echter vaak de 
indruk dat nogal wat kerkelijk betrokken personen of 
instellingen menen de juiste antwoorden van de 
traditie te kennen, maar dat ze de vragen zijn vergeten 
waarop die antwoorden reageren. Voor Halìk zijn 
antwoorden zonder vragen en vooral zonder 
vervolgvragen als bomen zonder wortels. Het is 
gevaarlijk als antwoorden beschouwd worden als 
afsluiting van een zoekproces.  

Terwijl ik deze tekst aan het schrijven was, las ik in een 
interview met Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, 
een gelijkwaardig standpunt.  
Bonny waarschuwt voor betweterigheid: “Zeker als er 
na een antwoord geen volgende vraag volgt. Dat leidt 
tot verstarring of dogmatisme. Terwijl de moderne 
mens vooral vragen heeft. […] Ik twijfel aan simpele 
antwoorden of zekerheden: mensen die militant ja of 
nee roepen, daar krijg ik kippenvel van. Zoeken naar 
waarheid maakt een mens nederig’. vii 

Halìk heeft het over een vorm van ‘verlegen vroomheid’ 
bij de Tsjechische bevolking: een afstand van 
bepaalde vormen van christendom die niet mag 
verward worden met atheïsme. Maar ook bij ons 
hielden/houden veel mensen die nog een zekere 
sympathie hebben voor het christendom hun hart vast 
als Rome spreekt. De spreuk Roma locuta, causa finita 
is niet meer van deze tijd. viii  Er zijn ondertussen veel 
geschoolde mensen met een gerijpt geloof.  

Het verontrust Thomas Halìk niet dat Zacheüssen 
afstand houden en een lossere verhouding hebben tot 
de kerk. Wel wil hij voorkomen dat individuele zoekers 
van het Zacheüs-type gemanipuleerd worden om in de 
mal te passen van de standaardgelovigen. Of 
misschien nog erger: dat zij uit de gemeenschap van 
de kerk worden verjaagd. 

Ook al nemen deze zoekers vaak plaats aan de rand 
van de zichtbare kerk, hun aanwezigheid is ook voor 
de kerk van vitaal belang. En Halìk waarschuwt: ‘Een 
kerk zonder die rand zou namelijk geen kerk meer zijn, 
maar een sekte’. Nu kan de cruciale vraag beantwoord 
worden: vertoef ik/jij binnen of buiten de kerk? Aan u, 
beste lezer, om hierop een antwoord te geven. Maar 
opgelet: een antwoord zegt vaak meer over degene die 
antwoordt, dan over het gevraagde. 

 

 

 

Bruno Segers 

 

 

 

 

 
 

i Paul Reps, Writings from the Zen Masters , London, Penguin Books, 2009, p. 
24. 
ii Teksten vertalen uit een andere taal, cultuur of tijdperk is een hachelijke 
onderneming. Vandaar -bijvoorbeeld - dat er regelmatige nieuwe vertalingen 
van de Bijbel verschijnen. 
Omdat ik helaas geen Chinees ken, heb ik aan een bevriende sinologe 
gevraagd de tekst en de vertaling na te kijken. Het resultaat is:  
會則事同一家  With realization, things make one family; 
不會萬別千差  Without realization, things are separated in a thousand ways. 
不會事同一家  Without realization, things make one family; 
會則萬別千差  With realization, things are separated in a thousand ways. 
Ik geef er de Chinese karakters bij omdat ook iemand die geen Chinees kent 
(zoals ik) kan zien hoe esthetisch die karakters zijn en hoe een aantal karakters 
die in elke zin voorkomen herkenbaar zijn omdat ze gewoon van plaats 
verschuiven. 
Deze vertaling zal wellicht correcter zijn. ‘realization’ past beter in een 
boeddhistische context dan ‘understanding’ dat meer vertrouwd zal klinken in 
een westerse context. Daarom heb ik in het begin van dit artikel toch gekozen 
voor de eerste Engelse vertaling. 
iii Tomàs Halìk, Geduld met God. Twijfels als brug tussen geloven en niet-
geloven, Utrecht, Kok Boekencentrum, 2022, p. 78. 
iv Tomàs Halìk, id., p. 75. 
v Tomàs Halìk, id., p. 11. 
vi Tomàs Halìk, id., p. 20. Wat ik hier verder over Zacheüs schrijf is in hetzelfde 
boek voornamelijk te vinden op p. 23, 81-82. 
vii Geciteerd in: Stijn Tormans, ‘Zoeken naar de waarheid maakt een mens 
nederig’, in: Knack, 30 maart 2022, p. 18. 
viii Als Rome gesproken heeft, is de zaak gesloten. 

FILOSOFIE/RELIGIE 
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‘In het jaar 1834 is het groot kruis met Christus in de 
trapzaal geplaatst. Mevrouw Gillis, rijdende over de 
Sint-Jansbrug, zag dan Christus die in de 
Predikherenkerk boven het oksaal gestaan had met 

een koord om het lijf gebonden aan de muur. Met 
aandoening hiervan kwam zij mij verzoeken Hem 
aanstonds te kopen’. 

REIZENDE CHRISTUS 

ERFGOED 

 
Van doksaal naar trapzaal 

‘Waar is God? God is overal’. Zo stond het in de catechismus. Het kruisbeeld van het 
vroegere doksaal van Sint-Paulus is niet overal, maar het bevindt zich al wel bijna 

twee eeuwen op een minder heilige plek. Een staaltje research van de Sint-
Paulusvrienden. 
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Helena Van Celst-Kums (1779-1864) schreef deze tekst 
in haar memorieboek. Na het overlijden van haar 
echtgenoot, de lakenhandelaar Guillaume Van Celst 
(1754-1813), stichtte ‘juffrouw Van Celst' in 1817 een 
school voor arme volksmeisjes, gevolgd door een 
weeshuis voor behoeftige meisjes en een herop-
voedingstehuis voor penitenten. In 1832 namen deze 
instellingen hun intrek in het gebouwencomplex aan 
de Sint-Jacobsmarkt, het latere Instituut Van Celst.i   

In 2021 bezocht Lieve Van Assche, lid van de Sint-
Paulusvrienden, dat Instituut Van Celst. De 
rondleiding werd gegidst door Hilde Daman en de 
beide dames gingen nadien in gesprek over het 
kruisbeeld in de trapzaal van het instituut, omdat de 
gids vertelde dat het beeld oorspronkelijk in de Sint-
Pauluskerk stond. 

Deze ontmoeting was het begin van een boeiend 
onderzoek: hangt het kruisbeeld dat Pieter 
Verbruggen de Oude (1615–1686) omstreeks 1655 
maakte voor het doksaal van de Antwerpse 
predikherenkerk vandaag in de trapzaal van het 
Instituut Van Celst? ii 

Het doksaal in de Sint-Pauluskerk werd rond 1655 
gebouwd als afscheiding tussen het hoogkoor, waar 
de broeders dominicanen hun getijden zongen (en 
vandaag op woensdag zingen) en het kerkschip, 
waar de gelovigen de diensten volgden aan de 
altaren.  

Het bouwwerk werd door de kerkraad als overbodig 
beschouwd wanneer Sint-Paulus in het begin van de 
19de eeuw parochiekerk van het Antwerpse 
Schipperskwartier werd. Al rond 1820 smeedde die 
kerkraad plannen om het doksaal af te breken en zo 
de beroemde grote en lichte ruimte van nu te creëren.  

Dat ging niet zonder slag of stoot. We bewaren in het 
kerkarchief een nogal stekelige brief van 
burgemeester van Ertborn die al op 2 augustus 1823 
schreef aan de kerkraad: ‘Door openbaar gerugt zijn 
wij verwittigt dat in de parochiale kerk van St Paulus 
zekere werken zouden voorhanden zijn en op dit 
ogenblik ook begonnen, welke voor doelwit zouden 
hebben het afbreken van de gallerij die de choor van 
het nedergedeelte der kerk afschijd’! iii 

Van Ertborn was duidelijk ‘not amused’ en de 
kerkraad moet uiteindelijk zelfs de bemiddeling van 
de kersverse koning Leopold I inroepen, van wie het 
kabinet op 4 augustus 1833 bevestigt dat ‘d’après les 
ordres de Sa Majesté votre requête a été transmise 
au Ministère de l’Intérieur’. iv 

Kort daarna sneuvelt het bouwwerk en we weten 
dankzij een krantenadvertentie dat openbare 
verkopers Carpentiers en de Boey op 14 juli 1834 te 
koop aanbieden: ‘de ornementen voordskomende van 
verscheyde veranderingen, de welke plaets hebben in 
de Kerk van den heylighen Paulus te Antwerpen’. Na 
meer dan tien jaar plannen, getouwtrek en gebakkelei 
met stad en provincie, valt het doek over het barokke 
doksaal van Sint-Paulus. v 

We kennen weinig tekeningen of schilderijen waar 
dat doksaal op getoond wordt. Twee ervan zijn 
gemaakt in het decennium voor de afbraak en zijn 
relevant voor ons verhaal. In 1826 schildert Joseph-
Chrétien Nicolié (1791-1854) een interieurgezicht van 
Sint-Paulus. vi  

Nicolié biedt ons een kunstzinnige blik vanuit het 
kerkschip op het doksaal met de twee altaren. 
Centraal bovenaan prijkt het Christusbeeld aan het 
kruis dat op een wereldbol lijkt te staan. Chronos 
duidt de tijd aan op die bol, een symbool van 
vergankelijkheid en het naderende uur van onze 
ontmoeting met Christus. Nicolié heeft Christus en de 
andere figuren vaag gehouden, voor hem vormt het 
doksaal slechts de achtergrond van zijn schilderij.   

De schets die architect L.A. Serrure (1799-1845) in 1833 
net voor de afbraak van het doksaal maakte geeft 
een meer gedetailleerd beeld van het grote 
kruisbeeld. vii 

ERFGOED 
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We zien dat het geen vlak kruis is maar dat aan de 
randen met reliëf is gewerkt, terwijl de uiteinden nog 
een extra versiering hebben meegekregen. 

Het hoofd van de dode Christus is naar rechts 
gebogen, erboven hangt de aanduiding ‘INRI’. Nagels 
doorboren de handen en voeten, de rechtervoet 
bedekt de linkervoet. Het is deze schets die ons 
toelaat om de vergelijking te maken met het 
kruisbeeld dat in de trapzaal van het Instituut Van 
Celst hangt.  

Het lijkt erop dat het kruis is ingekort aan de vier 
uiteinden om het te laten passen aan de muur van de 
trapzaal. De versieringen zijn verwijderd en zeker 
onderaan lijkt het kruis een heel stuk korter. We zien 
nog steeds duidelijk dezelfde reliëfwerking als op de 
tekening van Serrure.  

Het opschrift ‘INRI’ is waarschijnlijk vervangen tijdens 
één van de herstellingen en aanpassingen die het 
beeld volgens Hilde Daman in de voorbije 200 jaar 
ondergaan heeft. Zo lijken ook de gekleurde haren 
van Christus een 19de-eeuwse toevoeging te zijn.  

De gelijkenissen tussen de tekening van Serrure en 
het beeld in de trapzaal zijn frappant. Het 
Christusbeeld heeft exact dezelfde houding en het 
meest opvallende is dezelfde kromming van de 
vingers, verkrampt tijdens de doodsstrijd. 

De conclusie van Hilde Daman, Lieve Van Assche en 
mezelf is dat het kruisbeeld in de trapzaal van het 
Instituut Van Celst naar alle waarschijnlijkheid 
hetzelfde beeld is dat van ongeveer 1655 tot 1833 op 
het doksaal van de Sint-Pauluskerk stond. 

 

Armand Storck  

 

Foto’s: Lieve Van Assche en Armand Storck 

 

 

 
 

 
i Inventaris Onroerend Erfgoed, Hotel Van Celst 
ii Mevrouw Van Celst spreekt over een ‘oksaal’. De benamingen ‘oksaal’ en 
‘doksaal’ worden dikwijls door elkaar gebruikt, maar juist is dat een ‘doksaal’ 
een koorafscheiding is, terwijl een ‘oksaal’ de plek is voor het grote kerkorgel 
en een koor of orkest. 
iii Archief Sint-Pauluskerk, ondertekend met ‘burgemeester en 
schepen’ handtekening ‘baron Florent van Ertborn’ 
iv Archief Sint-Pauluskerk, brief met envelop, afgestempeld ‘cabinet du roi, 
Bruxelles août 1833’ 
v De verkoop vond plaats op de Kalkbrug (ongeveer waar nu de Nosestraat 
overgaat in de Sint-Paulusplaats). Mevrouw Gillis kocht het kruisbeeld toen 
het vastgebonden was op de Sint-Jansbrug (over de Sint-Jansvliet). 
Waarschijnlijk had een opkoper het kruisbeeld gekocht op de Kalkbrug en 
verplaatst naar de Sint-Jansbrug. Het is ook mogelijk dat mevrouw Van Celst 
zich vergiste in haar memorieboek en de Sint-Jansbrug verwarde met de 
Kalkbrug. 
vi Collectie KMSKA, inventarisnr. 1278, schenking 1898 door Elisabeth Vande 
Vloet, schoondochter van de schilder 
vii Collectie Sint-Paulus, ‘Élévation et plan du portique à l’entrée du cœur de 
l’église St Paul à Anvers, démoli en 1833’ – bewerking door J. Linnig 

ERFGOED 
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In de brieven van Paulus staan nogal wat teksten die 
de vrouwen van vandaag doen steigeren: ‘De vrouw 
moet onderdanig zijn’; ‘De vrouw moet zwijgen’; ‘De 
man is het hoofd van de vrouw’. Bieringer nuanceerde 
ze meteen door te wijzen op de vele moeilijkheden bij 
vertaling en interpretatie.  Nieuwe ontwikkelingen in de 
historische exegese verschaffen meer duidelijkheid.  

De meest vrouwonvriendelijke citaten vinden we in de 
teksten van de latere Paulustraditie en kunnen volgens 
de meerderheid van exegeten niet meer aan Paulus 
zelf toegeschreven worden (Efeziërs, Kolossenzen, 1 
Timotheüs, Titus).  

De meest onvriendelijke passages uit brieven die 
onbetwist van Paulus zijn, komen uit de eerste brief 
aan de Korinthiërs. ‘De man komt niet voort uit de 
vrouw, maar de vrouw uit de man en de man is niet 
geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man’ 
(1 Kor 11, 8-9).  Iets verder neemt hij wat gas terug en 
schrijft: ‘Overigens geldt voor de Heer, dat noch de 
vrouw iets is zonder de man, noch de man zonder de 
vrouw: zoals de vrouw uit de man is, zo is de man door 
de vrouw en alles is uit God’ ‘(1 Kor 11, 11-12). 

Maar een bijna misogyne passus staat in 1 Kor 14,34-
35: ‘Vrouwen moeten zwijgen in uw bijeenkomsten. Het 
is hen niet toegestaan het woord te nemen; zij moeten 
ondergeschikt blijven, zoals trouwens de wet het 
voorschrijft. Willen zij iets uitgelegd hebben, dan 
moeten zij het thuis aan hun man vragen; het past nu 
eenmaal niet voor een vrouw in de gemeente het 
woord te voeren’.

Sommige exegeten twijfelden al langer aan de 
originaliteit van deze tekst, die twijfel is vandaag wijd 
verspreid, aldus Bieringer. Het zou om een latere 
toevoeging gaan en tot de post-paulinische traditie 
behoren. Dat belet niet dat er nog steeds onderzoekers 
zijn die geloven dat Paulus het zo heeft 
neergeschreven.  

Gelijkwaardig 

Maar in de brieven waarvan het auteurschap van 
Paulus niet ter discussie staat, vinden we ook teksten 
(Galaten 3, Filippenzen 2) die de gelijkwaardigheid 
van man en vrouw benadrukken, want God is mens 
geworden. In de mens Christus zijn man en vrouw 
volgens Paulus als gedoopte mensen één.  

Zo is er de heilige Junia, een vrouwelijke apostel - dixit 
Bieringer - wiens naam in vertalingen vaak 
vermannelijkt werd tot Junias. In Romeinen 16,7 wordt 
hij/zij opgevoerd, samen met de verdiensten van 
andere vrouwen zoals Febe en Prisca en zeven andere 
vrouwen die in de eerste gemeenten een belangrijke rol 
speelden. Zij vervulden rollen die later alleen aan 
mannen voorbehouden bleven. 

Sinds de vroegste christelijke gemeenschappen waren 
vrouwen in belangrijke leidersrollen aanwezig. Maar er 
kwamen snel processen op gang die de deelname van 
vrouwen tegen werkten, aldus de spreker.  De 
geschiedenis van het vroege christendom werd 
‘herschreven’. Vooral de invoeging van 1 Kor 14 in de 

VROUWEN EN PAULUS 

THEOLOGIE 

Ateliers van Studium Generale 

Lang werd Paulus als een ‘vrouwenhater’ beschouwd, in tegenstelling tot Jezus. 
Hedendaagse exegeten zwakken die ‘vrouwonvriendelijkheid’ echter af en noemen 

ze zelfs onjuist, zo bleek uit het eerste atelier van Studium Generale met Reimund 
Bieringer, hoogleraar exegese aan de KU Leuven. 
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↑   de ruïnes van het oude Filippi 

originele Paulusbrief en de vrouwonvriendelijke teksten 
van de latere Paulustraditie weerspiegelen de 
inperking van vrijheid die vrouwen genoten in de 
paulinische beginjaren. 

 ‘Het is de ironie van de geschiedenis dat daardoor 
uitgerekend de ruimdenkende Paulus in de 20ste eeuw 
gebrandmerkt werd als ‘vrouwenhater’, aldus 
Bieringer. 

Evangelies 

In de evangelies vindt men geen vooroordelen, 
veralgemeningen of uitsluitingen tegen vrouwen. Jezus 
koos twaalf apostelen uit zijn leerlingen, allemaal 
mannen, waarom is niet duidelijk.  Had het te maken 
met de twaalf stammen van Israël? Dan zou dit voor 
het christendom dat zich ontwikkelde buiten het 
jodendom niet meer gelden. Getuige daarvan de 
leidende rollen die vrouwen hadden in de vroegste 
gemeenschappen.  

In Mc 7,26-29 wordt Jezus uitgedaagd, gecorrigeerd 
en terechtgewezen door een vrouw, hetgeen Hij 
aanvaardt. Hij herziet zijn mening. Maria Magdalena is 
bij Marcus volgeling, leerling en getuige. Bij Matteüs 
wordt haar rol afgezwakt, zoals ook bij Lucas. Maar in 
het Johannesevangelie is zij de trouwste leerling, de 
getuige van de verrezen Heer. Zij is de apostola 
apostolorum, de vrouwelijke apostel van de mannelijke 
apostelen. 

Bieringer benadrukte nog dat christenen vanaf het 
begin - en ook vandaag nog - geredetwist hebben over 
de gelijkheid, gelijkwaardigheid of complementariteit 
van mannen en vrouwen. Deze worsteling is dus geen 
uitvinding van de moderne tijd.  

Maar de authentieke Paulus is vrouwvriendelijk, zo 
luidt zijn conclusie, zo ook de aardse Jezus en de vier 
evangelies (met nuances), vooral dat van Johannes.  
De post-paulinische vrouwonvriendelijke traditie zette 
zich echter door.  

 

Gilbert Lenssen 

 

U kunt de volledige presentatie van professor Bieringer 
opvragen bij gilbertlenssen@icloud.com.  

De opnames van zijn lezing in twee delen vindt u op 
www.dominicanen.tv/nl/ 

Meer info: www.debijbel.nl/blog/paulus-vrouwen-en-
handschriften 

Volgend atelier van het Studium Generale, op 22 Juni 
– 17u avondgebed, 18u lezing.  Onderwerp: ‘Is Jezus 
werkelijk aanwezig in de eucharistie?’  Met liturgisch 
theoloog Joris Geldhof en exegeet Reimund Bieringer.  

THEOLOGIE 

SINT-PAULUS BIJ DE HEILIGEN AQUILA EN PRISCILLA. ONBEKENDE KUNSTENAAR. COLLECTIE MUSEUM PLANTIN-MORETUS 
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19u, poort hoek Veemarkt, fanfare 

Om 19u gaan we meteen van start met een fanfare 
aan onze ingang aan de Veemarkt. We prikkelen je 
fantasie met ongewone klanken op ongewone 
instrumenten. Aan jou de keuze: wandel de Sint-
Pauluskerk binnen of volg de fanfare naar Museum 
Vleeshuis. Wist je dat de grote poorten van die 
twee gebouwen nog geen 200 meter van elkaar 
verwijderd zijn? De muzikanten blijven een tijdje 
spelen aan het Vleeshuis en wandelen dan terug 
naar Sint-Paulus, waar ze aan de Veemarkt 
eindigen om 20u. 

20u, 21u, 22u en een laatste keer om 23u, in de 
kerk, meer muziek 

Precies op dat moment starten onze musici in de 
kerk met een gewaagd programma op groot orgel, 
harmonium en piano. Gedurende vier sessies van 
elk ongeveer 20 minuten nemen ze ons mee op een 
fantasierijke reis van Bach tot Glass en Pärt. 
Droom weg, blijf staan luisteren of geniet van de 
klanken terwijl je kuiert in een kerk zonder stoelen. 
Zo was het eeuwenlang en in de lege ruimte komt 
de architectuur volledig tot zijn recht. Wandel 
langs onze barokke kunstwerken naar het hoogkoor 
aan het grote altaar vooraan, waar de volgende 
prikkel op je wacht. 

FANTASIE AAN DE MACHT 

EVENEMENTEN 

Verrassende Museumnacht in onze kerk 

Word kind tijdens een fanfare, volg de droom van musici in de kerk, wandel door een 
wondere wereld naar een feeërieke tuin en eindig je bezoek in de crypte. De Sint-
Pauluskerk zet je fantasie aan het werk tijdens deze Museumnacht. We zetten je 

verbeelding aan het werk met veel muziek en een paar speciale plekken. 
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Vanaf 19u, doorlopend, hoogkoor (aan het grote 
altaar), de permanente bewoners van de Sint-
Pauluskerk 

Het houtwerk boven de stoelen krioelt op die plek van 
het leven. Kleine wezens bevolken de lambrisering en 
de kunstig gedraaide zuilen. Mensjes, engeltjes, dieren 
en fantasiewezens leven er tussen weelderige 
plantengroei, fruit en groenten. Op zes grote foto’s 
tonen we een uitvergroting, aan jou om het echte 
fragmentje in hout te spotten! Enkel geschikt voor 
dappere mensen: de draken, grote vogels en monsters 
vliegen je om de oren!

Vanaf 19u, doorlopend, Lourdestuin en crypte 

Treed terug in de tijd en geniet in de grootste van onze 
twee tuinen, tussen eeuwenoude bomen, langs een 
romantische kloosterruïne. Sta even stil bij Maria aan 
de Lourdesgrot en overweeg of je het aandurft om 
onze crypte zo laat in de avond binnen te wandelen. 
De grote ruimte onder het hoogkoor bevat nog meer 
dan 30 grafstenen en is pas gerestaureerd. Schrik niet 
als je er echte paters aantreft die je bier - om mee te 
nemen -  proberen te verkopen! 

 

 

 

Armand Storck  
 

 

Cultuurweekend in Antwerpen  

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus 

Sint-Paulus werkt ook dit jaar enthousiast mee aan het cultuurweekend. We laten de organisatoren aan het woord: 

‘Het Cultuurweekend vindt deze zomer tijdens het laatste weekend van de vakantie plaats, op zaterdag 27 en 
zondag 27 augustus. Tijdens die dagen vieren we de kick-off en aankondiging van het nieuwe cultuurseizoen in 
Antwerpen’ 

We werken aan een mooi overzicht van onze najaarsactiviteiten, die we tijdens het cultuurweekend zullen 
presenteren op een wel heel speciale locatie. Volg onze social media en abonneer je via onze website op onze gratis 
nieuwsbrief, zo word je de eerste die de nog geheime plek te weten komt! 

Praktisch 
Ingang hoek Veemarkt: voor bezoekers met of 
zonder polsbandje, scannen tickets en 
informatiebalie.  

Ingang grote poort Sint-Paulusstraat: enkel voor 
bezoekers met polsbandje. Fietsenstallingen en 
veel plek voor je tweewieler op de Veemarkt. 

 

EVENEMENTEN 
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Onder de noemer ‘CONTRAPUNT van het leven’ brengt 
‘Laus Polyphoniae 2022’ gedurende tien dagen (19-28 
augustus) niet minder dan 37 concerten en lezingen. De 
meeste vinden plaats in de concertzaal van AMUZ, de 
vroegere Sint-Augustinuskerk, maar ook de Sint-
Andrieskerk, het Rubenshuis, het Vleeshuis én onze Sint-
Pauluskerk ontvangen ensembles uit heel Europa. Want 
polyfonie was en is vooral een West-Europese 
aangelegenheid. 

De laatste keer dat ‘Laus Polyphoniae’ volledig live 
weerklonk in Antwerpen was in 2019. Drie jaar, dat is 
lang…? 

Bart Demuyt: ‘Toen corona toesloeg in het voorjaar van 
2020 hebben we beslist om alle live optredens meteen 
twee jaar uit te stellen. We voelden aan dat we op 
langere termijn moesten denken en dat bleek achteraf 
de juiste keuze. Maar wat het publiek deze zomer te 
horen krijgt, is een exacte kopie van het programma 
van 2020. Alle musici zijn ons trouw gebleven, zodat we 
dag op dag exact dezelfde concerten kunnen 
aanbieden’. 

Hoeveel bezoekers verwacht u? 

Bart Demuyt: ‘Exacte cijfers kan ik u nu nog niet geven, 
maar de eerste tekenen zijn positief, we rekenen weer 
op duizenden bezoekers, de ticketverkoop loopt even 
goed als bij de laatste editie in 2019 (AMUZ had al wel 
een pak tickets verkocht in 2020, die blijven geldig, 
nvdr). Dat geldt trouwens ook voor het programma van 
het seizoen 2022-2023. We kunnen rekenen op een erg 
geïnteresseerd publiek. 

De meeste concerten vinden plaats in jullie thuishaven. 
Waarom kiezen jullie ook voor kerken als Sint-Paulus? 

Bart Demuyt: ‘‘Wij willen niet alleen muziek brengen, we 
willen ook de rijkdom van de stad tonen. Muziek staat 
niet op zich, we zoeken een plek, een kader waar de 
rijkdom van de architectuur en het interieur harmonieus 
samengaan met de stemmen en de instrumenten. Bij 
Sint-Paulus is dat zeker het geval. Toen ik meer dan tien 
jaar geleden bij AMUZ kwam, was het de gewoonte alle 
concerten in de voormalige Sint-Augustinuskerk te 
organiseren. Ik heb er voor gepleit dat open te trekken 
en zo is een partnerschap ontstaan tussen AMUZ en 
verschillende historische sites als Sint-Paulus’. 

Wat vindt u van de opmerking dat ‘Laus Polyphoniae’ 
elitair is?  

Bart Demuyt: ‘Dat klopt niet. We proberen met dit 
festival één specifiek aspect uit de muziekgeschiedenis 
te belichten en elk genre heeft zijn publiek. We willen op 
die manier de rijkdom van de polyfonie ontsluiten voor 
alle generaties en dat is niet alleen voor melomanen of 
grote cultuurkenners. Toegegeven, die ‘ontsluiting’ is 
nog niet afgerond, we hebben nog werk voor de boeg, 
maar dat wil niet zeggen dat het festival elitair zou zijn. 

HEMELSE KLANKEN 

MUZIEK 

Daar is ‘Laus Polyphoniae’ weer 

Na drie jaar worden kerken, musea en concertzalen in Antwerpen weer 
ondergedompeld in de polyfonie. Sint-Paulus fungeert vier keer als gastheer. We 
praatten erover met Bart Demuyt, algemeen directeur van AMUZ, de drijvende 

kracht achter ‘Laus Polyphoniae’. 

Foto: Rob Stevens 
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Het klopt wel dat voor heel wat mensen deze muziek 
wat  ‘hermetisch’ is, maar dat geldt evenzeer voor de 
Vlaamse Primitieven of de liederen van Schubert. Het is 
net onze opdracht om de schoonheid van deze muziek 
open te trekken naar een zo breed mogelijk 
geïnteresseerd publiek’. 

Alle generaties zegt u. Wat doet u voor de aller-
kleinsten? 

Bart Demuyt: ‘We zijn al jaren bezig met concerten voor 
kleuters, peuters en zelfs baby’s. Dit jaar brengt ‘De 
Spiegel’ (theaterdespiegel.com, nvdr) tijdens het 
weekend van 20 en 21 augustus muziek voor kinderen 
van zes maanden tot drie jaar. Op die manier hopen we 
de eerste muzikale kiemen te planten bij de 
allerjongsten’. 

Koken kost geld. Hoe hebt u de coronacrisis overleefd? 

Bart Demuyt: ‘Onze twee belangrijkste geldschieters 
zijn de stad Antwerpen en het Vlaamse gewest. Die zijn 
ons blijven steunen tijdens die moeilijke periode. In 
combinatie met lagere kosten (omdat er minder 
activiteiten werden geprogrammeerd, nvdr) zorgde dat 
er voor dat AMUZ in 2020 en 2021 het hoofd boven 
water hield’ . 

Wat is de link tussen het Festival van Vlaanderen en 
AMUZ? 

Bart Demuyt: ‘AMUZ vzw is een onderdeel van de 
koepel Festival van Vlaanderen, maar die koepel is niet 
meer dan een samenwerkingsplatform. De acht 
regionale afdelingen vormen het kloppend hart van de 
organisatie. AMUZ neemt daarbinnen een unieke positie 
in omdat we, in tegenstelling tot de zeven andere, niet 
enkel een festival zijn, maar elk seizoen een volledig 
jaarprogramma aanbieden. Bovendien beschikken we 
met de voormalige Sint-Augustinuskerk over een eigen 
(concert)gebouw. 

 

Guido Meeussen 

Foto: Amuz 

MUZIEK 
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Praktisch 

 Het volledige programma van ‘Laus Polyphoniae’ en links voor reservatie vindt u op amuz.be. Daarbij ook de vier 
concerten die plaatsvinden in onze Sint-Pauluskerk: 
• Contrapunctus & The Choir of Queens College Oxford met muziek van John Taverner (1490-1545) 

vrijdag 19 augustus, 20u. 
• Stile Antico met polyfone gezangen van Elizabethaanse componisten uit de 16de eeuw 

maandag 22 augustus, 20u. 
• Cinquecento brengt composities van Heinrich Isaac (1450-1517),  

vrijdag 26 augustus, 22u15. 
• Huelgas Ensemble ten slotte met muziek van onder meer Giacomo Carissimi (1605-1674) en Johannes Ghiselin 

(1455-1511),  
zaterdag 27 augustus, 22u15. 

Foto: Amuz 

MUZIEK 
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Rita werd geboren in Antwerpen, als oudste dochter in 
een doktersgezin van zes. Tot haar 85ste woonde ze 
aan het Stadspark. Ze liep school bij de ‘Dames’. Rita 
behaalde haar diploma licentiaat lichamelijke 
opvoeding aan de KU Leuven en werkte het grootste 
deel van haar actieve loopbaan in het onderwijs als 
leerkracht LO. 

In 1964 huwde ze met met Guy Lambrechts, die vooral 
zou werken als kinesist bij kinderen met een beperking. 
Het koppel bleef kinderloos, maar dat motiveerde hen 
nog meer om zich in te zetten voor de kwetsbaren in de 
maatschappij. Samen maakten ze mooie reizen, al gold 
voor Rita ‘Oost, west, thuis best’. Guy overleed in 1999. 

Rita leerde Spaans en studeerde kunstgeschiedenis en 
had interesse in klassieke muziek. Ze werd TOPA-gids en 
sloot zich aan bij de Sint-Paulusvrienden.  Geen 
vierkante centimeter van de kathedraal van Antwerpen, 
van Sint-Paulus of de Sint-Jakobskerk was haar 
onbekend. Dat gidsen deed zij met hart en ziel en in 
verschillende talen. 

Wat was ze fier als ze daarbij kon vertellen over de 
kunstwerken van haar bompa, Aloïs Haan. Voor haar 
scriptie tot het behalen van het getuigschrift 
gegradueerde in de kunstgeschiedenis (met als 
promotor de vorig jaar overleden Jan Van Damme) 
koos ze ‘De zilveren schoot voor het beeld van O.-L.-
Vrouw van de Rozenkrans in Sint-Paulus’, een werk van 
haar grootvader. 

In 2018 verhuisde Rita naar Heverlee, dichter bij haar 
familie. Het viel haar zwaar dat ze niet langer kon 
gidsen. Maar vanop een afstand volgde zij het wel en 
wee van ‘haar’ kerken. In december 2020 werd leukemie 
vastgesteld, maar Rita nam ook die horde met de 
glimlach, zonder klagen. Op 1 mei is ze dan ingeslapen.  

In onze herinnering zal ze voortleven voor de waarden 
die zij uitdroeg: de christelijke waarden van goedheid, 
behulpzaamheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijk-
heid, respect, eerlijkheid en vertrouwen.   

Dankjewel Rita, het was een voorrecht jou te mogen 
kennen.   

 

 

Walter Geluyckens 

 

 

 

RITA BOURGEOIS 

IN MEMORIAM 

Op 1 mei 2022 is Rita Bourgeois (89) overleden. Jarenlang was ze lid van de Sint-
Paulusvrienden en TOPA-gids. Een werk van haar grootvader, de ‘Schoot van 

Maria’, bevindt zich in de schatkamer van onze kerk. 
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“Opa” zeggen de medebroeders, dat geeft aan dat 
pater Dries o.p. de oudste is in de nieuwe kloosterge-
meenschap van dominicanen in Antwerpen. Maar dat 
zegt ook iets over pater Dries zelf: iemand met veel 
levenservaring, die kan relativeren en bemoedigen. 

Dries Ghesquiere wordt geboren in Oostende (1949)  in 
een kroostrijk gezin van tien kinderen. Eén kind sterft 
vroeg, Dries is de middelste van negen. ‘Is het nu een 

meisje, moeke’,  vragen de vier oudere broers bij zijn 
geboorte. Na al die jongens, hadden ze graag een zus 
gehad. 

Met de tram naar het college van Oostende, wachten 
tot de tram vertrekt en dan met zijn vriendjes vlug 
opstappen, dat spanningsveld van ‘zouden we het nog 
halen’. Of met zijn achten in de auto van de buurman 
als het gesneeuwd had. Het kon toen allemaal. 

‘Ik probeer nog altijd’ 

Dries studeert Grieks-Latijn aan het Onze-Lieve-
Vrouwecollege van Oostende. In 1967 treedt hij in bij de 
dominicanen van Gent. ‘Als het niet lukt, kom dan maar 
terug naar huis’,  zegt moeder. ‘Ik zal proberen’, zegt 
Dries en hij voegt er nu aan toe: ‘Ik probeer nog altijd’. 

Na zijn eerste jaar noviciaat, studeert hij verpleegkunde 
aan het Sint-Vincentiusinstituut in Gent. De klas telt één 
jongen en 17 meisjes.  Dankzij die meisjes werd Dries’ 
roeping nog sterker. Dixit Dries. 

Dries studeert dan filosofie en theologie aan het 
Centrum voor Kerkelijke Studies (CKS) in het klooster 
van de paters dominicanen te Leuven (1972-77). Op 10 
juli 1977 wordt hij in Filosofenfontein Heverlee door 
bisschop Schreurs tot priester gewijd. Van de tien 
studenten die hun noviciaat samen met Dries 
begonnen, blijven er uiteindelijk maar twee in de orde. 
Pater Dries en pater Bernard. 

BROEDER OPA 

DOMINICANEN 

Predikbroeders in Antwerpen (4) 

In onze reeks komt, na een Congolese en twee Indische broeders, deze keer de 
ouderdomsdeken van het klooster aan bod: Dries Ghesquiere (73). Onze pastoor 

Didier en nieuwkomer Anton kregen reeds een forum in aparte artikels. Intussen is 
een derde dominicaan uit Indië aangekomen. 

Foto: Walter Geluyckens 
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‘Ze blijven lachen’  

Na zijn wijding studeert Dries nog tropische 
verpleegkunde in Antwerpen, in 1978 vertrekt hij naar 
Zaïre. Zijn eerste missiepost is Niangara in de provincie 
Haut-Uele, zijn tweede Watsa in dezelfde provincie. In 
1993 is Dries even met verlof in België, zijn vader is 
zwaar ziek. Hij dient hem de ziekenzalving toe. Nog 
maar net terug in Zaïre verneemt hij dat zijn vader is 
gestorven. De dag na de begrafenis in België, houdt 
Dries in zijn missiepost een uitvaartdienst. Na Watsa 
volgt Isiro (1994-1996). 

Na een paar jaren van betrekkelijke rust volgen er in 
1996 plunderingen  en vele paters en zusters vluchten 
daarom in het oerwoud. Ze worden daarna met een 
Italiaans vliegtuig naar Kinshasa gevlogen, van daaruit 
gaat het weer richting België. In 1997, het jaar van de 
val van Mobutu en de komst van Laurent Kabila, wordt 
Dries prior van het klooster in Kinshasa. In 1999 op zijn 
50ste verjaardag keert hij definitief terug naar zijn 
vaderland. In België wordt Dries prior van het Sint-
Albertusklooster van Genk en in mei 2000 wordt hij in 
die stad aangesteld als pastoor van de Onze-Lieve-
Vrouw van de Rozenkransparochie. Van de elf broeders 
in het klooster heeft Dries er acht weten overlijden. Het 
klooster wordt in 2013 opgeheven. Als Dries 65 wordt, 
neemt hij afscheid van zijn parochie en verhuist naar 
het klooster van Leuven. Het kloostergebouw van Genk 
verdwijnt in 2019 om plaats te maken voor 36 sociale 
wooneenheden. 

Wie dacht dat Dries nu echt op rust zou gaan, heeft het 
mis. In september 2020 begint hij samen met vier 
medebroeders een nieuwe gemeenschap in Antwerpen. 
Een ongeziene uitdaging in deze tijd. 

Antwerpen 
Dries Ghesquiere is de ouderdomsdeken, de pendant 
tussen de jonge broeders, de broeder opa die kan 
relativeren, bemoedigen en met zijn ervaring de 
anderen op weg zet. ’Ongezien hoe de anderstalige 
broeders zich onze taal eigen maken’, zegt Dries, ‘hoe 
ze zich kunnen inwerken in deze stad’. Naast zijn werk 
in de kloostergemeenschap volgt Kiran muziekschool, 
Francis tekenacademie.  

Corona is voor de broeders een tijd geweest om elkaar 
beter te leren kennen, ieder met zijn eigenheid. Nu is het 
de tijd om naar buiten te treden, contacten te leggen 
met leeftijdsgenoten en kerk te vormen op een 
eigentijdse manier 

Zijn er dan geen discussiepunten? Toch wel, maar 
futiele. Voor Dries is soep ‘eten en drinken’, voor 
medebroeder Justin is ‘soep geen eten’ (zie Paullus 
mei-juni). Het zit hem in kleine dingen. Op de dag van 
dit gesprek heeft Dries -de medebroeders koken om de 
beurt- stoofvlees met rijst gemaakt. Gerechten met rijst 
worden door de Indische medebroeders op prijs 
gesteld. 

Bedankt broeder Dries voor het aangenaam gesprek. 

 

Walter Geluyckens  

DOMINICANEN 

Broeder Dries tijdens zijn noviciaat 
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Er is een dramatische anekdote aan die 
oude preekstoel verbonden. Pastoor Jan 
Van de Velde zou er in 1874 tijdens een van 
zijn preken zijn doorgezakt. Na die 
schokkende gebeurtenis werd de barokke 
preekstoel afgebroken en vervangen door 
de neogotische van De Boeck en Van Wint 
die vandaag nog steeds in de kerk staat. 
Die twee Jan-Baptisten kennen we 
natuurlijk ook van de kruisweg in de 
gelijknamige kapel in Sint-Paulus. 

We hebben nog veel onderdelen van de 
oude preekstoel van Pieter Verbruggen uit 
de 17de eeuw. Je vindt ze terug in het 
centrale altaar en in de hal van de 
schatkamer, waar twee mollige en uit de 
kluiten gewassen putti je begroeten. De 
panelen van de kuip en een halve putto zie 
je vrij goed op de foto, die dus van voor 
1874 moet dateren. Links zie je onze 
godslamp die toen laag en centraal in de 
kerk hing. Vandaag bevindt ze zich in de 
zuidelijke dwarsbeuk, vlakbij het H. 
Kruisaltaar. De vaandels aan de pilaren 
duiden op een belangrijk feest, links en 
rechts hangen slingers. 

De foto boeit me al een jaar of vijf, zo lang 
is het geleden dat ik hem voor het eerst 
zag. Dat is vooral door de tekst die aan de 
preekstoel bovenaan bevestigd is. Het 
fragment dat je kan lezen is: “Clara Rosarii 
Victorias”. De afwisselend kleine letters en 
hoofdletters duiden op een chronogram, 
een tekst waarin de datum 1871 verborgen

FOTO VINDT VERHAAL 

ERFGOED 

Over feesten en doorgezakte preekstoelen 

Je ‘voelt’ dat deze foto in ons archief zeer oud is wanneer je hem bekijkt. Je ‘weet’ dat 
het een zeer oude foto is, wanneer je merkt dat de barokke preekstoel van de Sint-

Pauluskerk er nog op te pronken staat. 
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 is.  Dat werd me duidelijk toen ik een exemplaar van 
Rond den Heerd, een leer -en leesblad voor alle lieden 
uit 1873 in handen kreeg. Daarin wijdt een anonieme 
auteur een artikel aan de Sint-Pauluskerk in Antwerpen 
en meer bepaald aan de feestelijkheden die er in 1871 
werden georganiseerd om 300 jaar broederschap van 
de rozenkrans te vieren. 

Feestvarkens 

De schrijver (zou het Guido Gezelle zelf geweest zijn?) 
vertelt, na een accurate geschiedkundige beschrijving 
van onze kerk en de reden van het feest: “Geen kosten 
en wierden er gespaard, ’t gene pleegt te zijn op sint 
Paulus prochie”. We hadden toen duidelijk al de 
reputatie van er een lap op te geven tijdens 
feestelijkheden. “De kerk was om zoo te zeggen geheel 
herschapen. Op den doxaal, boven de orgelkasse, zag 
men eenen engel in de eene hand houdende eene 
trompet en in de andere eene banier. Aan elke pilaar 
prijkte eene kostelijke vane, waaronder verscheide 
nieuwe gemaakt waren. Van de hoogte des gewelfs 
daalden zwierige bloemenkranzen die aan de 
kapiteelen der pilaren samenvloeiden”.  

Gelukkig vertelt de auteur ook hoe de preekstoel in 1871 
versierd werd en zo bevinden we ons plots op de plek 
en in de tijd dat deze foto werd genomen: “Boven op 
den predikstoel las men het volgende jaarschrift: 
Praedicamus vobis claras rosarii victorias”. Als dat 
geen directe verwijzing naar Lepanto 1571 is: Wij 
verkondigen u de beroemde overwinningen van de 
rozenkrans!  Het moet een prachtige achtdaagse 
viering geweest zijn (een octaaf), want de schrijver 
vervolgt: “Gedurende acht dagen was sint Paulus te 
kleen om het volk te slikken dat er naartoe snelde. 
Nooit, zegde aartsbisschop Dechamps, die gekomen 
was om die luisterrijke plechtigheid te sluiten, nooit heb 
ik iets diergelijks gezien, nooit zag ik meer volk in eene 
kerk vergaderd”.  

Het hele schipperskwartier vierde duchtig mee: “De 
versiering der straten van sint Paulus parochie ging alle 
verwachting te boven. Overal zag men rijke vaandels 
en banieren, vlaggen van alle kleur en natie. Men mag 
immers niet vergeten dat sint Paulus de prochie der 
zeelieden is en der schippers”.   

Oef, deze foto heeft alvast zijn verhaal teruggevonden.  

 

 

 

Armand Storck

 

Rond den Heerd 

Rond den Heerd was een West-Vlaams weekblad 
dat volks- en taalkunde behandelde. Het werd 
gepubliceerd van 1865 tot 1902 en werd 
opgericht door Guido Gezelle en James Weale. 
Oorspronkelijk wilde Guido Gezelle rond 1860 
een contactblad voor leraren opzetten, maar de 
focus werd nadien verlegd en hij besloot om 
samen met de kunsthistoricus James Weale een 
weekblad op te richten dat zich zou richten op 
religie, geschiedenis, folklore en literatuur. In 1870 
kon Gezelle zijn taken bij het weekblad niet meer 
combineren met zijn religieuze werk en benoemde 
hij een redactie van vier mensen, van wie Duclos 
de redactie van het blad alleen overnam in 1871. 

 

ERFGOED 
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Onze drie Indische predikbroeders bidden dagelijks met 
hun kloostergemeenschap - die verder bestaat uit twee 
Vlamingen, een Congolees en een Waal - het avondge-
bed in het Nederlands. Maar op zaterdag 13 augustus 
laten ze ons kennismaken met twee andere talen.

De eerste is het Malayalam, de taal van Kerala, één 
van de 23 (!) officiële talen van India. De tweede is het 
Syriac, dat is geen Indiase taal, maar de Syro-
Malabarkerk gebruikt ze in de liturgie omdat er lang 
geleden een nauwe connectie was tussen de twee 
gemeenschappen, zo legt broeder Kiran ons uit. 

POLYGLOT BIDDEN 

EVENEMENTEN 

Nacht van de Antwerpse kerken 

Net voor Moederkesdag vindt de elfde editie van de ‘Nacht van de Kerken’ plaats. 
Thema dit jaar is ‘Oecumene: samen kerk’. Bij Sint-Paulus zorgen we voor een 
bijzondere opendeurdag met een exotische spraaksymfonie. 
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De drie Indische broeders die nu in het Antwerpse 
dominicanenklooster - een huis aan de Veemarkt - 
wonen, behoorden oorspronkelijk alle drie tot de Syro-
Malabarkerk. ‘Maar toen we toetraden tot de orde van 
de dominicanen, werden we ‘opgevoed’ in de Latijnse 
traditie’, aldus Kiran. De broeders zullen de Ramscha 
dus bidden in twee talen, Ramscha is de naam voor 
vespers in de Syro-Malabarkerk. 

Om het nog wat ingewikkelder te maken: 
‘Malabarchristenen’ is een andere naam voor 
‘Thomaschristenen’. Volgens de overlevering werd hun 
kerk door de apostel Thomas gesticht rond 50 na 
Christus. De deelstaat Kerala in het zuiden van India, 
het hart van de Syro-Malabarkerk, telt circa vijf miljoen 
christenen.  

Iedereen is welkom om deel te nemen aan dit 
avondgebed. Samen bidden vanuit verschillende 
tradities en in verschillende talen, betekent ‘samen kerk 
vormen’. Op die manier wordt het thema van deze 
‘Nacht’ in praktijk gebracht.   

 

 
 
 
 
 

 

Walter Geluyckens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktisch: 
 
Een gebedsmoment duurt een 20-tal minuten. We 
starten om 19u15 in het koorgestoelte. Om 21 uur krijgen 
we een herhaling. 
Na de gebedsdienst kunnen we telkens luisteren naar 
een uniek klank- en zangmoment door Valerie Van 
Roey. Wie haar een paar jaar geleden mocht 
beluisteren tijdens de Museumnacht, weet dat zij met 
haar klankschalen en stem een uitzonderlijk boeiende 
sfeer weet te creëren. 

Toegang tot de kerk: langs Veemarkt en Sint-
Paulusstraat, van 19u tot 23u. 

 

 

 

 

EVENEMENTEN 
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Rosa of Maria 

Niet alle beelden van een vrouw met een kindje in onze 
kerk stellen Maria en Jezus voor. De eerste Latijns-
Amerikaanse heilige, Rosa van Lima (1586-1617), lid van 
de derde orde bij de dominicanen, draagt ook een 
kindje op de arm. 

Isabel Flores de Olivia wordt geboren in Lima uit 
Spaanse ouders als tiende kind in een arm gezin. Bij 
haar intrede kiest ze de naam Rosa. Ze leidt een zeer 
ascetisch leven en zet zich in voor wezen, ouderen en 
zieken. Ze sterft op 31-jarige leeftijd.De iconografie 
toont haar met een metalen kroon verborgen onder een 
krans van rozen. In 1671 wordt ze heilig verklaard, haar 

feestdag is op 23 augustus. Rosa is de patroonheilige 
van Peru. 

De overlevering wil dat Onze-Lieve-Vrouw aan Rosa in 
een verschijning de gunst verleent om het goddelijk 
Kind even op de arm te houden, een koestermoment. 
Rosa kijkt dan ook fier naar Jezus en het Kindje kijkt 
naar haar, ze hebben oogcontact. Maria daarentegen 
toont Jezus aan de wereld en het Kind kijkt voor zich uit. 

Lente in de pandgang 

 De Sint-Pauluskerk is in het bezit van een vijftal 
schilderijen waarop bloemenkransen rond een 
religieuze afbeelding te zien zijn. 

MINIATUURTJES 

DIGITAAL 

Facebook-hitparade van mei en juni 
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De schilderijen hangen in de pandgang, één daarvan is 
allicht van de hand van Daniël Seghers. Deze Daniël 
Seghers, tijdgenoot van Rubens en lekenbroeder-jezuïet 
was dé specialist in dit genre. De broeder studeerde 
een paar jaar in Rome, maar bleef zijn verdere leven in 
het professenhuis van de Antwerpse jezuïeten. 

Daniël Seghers is één van de eerste schilders die een 
tulp mee verwerkt in zijn bloemenkrans. Begin van de 
17de eeuw werden hoge bedragen neergeteld voor een 
tulpenbol. Rond 1630 schoten de prijzen door het dak, 
sommige kopers gingen er leningen voor aan. In 1637 
stortte de handel in tulpenbollen abrupt in, een vorm 
van beurscrash. Deze gebeurtenis wordt omschreven 
als de tulpenmanie of bollenrazernij. 

Of het paneel Madonna met Kind in bloemenkrans in 
de pandgang echt van Daniël Seghers is, weten we niet 
zeker, maar het is in elk geval een prachtig schilderij. 

Twee andere schilderijen plaatsen de ordestichter 
dominicus in een bloemenkrans, op dezelfde manier 
krijgen we de Opdracht van Jezus in de tempel en 
Christus in de Hof van Olijven te zien. 

Helena 

Een beeld dat onmiddellijk opvalt als je de calvarietuin 
binnenwandelt, is dat van de heilige Helena die het 
kruis van Jezus vastneemt. Volgens de traditie was het 
Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, die 
het kruis vond rond 324 op haar pelgrimstocht naar 
Jeruzalem. 

Daar liet zij opgravingen doen, waarbij ook de 
grafkelder van Jezus ontdekt zou zijn, achter Golgotha, 
de heuvel waar Christus de kruisdood stierf. 

Op die plaats liet Helena de basiliek van het Heilig Graf 
bouwen. Het Kruis werd, steeds volgens de traditie, 
‘ontmanteld’ : een deel bleef in Jeruzalem, twee andere 
stukken schonk zij aan Constantinopel en Rome. De 
vondst van het heilig Kruis leidde vooral vanaf de 
kruistochten tot een onstuitbare verspreiding van 
kruisrelieken. Sint-Pauluskerk bezit er één van. 

Botsautokes 

Oude foto’s doen je even wegdromen 

Neem nu deze foto van de jaarlijkse foor op de 
Veemarkt en de Sint-Paulusplaats. We herkennen onze 

kerk met “de botsautokes” er voor. De stellingen rond 
de toren doen vermoeden dat de foto dateert uit het 
begin van de jaren ’70, enkele jaren na de zware brand.  

Onze collega Leo, geboren en getogen in het 
Schipperskwartier, vertelde me dat hij als kleine jongen 
boodschappen moest brengen naar mevrouw Verdyck, 
eigenares van deze foorattractie. Leo kreeg geen 
drinkgeld, maar wel een hoopje jetons om gratis met de 
botsauto's te rijden. Mooie verhalen van lang geleden.
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De schilderijen hangen in de pandgang, één daarvan is 
allicht van de hand van Daniël Seghers. Deze Daniël 
Seghers, tijdgenoot van Rubens en lekenbroeder-jezuïet 
was dé specialist in dit genre. De broeder studeerde 
een paar jaar in Rome, maar bleef zijn verdere leven in 
het professenhuis van de Antwerpse jezuïeten. 

Daniël Seghers is één van de eerste schilders die een 
tulp mee verwerkt in zijn bloemenkrans. Begin van de 
17de eeuw werden hoge bedragen neergeteld voor een 
tulpenbol. Rond 1630 schoten de prijzen door het dak, 
sommige kopers gingen er leningen voor aan. In 1637 
stortte de handel in tulpenbollen abrupt in, een vorm 
van beurscrash. Deze gebeurtenis wordt omschreven 
als de tulpenmanie of bollenrazernij. 

Of het paneel Madonna met Kind in bloemenkrans in 
de pandgang echt van Daniël Seghers is, weten we niet 
zeker, maar het is in elk geval een prachtig schilderij. 

Twee andere schilderijen plaatsen de ordestichter 
dominicus in een bloemenkrans, op dezelfde manier 
krijgen we de Opdracht van Jezus in de tempel en 
Christus in de Hof van Olijven te zien. 

Helena 

Een beeld dat onmiddellijk opvalt als je de calvarietuin 
binnenwandelt, is dat van de heilige Helena die het 
kruis van Jezus vastneemt. Volgens de traditie was het 
Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, die 
het kruis vond rond 324 op haar pelgrimstocht naar 
Jeruzalem. 

Daar liet zij opgravingen doen, waarbij ook de 
grafkelder van Jezus ontdekt zou zijn, achter Golgotha, 
de heuvel waar Christus de kruisdood stierf. 

Op die plaats liet Helena de basiliek van het Heilig Graf 
bouwen. Het Kruis werd, steeds volgens de traditie, 
‘ontmanteld’ : een deel bleef in Jeruzalem, twee andere 
stukken schonk zij aan Constantinopel en Rome. De 
vondst van het heilig Kruis leidde vooral vanaf de 
kruistochten tot een onstuitbare verspreiding van 
kruisrelieken. Sint-Pauluskerk bezit er één van. 
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Neem nu deze foto van de jaarlijkse foor op de 
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kerk met “de botsautokes” er voor. De stellingen rond 
de toren doen vermoeden dat de foto dateert uit het 
begin van de jaren ’70, enkele jaren na de zware brand.  

Onze collega Leo, geboren en getogen in het 
Schipperskwartier, vertelde me dat hij als kleine jongen 
boodschappen moest brengen naar mevrouw Verdyck, 
eigenares van deze foorattractie. Leo kreeg geen 
drinkgeld, maar wel een hoopje jetons om gratis met de 
botsauto's te rijden. Mooie verhalen van lang geleden.
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Twee mannen in onzen hof 
Wij moeten nogal wat doen om onze emeritus-pastoor 
en onze dominicaan-pastoor samen te brengen. Die 
namiddag in de lente hadden we ze naar onze kelder 
gelokt, onder het mom dat hij opnieuw geschilderd was 
en officieel heropend werd. De mannen keken, zagen 
dat het goed was en verdwenen prompt naar de 
Lourdestuin. 

Daar legde onze fotograaf een merkwaardig en tegelijk 
uniek ritueel vast. Sinds 1606 is het immers een traditie 
in het bisdom Antwerpen dat de nieuwe 
parochiepriester na twee jaar aan zijn voorganger een 
vragenlijst voorlegt met kwesties waar hij nog altijd 
geen oplossing voor heeft. Vanaf het begin van de 19de 
eeuw heeft de Sint-Pauluskerk deze traditie als 
kersverse parochiekerk van het Schipperskwartier 
overgenomen. 

In het begin was de lijst op papier van goede kwaliteit, 
we koesteren deze 19de-eeuwse getuigenissen in het 
archief. Maar kijk eens op de foto uit 2022. Een coole 
jongeling overloopt met zijn iets oudere confrater op 
smartphone de vragenlijst die hij hem de vorige dag 
heeft bezorgd per WhatsApp en wijst op een heikele 
kwestie. De emeritus doet alsof hij niet goed kan volgen, 
maar dat is alleen om tijd te winnen voor zijn antwoord 

dat hij al 20 jaar kent. De twee mannen spelen hun rol 
perfect en genieten ervan, dat kan je alvast met 
zekerheid vaststellen op de foto. 

Even schrikken 
De Antwerpenaar Pieter de Bailliu (°1613) leert de eerste 
principes van het graveren in zijn geboortestad en 
specialiseerde zich daarna verder in Italië. Hij komt 
terug naar Antwerpen en maakt meer dan 20 jaar lang 
gravures naar werken van Rubens en Van Dyck.  

Gravures van heiligen waren een specialiteit en erg 
gegeerd. De kopers konden voor weinig geld een vroom 
en kunstig tafereeltje op de kop tikken. Het museum 
Boymans-Van Beuningen bezit een hele reeks gravures 
van deze Antwerpenaar. 

De gravure met de heilige Dominicus, zijn hond met 
brandende fakkel en een rijksappel heeft iets grappig in 
zich. Dominicus heeft al een zwaar boek in de hand, 
moet ook de hond in de gaten houden en dan komt 
plots uit een wolk een hand met een rozenkrans. Dat is 
even schrikken en willen of niet, het verhaal dat 
Dominicus van Maria persoonlijk een rozenkrans krijgt, 
vindt hier weeral voeding. 
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Het glazen huis 
De oudere bewoners in onze parochie spreken nog 
steeds van het glazen huis. Daarmee bedoelen ze het 
gebouw op de hoek van Lange Koepoortstraat en Sint-
Paulusstraat, nu een Delhaize supermarkt die 7 dagen 
op 7 open is. 

In 1938 liet scheepvaartagent Philippus Van Ommeren 
een modernistisch kantoorgebouw optrekken voor zijn 
firma Van Ommeren Comptoir Maritime Anversoise 
naar een ontwerp van het Rotterdamse 
architectenbureau Brinkman en Van den Broek. De 
rederij Van Ommeren was in 1839 in Rotterdam 
opgericht. In 1999 fuseerde Van Ommeren met de firma 
Pakhoed en werd de rederij omgedoopt tot Vopak. 

Het gebouw bezit bouwelementen die hun tijd ver 
vooruit waren: een stalen gevel bekleed met glas, een 
ronde betonnen binnenstructuur en een strakke 
lijnvoering. Het gebouw stond er een tijdje verlaten bij 
en kreeg in 2012 een grondige renovatie. 

De vliegende dominicaan 
Bij de Sint-Paulusvrienden beleef je rijke momenten 
tijdens de vaak boeiende gesprekken met de bezoekers 
aan Sint-Paulus. Vanmiddag ontmoette ik een man die 
me zei dat hij iets exclusief wist over de dominicanen 
waar ik zeker nog nooit van gehoord had. Hij had gelijk. 

Terug thuis zocht ik zijn informatie op en stootte vrijwel 
onmiddellijk op volgende intrigerende zin: “Van alle 
variëteiten is de dominicaan de populairste. Hij wordt 
ook wel preekheer genoemd en hij is het uithangbord 
van het ras.” Het is dus waar wat de man uit Merchtem 
vertelde: er bestaat een duivensoort, de ‘Gentse 
kropper’, waarvan een variëteit door de 
kleurschakering genoemd is naar de kloosterorde.  

Ik bespaar je de verdere kenmerken van het ras en 
verwijs graag naar de website www.gentsekropper.be 
waar je echt wel alles kunt vinden wat je nog niet wist 
over de vliegende dominicanen. 

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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JULI 
VR — 1 20u00 — Utopia Festivaldag 
Za — 2 11u00 — Huwelijk Marco Gresnigt & Mariette Grykien - Voorganger E.H. Paul Scheelen 
Zo — 3 10u30 — 14de zondag door het jaar - Voorganger Kiran Joy o.p.    
     Gezongen mis met orgel  
Zo — 10 10u30 — 15de zondag door het jaar -  Voorganger pastoor Croonenberghs o.p. 
     Gezongen mis met orgel  
Zo — 17 10u30 — 16de zondag door het jaar - Voorganger Justin Adriko o.p. 

Orgelmis met thema ‘Sonate d'Intavolatura per Organo, Zipoli’ 
Ma — 18 14u30 — Concert - Bath Abbey Girls and Men Choir o.l.v. Huw Williams 
Zo — 24 10u30 — Oecumenische dienst n.a.v. Tall Ships Race 
     17de zondag door het jaar - Voorganger Kiran Joy o.p.  
     Solistenmis met Adriaan De Koster, tenor 
Zo — 31 10u30 — 18de zondag door het jaar - Voorganger Dries Ghesquiere o.p. - Preek Anton Milh o.p. 
     Gezongen mis met orgel 
 
AUGUSTUS 
Za — 6 19u00 — Museumnacht 
Zo — 7 10u30 — 19de zondag door het jaar - Voorganger Dries Ghesquiere o.p. 
     Gezongen mis met orgel 
Za — 13 19u00 — Nacht van de Kerken 
Zo — 14 10u30 — 20s te zondag door het jaar - Voorganger Dries Ghesquiere o.p. - Preek Anton Milh o.p. 
     Orgelmis met thema ‘Tenhemelopneming, improvisaties’ 
Ma — 15 10u30 — Maria-Tenhemelopneming- voorganger pastoor Didier Croonenberghs o.p. – 

Orkestmis- Messe Solennelle – Gounod met deChorale, solisten en Euterpe Consort - 
o.l.v. Paul Dinneweth  

Vr — 19 20u00 — Laus Polyphoniae (uitzending Klara vanaf 17uur tot 19uur)  
Zo — 21 10u30 — 21s te zondag door het jaar - Voorganger Francis Akkara o.p. 
     Gezongen mis met Cantabo 
Ma — 22 20u00 — Laus Polyphoniae 
Vr — 26 22u15 — Laus Polyphoniae  
Za — 27 14u00   Cultuurweekend 
   22u15 — Laus Polyphoniae 
Zo — 28 14u00   Cultuurweekend 
Zo — 29 10u30 — 22s te zondag door het jaar – Voorganger pastoor Croonenberghs o.p. 
     Solistenmis met Marc Goris, trompet 
 
 

DOPEN 
M A Y A  E N  D E M Y A N  L A V I G N E – 8 MEI 
A M A U R Y  V A N  D E R  P L A S – 29 MEI 
L A U R A  G E O R I S – 29 MEI 

UITVAARTEN 
L I S E T T E  K I E B O O M S  –  1 JUNI  
N O A  M A T E O   K O N G O – 21 JUNI 

HUWELIJK 
J O R E N  V A N  D E R  E L S T  &  S O F I E  V R I N S S E N  –  28 MEI  
D O M I N I Q U E  M A E S  &  L I E S B E T H  H O F K E N S – 18 JUNI 
 
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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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 Sint-
Paulusvrienden), 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;  

 

 
 

COLOFON 
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