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Tegen die achtergrond klinkt het cynisch om terug te 
grijpen naar de oude gemeenplaatsen en te doen alsof 
er niets aan de hand is. De term ‘gelukkig nieuwjaar’ 
klinkt hol vandaag. 
 
Toch ben ik er van overtuigd dat Sint-Paulus en zijn 
bloeiende gemeenschap zoals voorheen een bijdrage 
kunnen leveren aan de verbetering van de wereld. Zoals 
onze patroonheilige hebben wij de plicht dagelijks de 
‘goede strijd’ te strijden. Ons motto daarbij moet zijn en 
blijven ‘doe wel en zie niet om’. 
 
2023 wordt het jaar waarin de broodnodige restauratie 
van het exterieur van onze kerk aangevat wordt. Het valt 
niet meteen op, maar onze buitenmuren en onze mooie 
toren verkeren in slechte staat. Op verschillende 
plaatsen moesten we al speciale netten aanbrengen om 
voorbijgangers voor steenval te behoeden. 
 
Ook het interieur moet aangepakt worden: versteviging 
van sommige pilaren, voorzetramen, schildering, 
verlichting, om slechts die aspecten te noemen. De 
werken nemen minstens drie jaar in beslag. Sommige 
delen van de kerk zijn voor lange tijd buiten gebruik en 
dat heeft gevolgen voor de grote vieringen en het 
muzikaal en cultureel programma. 
 

De eerste renovatie-activiteiten worden al zichtbaar in 
januari, wanneer in de oostelijke pandgang een nieuw 
sanitair blok gebouwd wordt. Sanitair is een oud zeer in 
Sint-Paulus. Elke bezoeker kent het beeld van de lange 
file die zich bij grote manifestaties vormt. Een toestand 
die anno 2023 niet langer acceptabel is. 
 
Het architectenbureau Steenmeijer voerde een grondige 
studie uit waarbij niet minder dan vijf verschillende 
locaties werden onderzocht. De conclusie is dat 
bouwkundig en technisch de oostelijke pandgang als 
enige in aanmerking komt. Uiteraard zullen de werken 
met het grootste respect voor het historisch erfgoed 
uitgevoerd worden. 
 
Deze en alle volgende werken zullen tijdens de volgende 
jaren een serieuze impact hebben op het leven binnen 
Sint-Paulus. Tot op zekere hoogte zullen ze ook hinderlijk 
zijn. Maar laat ons net als bij de ziekte en de oorlog niet 
focussen op het negatieve maar op het positieve van de 
geboden kansen. Niet de hinder houdt ons bezig, maar 
de hoop. Niet het ongemak, maar de verwachting. 
 
Als wij volharden straalt de toekomst. In die geest durf ik 
toch tot u zeggen : gelukkig nieuwjaar ! 
 
 
Paul Bistiaux 
voorzitter kerkraad Sint-Paulus 

PAROCHIE 

Met een pandemie die maar niet uitdooft en een oorlog op Europees 
grondgebied, lijken we de toorn van God over ons te hebben 

afgeroepen. Overal heerst ontreddering, mensen zijn op de vlucht, 
grondstoffen worden schaars, een koude winter dreigt. 
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HOOP EN VERWACHTING 
Nieuwjaarsboodschap kerkraad 



Tijdens de advent werd ons de figuur van Johannes de 
Doper voorgesteld, de voorloper van Christus. Johannes 
de Doper was duidelijk in zijn communicatie: ‘Ik ben de 
Messias niet’. Wie zichzelf op dergelijke negatieve 
wijze definieert, bewijst zichzelf niet veel eer. Soms kan 
dat zelfs belachelijk overkomen. Iets of iemand negatief 
voorstellen is eerder gemakkelijk, maar het is nooit een 
constructieve weg naar een goede verstandhouding. 
Het kan wel gebeuren dat men dit negatieve pad kiest 
uit nederigheid. Het is altijd gemakkelijker te zeggen wat 
we niet zijn, in plaats van te onthullen wie we werkelijk 
ten diepste zijn.  
 
In ons leven kunnen we in een situatie terechtkomen 
waarbij we in onze zoektocht naar onze identiteit 
gebruik moeten maken van een negatieve zelfdefinitie, 
ja zelfs van tegenstellingen. Sommigen zullen proberen 
te slagen waar anderen hebben gefaald. Anderen zullen 
erkenning zoeken die ze nooit hebben gekregen. Nog 
anderen zullen proberen zich te settelen, door zich te 

verzetten.  Het evangelie nodigt ons uit om de sleutel tot 
onze identiteit op een positieve manier in Gods handen 
te leggen, in de handen van degene die ons elke dag 
roept om te leven: ‘Gedraag je niet als een nee-zegger’. 
 
Wie ben jij? 
 
In het hart van ons leven komt God elke dag naar onze 
innerlijke woestijn om ons te vragen: ‘Wie ben jij?’. Om 
ons meteen ook gerust te stellen: ‘Wees niet bang jezelf 
te zijn’. Johannes de Doper stopt ook niet bij de 
negatieve definitie van zichzelf. Op de vraag ‘Wat zeg je 
over jezelf?’ laat hij op een positieve manier zien wie hij 
is. En hoe doet hij dat? Door letterlijk te roepen in de 
woestijn, door zijn stem te laten horen. We worden 
iemand als onze stem weerklinkt, als ons 'ik' zich 
uitdrukt, nederig, maar echt. In deze avontuurlijke tijd 
worden we uitgenodigd om de weg in te slaan van 
bevestiging en nederigheid. En wie ben jij? 
 

PASTORAAL 

ZEG JA TEGEN JEZELF 
 

In een boek dat ik toevallig in handen kreeg, wordt België met typisch 
Engelse humor voorgesteld als een land met negatieve connotaties: de 

inwoners spreken Frans, Nederlands of Duits, toch willen ze niet 
geassocieerd worden met één van de grote buurlanden. Zoals in dat 

hilarische liedje ’Potverdekke, it’s great to be a Belgian’. 
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Kerstmis nodigt uit om vooruit te kijken 



   

Het is nu kersttijd. De tijd van geboorte, van herboren 
worden, voor jezelf en voor anderen. Kerstmis beleven is 
niet een historische gebeurtenis vieren, maar een 
nieuwe toekomst in het leven openen. Het gaat erom te 
worden wie we zijn. Het is een kwestie van geboren 
worden voor onszelf en de anderen. Het vieren van 
Kerstmis zet jezelf al op de weg naar Pasen. Het stelt 
ons de vraag van onze wedergeboorte, onze 
wederopstanding. Al die keren dat we voor onszelf 
sterven om in God geboren te worden! 
 
Dit is waartoe Kerstmis ons uitnodigt, om voor onszelf te 
leven. Niet een verjaardag die ons doet terugkijken naar 
ons verleden, maar een feest van wedergeboorte, een 
feest dat ons weer jong maakt, een feest dat ons 
uitnodigt tot het baren van het kind dat we zijn. 
 
 
 
Didier Croonenberghs o.p. 
pastoor van de Sint-Paulusparochie 
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!    DOOP VAN JEZUS – VERROCCHIO & LEONARDO, 1470-1480 – UFFIZI -  FLORENCE 

PASTORAAL 



 

RELIGIE 

Of er ooit drie magiërs –laat staan drie koningen- een bezoek brachten 
aan Maria, Jozef en hun pasgeborene is historisch hoogst onzeker. Maar 

het christelijk geloof staat of valt er niet mee. Het verhaal heeft vooral een 
symbolische betekenis en inspireerde talloze kunstenaars. 

Drie dolende magische koningen 

EVANGELIESPROOKJE 
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Verhalen over uitspraken of daden van Jezus die in alle 
vier de evangeliën een plaats kregen, zijn eerder dun 
gezaaid. Marcus, Lucas en Johannes zwijgen in alle 
talen –vooral het Grieks– over het trio, enkel bij Matteüs 
(Mt 2, 1-12) passeren de drie heren de revue. Het bezoek 
van de wijzen –de evangelist spreekt niet over koningen– 
is na de geslachtslijst van Jezus en de verschijning van 
de engel aan Jozef, het derde ‘verhaal’ dat opduikt in 
het eerste en oudste evangelie van het Nieuwe 
Testament. 
 
Marcus rept met geen woord over de geboorte, noch 
over de aankondiging ervan. Johannes schrijft er 
evenmin over, tenzij in allegorische bewoordingen. 
Lucas besteedt er veel aandacht aan (volkstelling, 
kribbe, herders), maar ook bij hem schitteren de drie 
magische figuren uit het oosten door hun afwezigheid. 
Een interessante tegenstelling: bij Lucas is Jezus de 
redder van de eenvoudigen (herders), bij Matteüs 
komen wijzen (later, koningen) hun eer betuigen aan de 
‘koning’ van de joden. 
 
Bijbelverhaal 
 
‘Toen Jezus te Bethlehem geboren was ten tijde van 
koning Herodes, kwamen er (…) Wijzen uit het oosten en 
vroegen: Waar is de pasgeboren koning der Joden? 
Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn 
gekomen om Hem onze hulde te brengen. Toen Herodes 
dit hoorde, werd hij verontrust (…) Hij riep alle (…) 
schriftgeleerden (…) bijeen en vroeg hen, waar de 
Christus moest geboren worden. Zij antwoorden: Te 
Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij 
de profeet’ 
 
De passage van de drie wijzen geeft Matteüs de kans 
om te tonen hoe met de geboorte van Jezus 
voorspellingen uit het Oude Testament in vervulling 
gingen. Bij Jesaja: ‘En koningen zullen uw voedstervader 
zijn en hun vorstinnen uw zoogsters…(Js 49,23); en 
verder: ‘Uit Seba zullen ze allen komen; goud en wierook 
zullen zij aanbrengen (Js 60,6).  Bij Micha: ‘En gij, 
Bethlehem, al zijt gij klein onder de geslachten van 
Juda, uit u zal Mij voorkomen, die een heerser zal zijn 
over Israël’ (Mi 5,1-3). 
 
Tegen die achtergrond wekt het geen verbazing dat het 
volksgeloof de wijzen veranderde in koningen, een 

evolutie die start in de derde eeuw. Matteüs noemt geen 
aantal, maar op basis van de drie geschenken (goud, 
wierook en mirre) is het logisch drie protagonisten op te 
voeren. Goud past bij een koning; wierook wijst op het 
goddelijk karakter van Jezus; mirre kondigt zijn dood 
aan omdat het een balsem voor de doden was. 
Daarmee was een christelijke traditie geboren die tot 
vandaag standhoudt. 
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!    EPITAAF –  MATTHIAS MELYN – SINT-PAULUS, MIDDEN 17DE EEUW 

RELIGIE 



   

Drie continenten 
 
De drie kregen ook namen in het Grieks en in het 
Hebreeuws. Maar ze zijn het bekendst geworden onder 
hun verlatijnste Perzische namen: Caspar, Melchior en 
Balthasar. Ze werden een zwarte, gele en blanke kleur 
toebedeeld en verschillende leeftijden waardoor ze de 
vertegenwoordigers werden van de hele mensheid, die 
in Jezus een Redder zag: Caspar (mirre, Afrika, 20 jaar); 
Melchior (goud, Europa, 40); Balthazar (wierook, Azië, 
60). Daarmee symboliseren ze het universele van het 
christendom. 
 
Net als de zangertjes van ‘nieuwjaarke zoete’ op 31 
december, verdwijnen rondtrekkende kinderen met ster 
en gewaad op 6 januari steeds meer uit het straatbeeld, 
de driekoningentaart met boon houdt dan weer beter 
stand op de feesttafel. De bourgondische aard van de 
Vlaming maakt dat gebruiken, gelinkt aan gastronomie 
nu eenmaal hardnekkiger zijn. Volgens Dagelijkse Kost 
moet de taart gebakken worden met een 
frangipanevulling, een recept overgewaaid uit het 
Franse Pithivier. 
 
Sinds de moderne tijden halen schilders en 
beeldhouwers hun inspiratie elders dan bij de drie 
wijzen, een lot dat ook andere bijbelse taferelen 
beschoren is. Dat was ooit anders. Tot in de laat-barok 
was het thema immens populair. Vanaf de 15de eeuw 
wordt het aangegrepen om uit te pakken met artistieke 
vaardigheden. Gesticulerende figuren, paarden, 
kamelen, oosterse kledij, kronen met juwelen boden de 
kunstenaar de kans om zijn vakmanschap op allerlei 
manieren te tonen. 
 
De klimaatverandering maakt oude weerspreuken 
steeds minder relevant, ook die over Driekoningen, maar 
we geven er u toch enkele mee voor wat ze waard zijn. 
‘De Drie Koningen doen de dagen lengen en de nachten 
strengen’ - ‘Ist Dreikönig still und klar, gibt’s ein reifes 
Winzerjahr (wijnjaar); ist er aber nass, bleibt leer das 
Fass’ - ‘Als het op dertiendag vriest, ‘t vriest dertien 
weken lang’. Vroeger werd Driekoningen ook wel 
Dertiendag genoemd, omdat het de 13de dag na 
Kerstmis is. 
 
Guido Meeussen 
 
Bronnen: 
• Het Nieuwe Testament, Willibrord-vertaling, Brugge, 1966. 
• Bijbel, Het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1968. 
• heiligen.net 
• bijbelin1000seconden.be 
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!    DRIEKONINGEN – P.P. RUBENS – KMSKA, 1624 

RELIGIE 



We starten de wandeling bij de eerste drie schilderijen 
uit een reeks van 15, de Mysteriën van de Rozenkrans, 
een uniek ensemble uit de eerste helft van de 17de eeuw, 
in de noordbeuk van de kerk 
 
 
Boodschap aan Maria (Hendrik van Balen) 
 
Achteraan in de kerk, vlakbij de deur naar de 
kloostergang. Alles is begonnen met het durven 
openstaan voor Gods Geest. Zwanger worden van Gods 
visioen (Lc 1, 26). Maagdelijk, zegt de Bijbel, niet uit 
macht en potentie verwekt, wel uit vertrouwen in Gods 
kracht. Hendrik van Balen mocht dit thema als eerste op 
een paneel schilderen. Hij zag niet op een kleur om de 
boodschap die Maria kreeg te weer te geven. Vooral de 
lapis lazuli (blauw) maakte het schilderij erg duur. Wist u 
dat de dominicanen meer betaalden voor dit werk, dan 
voor de Geseling van Rubens? 
 
 
Visitatie (Frans Francken II) 
 
Maria gaat naar haar nicht Elisabeth, die ook zwanger is 
(Lc 1, 39). Waarover zou hun gesprek gaan, denk je?  In 
een teder gebaar voelt Maria de pols van Elisabeth, de 
harteklop. Frans Francken II verwierf vooral faam als 

kabinetschilder, maar hier pakt hij het groots aan. De 
familie Francken had echt wel het schilderen in het 
bloed: elf van hen kwamen aan de kost als kunstschilder. 
Frans was een geboren Antwerpenaar. 
 
 
Aanbidding van de herders (Cornelis De Vos) 
 
En dan is het zover, Jezus wordt geboren. Hier in een 
stal, maar er zijn ook voorstellingen in een grot. Het 
derde schilderij uit de rozenkransserie staat bol van 
symboliek, want er vallen al rijpe korenhalmen uit de 
kribbe. Het vastgebonden lam, de stok ligt klaar om het 
dier de genadeslag te geven, symbolen die de latere 
kruisdood aankondigen. Cornelis De Vos stierf in 
Antwerpen, maar werd geboren in Hulst, toen nog een 
onderdeel van het graafschap Vlaanderen. 
 
Voor nog een schilderij over de geboorte van Jezus, 
moeten we naar de pandgang. Opmerkelijk: opnieuw 
spelen de herders mee de hoofdrol en niet de drie 
koningen of wijzen. 
  

ERFGOED 
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De Sint-Paulusvrienden houden tijdens de kerstdagen de kerk open, het loont de 
moeite langs te komen. We gaan samen op zoek naar kunstwerken die als onderwerp 

de geboorte van Jezus hebben. 

KERSTWANDELING 
 



   

Kerststal 
 
Sinds de 13e eeuw zijn de os en de ezel niet meer weg te 
denken uit de kerststal. Ze worden niet in het evangelie 
genoemd en toch hebben ze een bijbelse oorsprong. 
Jesaja (1:3) zegt: Een os kent zijn eigenaar, een ezel de 
krib van zijn meester; maar Israël weet van niets, mijn 
volk heeft geen begrip. 
 
Deze kritiek op Israël, verwoord door de profeet, wordt 
door de kerkvaders in verband gebracht met het Kind in 
de kribbe. Het wordt erkend door de beide dieren. De os 
–een rein dier in de joodse traditie– symboliseert de kerk 
van de joden, de onreine ezel staat voor de kerk van de 
heidenen. 
 
Geniet even van deze onvervalste kerstsfeer, herken de 
figuranten en als het Kind nog niet in de kribbe ligt, dan 
ben je iets te vroeg met je bezoek, want dat gebeurt 
tijdens de middernachtmis. 
 
 
Kazuifel 

 
Naast de kerststal staat een prachtig geborduurde 
kazuifel uit de 17de eeuw. Het veelkleurige medaillon stelt 
het kind voor in de krib, omringd door de engelen. 
 
 

 
 
Keren we even terug naar de Mysteriën van de 
Rozenkrans, maar richten we de blik nu iets lager, op de 
eiken lambrisering rond de biechtstoelen 
 
 
Kerst in hout (Peter Verbruggen I) 
 
Twee mooie bas-reliëfs van Peter Verbruggen de Oude, 
zien we hier. Hij beitelt in 1658 twee kersttaferelen in 
eikenhout. Als de herders op bezoek komen, heeft Maria 
net haar kind gevoed en sluit ze haar kleed. Als de drie 
koningen het kind bezoeken, slaat Jozef zijn mantel om 
vrouw en kind. Ze vertrekken naar Egypte. 
 

 

 
Tien maal de geboorte van Jezus vanuit een andere 
invalshoek. Met als blikvanger onze prachtige kerststal. 
Kerstmis is zoveel meer dan gevulde kalkoen en 
geschenken. Onze kunstennaars hadden dit alvast 
begrepen. 
 
 
Walter Geluyckens 

ERFGOED 

10 



Op 4 november 1940 schrijft Antwerps 
provinciegouverneur a.i. J. Garuls aan de Sint-
Pauluskerk: “Mijnheeren, de Bezettende macht meldt 
aan het Departement van Openbaar Onderwys dat de 
vyandelykheden tusschen Duitsland en Engeland 
mogelyke bombardementen van Belgische steden door 
de Engelsche luchtmacht kunnen veroorzaken en dat het 
bygevolg dringend noodzakelyk is om beschermende 
maatregelen te treffen waar het waardevolle 
kunstwerken betreft”. (1) 
 

Garuls heeft vooraf advies gekregen en specificeert: 
“Onder de noodzakelyk te beschermen kunstwerken 
worden de koorbanken en de noordelyke zybeuk 
alsmede de beeldhouwwerken in den noorderarm van de 
kruisbeuk opgegeven”. De kosten moeten geregeld 
worden met Verwilghen, de ‘commissaris voor 
wederopbouw’. 

Topwerken in onze crypte tijdens WOII 

VERSCHOLEN KUNST 

Niet alleen parochianen, ook kunstwerken moesten schuilen tijdens de oorlog. 
De inboedel van Sint-Paulus werd in veiligheid gebracht, maar we boden ook 

beschutting aan een topwerk uit een andere gemeente. Een reconstructie. 
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GESCHIEDENIS 



   

Elke foto in het archief van de Sint-Pauluskerk bevat een 
volledig verhaal. Deze dateert uit 1943. Op de kerkvloer 
zien we onze twee klokken, “Maria” en “Paulus”, waarop 
een ruwe hand “Belgien” heeft gekalkt. De klokken zijn 
opgeëist door de bezetter, die geïnteresseerd is in het 
brons. Dat is voor kanonnenmakers een interessante 
mengeling van koper en tin. De twee klokken zijn uit de 
toren gehaald en wachten op hun transport naar de 
smelterij. “Paulus” is gemaakt in 1833 en is met een 
gewicht van ruim een ton de zwaarste van de twee. 
 
Tegelijk onthult de foto ons hoe de Sint-Pauluskerk in het 
hoogkoor de instructies van de gouverneur a.i. heeft 
uitgevoerd. De dominicaanse heiligenbeelden, de 
schitterende marmeren reliëfs van het hoogaltaar, het 
koorgestoelte en de leeuwenpoorten zijn professioneel 
uitgerust met een sterke bescherming in hout. Dat is in 
het begin van 1941 al gebeurd want op 8 februari van 
dat jaar schrijft de kerk aan de gouverneur: “De werken 
zijn volledig volgens plan en onder leiding van de 
provincialen commissaris aangevangen den 6 januari 
laatst. Gezien de staat hunner vordering schatten wij 
dat er nog 3 tot 4 weken zullen noodig zijn om ze te 
vervolledigen”.  (1) 
 
Het is merkwaardig dat er in de brief van de gouverneur 
enkel gesproken wordt van houtwerk en beelden, niet 
van de schilderijen, waarvan er toch enkele 
prachtexemplaren in Sint-Paulus te vinden zijn. In het 
blad ‘Volk en Staat’ van 16 oktober 1941 vinden we een 
mogelijke reden: “In de Sint-Pauluskerk waren het vooral 
houten en steenen beeldhouwwerken die moesten in 
bescherming genomen worden. Daar deze onmogelijk 
konden weggenomen worden werden deze beelden, 
evenals het prachtige houtsnijwerk, geheel verborgen 
onder een beschuttende, uit brandvrije platen 
bestaande bedekking”. (2) De schilderijen konden wel 
weggenomen worden en werden in de crypte in 
veiligheid gebracht. Dat weten we door het verhaal van 
het drieluik van Maria-ter-Heide. 
 
 

Maria-ter-Heide 
 
Dat olieverfschilderij op paneel, De Legende van Sint-
Anna, is een prachtig renaissancewerk en verdient 
dringend subsidies voor optimale bewaring en aandacht 
van de gemeente en het publiek. De ‘Legende' werd 
geschilderd rond 1513 voor de abdij van Tongerlo door 
een zekere Johannes. Het hangt nu in de parochiekerk 
van O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen van Maria-ter-Heide 
(Brasschaat). Vanwege de oorlogsdreiging werd het 
waardevolle drieluik al op 27 februari 1940 overgebracht 
naar de crypte van de Sint-Pauluskerk, met toestemming 
van bisdom, provincie en gemeente. (3) 
 

 
 
Op Pinksterzondag 12 mei 1940 moesten de bewoners 
rond de kerk van Maria-ter-Heide hun woningen verlaten 
en spoedig daarna werd de kerktoren opgeblazen, het 
orgel vernietigd en een deel van het dak verwoest. Dat 
gebeurde door het Belgische leger om de vijand aan de 
andere kant van het antitankkanaal geen mikpunt te 
bieden. Het drieluik lag toen gelukkig al enkele maanden 
veilig en wel in onze crypte. Na de heropbouw van 
‘O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen’ werd het werk feestelijk 
ingehaald in Maria-ter-Heide op 4 juli 1950. (4) 

GESCHIEDENIS 

12 



   

Schuilkelder 
 
De verplaatsbare kunstwerken van Sint-Paulus werden 
niet in een schuilkelder onder de Veemarkt in veiligheid 
gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die kelder is 
er wel, hij ligt zelfs handig op enkele stappen van het 
klooster van onze dominicanen, maar hij dateert van 
1955 of 1956. De ‘Gazet van Antwerpen’ heeft er na WOII 
verschillende bijdragen aan gewijd. 
 
De reeks artikelen opent in 1955 met een sarcastisch 
commentaar over de kosten van de aanleg van twaalf 
schuilkelders op het grondgebied van de stad, inclusief 
de ‘onze’ op de Veemarkt. (5) In datzelfde jaar komen we 
de kelder onder de Veemarkt tegen in een sportbericht: 
“Basketbalploeg ‘Firenze’ bekwam toezegging om op de 
Veemarkt een maand haar huiswedstrijden te betwisten 
en zag nu plots dit terrein van ‘Zaziko’ uitgeschakeld 
door uitgravingen voor het bouwen van schuilkelders en 
is nu voor de tweede maal op de dool”. (6) Door een foto 
bij een stadsquiz in 2012 kunnen we nauwkeurig bepalen 
waar de ingang van de schuilkelder onder de Veemarkt 
zich bevindt. Hij is nu netjes bedekt met straattegels. (7) 
 
Hartelijk dank aan Luc Gowie van de kerkraad van 
O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen in Maria-ter-Heide. Hij 
bezorgde ons onmisbare stukjes om deze puzzel over de 
bescherming van kunstwerken in Sint-Paulus te 
vervolledigen. De relatie tussen het schitterende drieluik 
in Maria-ter-Heide en de Sint-Paulusparochie begon al in 
de 19de eeuw. Dat verdient een apart artikel in een 
volgende Paullus. 
 
 
Armand Storck 
 
 
 
 
Bronnen: 
1. Rijksarchief Antwerpen, provinciebestuur Antwerpen, Tweede Wereldoorlog,  PAA002 
2. Archief Koninklijke Bibliotheek Brussel, krantenartikelen, Volk en Staat 1941 
3. Quinten Kerckhofs, ‘Schilderkunst als spiegel van spiritualiteit: Tongerlo' s schilderijen 

onder het abbatiaat van de abten Antonius Tsgrooten (1504-1530) en Arnoldus Streyters 
(1530-1560)’, paper 2019 

4. Documenten bezorgd door O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen, Maria-ter-Heide 
5. Gazet van Antwerpen, 3 september 1955, blz. 6 
6. Gazet van Antwerpen, 3 november 1955, blz. 8 
7. Gazet van Antwerpen, Metropool Zuid, 12 juni 2012, blz. 46 
 
Foto’s: 
1. Archief Sint-Pauluskerk, klokken van Sint-Pauluskerk worden ontvreemd 
2. KIK Irpa, Drieluik van de maagschap van de H. Anna 
3. Beeldbank – onroerend erfgoed, id: 24812 – rond 1976 

GESCHIEDENIS 
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Tijdens een plechtige, maar ook gemoedelijke viering 
onder leiding van onze bisschop Johan Bonny, werd de 
Nederlandse broeder Stefan Ansinger o.p. tot diaken 
gewijd en ‘onze’ broeder Anton Milh o.p. (30, Bonheiden) 
van het Antwerpse dominicanenklooster tot priester. Het 
was decennia geleden dat een dergelijke wijding nog 
had plaatsgevonden in onze kerk. Tientallen 
dominicanen, zelfs vanuit Vietnam, woonden de viering 
bij, net als familieleden en vrienden van Anton en Stefan.  
 
De meest aangrijpende momenten tijdens de 
plechtigheid waren ongetwijfeld de handopleggingen 

door de aanwezige priesters: uiteraard die van de 
bisschop en die van provinciaal Philippe Cochinaux 
(hoofd van de Belgische en Nederlandse dominicanen), 
maar vooral die van zijn medebroeders uit Antwerpen en 
die van onze vroegere pastoor Paul Scheelen. Voortaan 
zijn alle zeven predikbroeders in Antwerpen (Didier, 
Dries, Francis, Joe, Kiran, Justin en Anton) priester. 
 
De viering werd opgeluisterd door het O.-L.-Vrouwkoor 
uit Mechelen, waarvan Anton jarenlang deeluitmaakte. 
 
 
Dries Ghesquiere o.p.  

DOMINICANEN 

Zaterdag 10 december 2022 gaat de geschiedenis van Sint-Paulus in 
als een uitzonderlijke dag met de eerste priesterwijding in decenia. 

HALLELUJAH! 
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De Sint-Pauluskerk had, net zoals de meeste grotere 
kerken een doksaal of jubee (1). Deze architecturale 
constructie - een alternatief voor een koorhek - stond op 
de grens van koor en schip. De dominicanen lieten hem 
bouwen in 1654-1655. Over de exacte functie van zo’n 
doksaal bestaat geen eensgezindheid, we komen er 
later op terug. 
 
Architect van dit doksaal was de Antwerpse 
beeldhouwer Pieter Verbruggen de Oude. Wanneer de 
kloosterkerk na de Franse Revolutie parochiekerk wordt 
ter vervanging van de in onbruik geraakte Sint-
Walburgiskerk, wordt het doksaal afgebroken. 
Verschillende onderdelen ervan krijgen een tweede 
leven. 
 
De achterkant van het doksaal bestond deels uit een 
koorgestoelte, de adellijke familie Dunraven uit het Ierse 
Adare (Limerick) kocht er onderdelen van. De 
communiebanken, die tot aan de afbraak één geheel 
waren van de noord- tot de zuidkant, vormen vandaag 
een hofje rond de altaren van de Rozenkrans en het 
Heilige sacrament. 
 
De beelden van Maria en Johannes, die onder het kruis 
stonden, prijken nu achteraan in de kerk (westkant). Het 

kleine orgel van het doksaal bevindt zich sindsdien in de 
kerk van Broechem. De twee schilderijen van Gaspar De 
Crayer hangen in de Mariakapel en op het 
H. Kruisaltaar. Het schilderij van Dominicus van Soriano 
vinden we nu in de zuidelijke dwarsbeuk (Paullus, nr.13, 
jg.30) 
 
Het grote kruisbeeld ten slotte, dat geflankeerd werd 
door Maria en Johannes, bevindt zich nu in het klooster 
Van Celst. Daarover verscheen onlangs nog een 
boeiend artikel in ons zomernummer (nr.4, jg 32) van dit 
jaar. Het uurwerk aan de voet van het kruis is helaas 
verdwenen. 
 
Op basis van een schilderij van Joseph-Chrétien Nicolié 
(KMSKA), waarop we ook het doksaal zien, hebben we 
geprobeerd de oorspronkelijke samenstelling van het 
doksaal te visualiseren via photoshop. Een beeld zegt 
vaak meer dan duizend woorden. Maar over deze 
merkwaardige muur valt nog veel te ontdekken en te 
vertellen.   
 
Daar komen we, zoals gezegd in latere edities op terug. 
 
Rudi Theuns  
i.s.m. de redactie 
 

ERFOED 

DOKSAAL HERLEEFT 

Bezoekers vragen ons vaak waar de engeltjes rond het altaar en de beelden 
van Maria en Johannes achteraan in de kerk vandaan komen. Ze maakten 

deel uit van het doksaal. We gaan de komende maanden dieper in op de 
geschiedenis van die bijzondere muur. Nu eerst een visuele reconstructie. 

16 

Reconstructie van een omstreden muur 



   

(1) De Sint-Jacobskerk in Antwerpen is de enige 
kerk in onze stad waar nog een jubee staat 
tussen koor en schip 

 

ERFOED 
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Van het Lucasevangelie wordt gezegd dat het het 
mooiste en literair rijkste evangelie is met het 
Magnificat, de verhalen van de verloren zoon, van de 
barmhartige Samaritaan, van Zacheüs, van de 
Emmaüsgangers en van de kindsheid van Jezus, die 
enkel bij Lucas voorkomen. In totaal 18 unieke verhalen. 
Het zijn vreugdevolle verhalen die de Blijde Boodschap 
concreet maken. Ook vrouwen spelen een belangrijke rol 
bij Lucas, zo leerden we uit het eerste atelier. 

Maar voor Patrick Lens gaat deze eerder bloemige 
lezing voorbij aan het fundamenteel confronterende en 
schokkende gehalte van dit evangelie. Lens laat zich 
inspireren door de heilende kracht van het Evangelie. Hij 
brengt een meditatieve vorm van exegese. 
 
 
 

ONRECHTVAARDIG? 
De barmhartigheid van God in het evangelie volgens Lucas lijkt 

onrechtvaardig. Professor fundamentele theologie en gestalttherapeut 
Patrick Lens o.p. sprak tijdens het atelier in november over deze 

spanning die velen problematisch vinden. 

Studium Generale over het Lucasevangelie 

THEOLOGIE 
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Problematisch 
 
Lucas wordt ook het evangelie van barmhartigheid 
genoemd. De barmhartigheid die Jezus preekt is echter 
problematisch. Wordt in de verloren zoon de oudste, 
plichtsgetrouwe zoon niet onrechtvaardig behandeld en 
wat met Zacheüs, de sjoemelende tollenaar? God’s 
barmhartigheid lijkt erg onrechtvaardig . Die spanning 
tussen barmhartigheid en rechtvaardigheid is 
confronterend. Kan ze ook bevrijdend en helend werken, 
zo vroegen we de professor. 
 
Auschwitz schreeuwt om gerechtigheid, maar God kiest 
voor barmhartigheid. Het schandaal van het Kruis is de 
onrechtvaardigheid zelf, maar God kiest voor 
barmhartigheid. Filosofische en theologische 
verklaringen voor het schandaal van het kwade schieten 
te kort. Kwaad en lijden blokkeren mensen. 
 
De onverdiende gratuite genade van God is naar 
huidige maatstaven in wezen onrechtvaardig. Luther 
plaatste sola gratia als centraal in zijn theologie. In de 
moderne vrijemarktmaatschappij, waarvan de 
ontwikkeling geaccelereerd werd door het 
protestantisme -de beroemde these van Max Weber- is 
de sola gratia echter compleet afwezig. Alles moet 
verdiend worden. Alles heeft zijn prijs. 
 
Maar er is meer aan de hand in de postmoderne 
samenleving. Sinds Kant is godsdienst meer en meer 
ethiek geworden. De oordeel- en schuldcultuur van de 
oude godsdienst is nu overgenomen door de 
postmoderne samenleving en de lat ligt steeds hoger. 
Het falen van anderen en het eigen falen komen 
daardoor sterker in het vizier. De afkalvende 
zelfaanvaarding staat de aanvaarding van de andere 
steeds meer in de weg. Meningsverschillen worden snel 
toxisch. De Blijde Boodschap volgens Lucas is moeilijk te 
horen in een vergiftigd klimaat. 

Dat geldt ook binnen de godsdienst. Heilige 
verontwaardiging leidt tot (religieus) geweld. Sommigen 
willen terug naar vroeger.  Als gestalttherapeut vindt 
Patrick Lens dat het ontbreekt aan echte steun, steun 
die vroeger in de structuur van de katholieke leefwereld 
ingebed was. Maar die leefwereld is definitief voorbij. 
Iedereen staat er alleen voor met twijfels en vragen. 
Erover praten en God ter sprake brengen is al vlug 
genant. 
 
Zo kan neo-orthodoxe rigiditeit verklaard worden. 
Rigiditeit is een manier om recht te blijven staan. Voor 
mensen die de complexiteit en ambivalentie van de 
postmoderniteit niet aankunnen, vormt rigiditeit en 
autoriteit een steun. De eenzaamheid is accuut, ook al 
zit men in internetbubbels. 
 
Patrick Lens: ‘Wie geeft er steun aan de bittere 
misnoegden die vervuld zijn van cynisme, een mengeling 
van woede en droefheid, die doet denken aan de 
bitterheid van de oudste zoon in het verhaal van de 
verloren zoon’. Als de woede overheerst kan dit tot 
geweld leiden, verbaal en zelfs fysiek. In zijn boek (zie 
hieronder) wijst Lens in hoofdstuk 20 op deze boosheid 
als boosheid op God. Dan is er nog de uitgesproken 
boosheid op mensen die vrij zijn en zich vrij kunnen 
bewegen in de complexiteit en ambivalentie van de 
postmoderniteit zonder hun geloof te verliezen. 
 
De boze mensen geen hulp aanbieden is een zonde van 
nalatigheid, aldus Lens. Het verscheurt onze Kerk. Het  
ondermijnt onze maatschappij. 
 
In zijn inleiding verwees Leo Vereecken naar de 
beoefenaars van bibliodrama die in bijbelgroepen in de 
huid van de personages kruipen. Niet zelden leidde dat 
tot de vraag of de tekst van Lucas was of van Jezus zelf. 
Hij vroeg Patrick daar licht op te laten schijnen. Lens 
antwoordde dat dit inderdaad de sleutel is om het 
Lucasevangelie te vatten. Jezus zelf is aanwezig in de 
Lucasverhalen. Jezus zelf is de barmhartige samaritaan 
die ons ziet liggen naast de weg. 

THEOLOGIE 
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Geen moreel handboek 
 
Het evangelie is volgens Lens primair geen moreel 
handboek voor mensen, met geboden en verboden. Het 
gaat over God en Zijn ondoorgrondelijkheid. Het 
primaat van oneindige genade en vergeving kunnen 
mensen niet aan. Het is naar onze maatstaven 
onrechtvaardig. De aanvaarding van het evangelie in 
onze postmoderne maatschappij is dus uiterst moeilijk. 
In zijn boek wijst Lens er in hoofdstuk 10 op dat de 
sterkste christelijke therapie de genezende kracht van 
de onvoorwaardelijke (zelf)vergeving is. Dat is vandaag 
niet evident in menselijke en maatschappelijke relaties. 
Mentaal welzijn neemt zienderogen af. 
 
Hij eindigde zijn voordracht met de Lucaanse 
kerstboodschap: ‘Eer aan God en op aarde vrede aan 
de mensen, in wie Hij zijn welbehagen stelt’. De komma 
is belangrijk. In alle mensen stelt Hij zijn welbehagen. Is 
dat rechtvaardig?  
 
Het Studium Generale wenst u een zalig kerstfeest. 
 
 
Gilbert Lenssen 
 
 

 
 

 
 
 
Bron: Patrick Lens o.p.,  De Leeuw en het Lam. Spiritualiteit en psychotherapie” 
(Carmelitana.be, 2021) 
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!    TERUGKEERT VAN DE VERLOREN ZOON – REMBRANDT VAN RIJN – HERMITAGE 

THEOLOGIE 

Volgend atelier van Studium Generale op 8 februari 
2023. Guido Vanheeswijck heeft het over ‘Mogen we 
nog spreken over God? Cultuurchristendom, 
identitair christendom en religieus christendom’. Zijn 
voordracht is gebaseerd op zijn boek:  
Onbeminde gelovigen, waarom we religieus blijven 
(Polis.be, 2019) 



Maar ook in januari en februari zorgen we voor 
hartverwarmende muziek. Tijdens de viering van Lichtmis 
op 5 februari laten zingende en musicerende kinderen u 
helemaal die ‘koude kerk’ vergeten. Al zal dat koffietje of 
biertje van de dominicanen met occasioneel een stevige 
hap na de mis ook wel helpen. 
 
Nieuwjaar betekent in Sint-Paulus ook de start van een 
nieuw muzikaal jaar. Door de op stapel staande 
restauratie aan de kerk in het najaar van 2023 zijn we 
verplicht voorzichtig te plannen – we zijn al zeker van 8 
koormissen, 7 solistenmissen, 4 orkestmissen en 7 
orgelmissen. 
 

Januari 
 
Nieuwjaarke Zoete - orgelmis 
 

zondag 8 januari, 10u30 – kerk 
voorganger Dries Ghesquiere o.p. 

 

Op de tweede zondag van het nieuwe jaar geeft onze 
titularis-organist Bart Rodyns er al een lap op met 
‘Nieuwjaarke Zoete’. Hoe hij dit vertaalt naar zijn orgel… 
dat kan u ontdekken op dit feest van de Openbaring des 
Heren. Na de viering kan u genieten van een drankje en 
een babbel in ’t Schooltje of de crypte. 
 

Boodts met Chopin en Durlet – recital 
 

zondag 15 januari, 15u – ’t Schooltje 
 

Het Emmanuel-Durletfonds verwelkomt, om het met de 
woorden van de secretaris en boegbeeld Andrea Durlet 
te zeggen, ‘de immer vriendelijke en welbegaafde 
pianist’ Thomas Boodts, laureaat van internationale en 
nationale pianowedstrijden. Op het programma staan, 
naast Frederic Chopin maar liefst vier werken van 
Emmanuel Durlet. 
 
Praktisch: 
• ingang langs de Sint-Paulusstraat 
• tickets: 18 euro voor niet-leden, 14 euro voor leden, 16 

euro voor 60+ers en 8 euro voor -21-jarigen 
• bestellen via emmanuel-durlet.be of storten op de 

rekening BE35 3200 4363 7037 op naam van het 
Emmanuel-Durletfonds vzw. 

Sinds Allerheiligen verschijnt uw favoriete magazine/parochieblad vlak voor een 
hoogdag én de daarbij horende orkestmis. Voor deze editie is dat uiteraard Kerstmis. 

Draai uw Paullus om en ontdek het programma voor kerstnacht én kerstdag. 

WARME LICHTPUNTJES 

Programma voor januari en februari 

MUZIEK 
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Het verhaal van Thomas 
 
Thomas Boodts (°1990) begon al op zijn vijfde met 
muziek. Eerst volgde hij viool volgens de Suzuki-methode 
bij Eveline Esser. Vanaf zijn achtste kreeg hij pianoles 
van zijn vader, Urbain Boodts. Op de kunsthumaniora 
volgde hij piano bij Nicolas Callot en viool en 
kamermuziek bij Eliot Lawson, twee muzikanten die u al 
vaker kon beluisteren in Sint-Paulus. 
 
Daarna ging hij naar het Koninklijk Conservatorium in 
Antwerpen waar hij zijn bachelor in de muziek en het 
eerste jaar master, optie podium met grote 
onderscheiding behaalde bij Eliane Rodrigues. Hij volgde 
verder masterclasses aan de Piano Academy Imola 
(Italië), aan de Jiri Hlinka Piano Academy (Noorwegen) 
bij Leif Ove Andsnes en Christian Ihle Hadland en in 
Parijs bij Maciej Pikulski. 
 
Boodts is verbonden aan het Museum Vleeshuis, Klank 
van de Stad. Hij maakte tal van opnames met 
gerestaureerde historische instrumenten voor 
verschillende musea. Hij bezit zelf ook een collectie oude 
instrumenten met de focus op de vroeg-romantiek. 
 
Boodts werkte samen met tal van pianisten zoals Leif 
Ove Andsnes en Bart Van Oort. 
 
Boodts heeft de liefde voor het zangrepertoire geërfd 
van zijn vader, die naast docent-assistent ook begeleider 
was van de zangklas op het conservatorium in 
Antwerpen. Hij is vandaag dan ook erg gevraagd voor 
liedbegeleiding, zowel tijdens internationale audities en 
zangwedstrijden als voor concerten met grote namen in 
de operawereld. Zo begeleidde hij onder meer Christine 
Schäfer, Barbara Bonney, Urszula Krieger, Christianne 
Stotijn, Thomas Oliemans en Joseph Middleton. 
 

Inez Carsauw- solistenmis met 
nieuwjaarsreceptie 
 

Zondag 22 januari, 10u30 – kerk – voorganger Didier 
Croonenberghs o.p. 
 
Mezzosopraan Inez Carsauw moest zich in september 
voor de mis van de Dag van de Zeelieden 
noodgedwongen laten vervangen. Maar ze zal het 
dubbel en dik goedmaken op deze derde zondag van het 
liturgisch jaar. Niet alleen tijdens de viering mogen we 
van haar prachtige stem genieten. Ook tijdens de 
aansluitende nieuwjaarsreceptie zal zij voor sfeer en 
gezelligheid zorgen. Na de gebruikelijke speeches van de 
voorzitter van de kerkraad en onze pastoor krijgt u van 
de Muziekkapel Sint-Paulus nog een klein geschenk: een 
exemplaar van onze muziekkalender in zakformaat zodat 
u op de hoogte blijft van al onze op-stapel-staande 
muzikale vieringen in tot augustus 2023. 

  

MUZIEK 
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Februari 
 
Maria-Lichtmis met musicerende kinderen – 
solisten- en koormis 
 

zondag 5 februari, 10u30 – kerk 
voorganger Didier Croonenberghs o.p 
 

Maria-Lichtmis, dat is pannenkoeken eten. In Sint-Paulus 
is dat niet anders. Maar we zorgen dit jaar niet enkel 
voor dit lekkere dessert achteraf. We schenken u een 
heuse ‘feestmaaltijd’ tijdens de mis. Titularis-organist én 
muziekdirecteur Bart Rodyns krijgt tijdens deze viering 
de steun van tal van zingende en musicerende kinderen 
waaronder zijn zoon, Kobe Rodyns (10 jaar) op trompet.   

 
 
Frescobaldi & Friends – orgelmis 
 

zondag 12 februari, 10u30 – kerk 
voorganger Dries Ghesquiere o.p.) 
 

Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643) was een Italiaanse 
componist en organist uit Ferrara. Hij vestigde zich in 
1604 in Rome maar maakte eerst nog een rondreis door 
de Zuidelijke Nederlanden met een uitgebreid bezoek 
aan Antwerpen en Brussel voor hij in 1608 organist werd 
van de Sint-Pietersbasiliek.  
 
Zijn werk (motetten, madrigalen, toccata’s …)  situeren 
we in de renaissance en vroege barok. Zijn bekendste 
werk is Fiori Musicali uit 1635, een verzameling van korte 
orgelcomposities voor het vieren van een mis. Johann 
Sebastian Bach bezat een eigenhandig gekopieerd 
exemplaar van deze verzameling. 
 
Frescobaldi was erg belangrijk voor de ontwikkeling van 
de klaviermuziek. Zo hield hij zelf toezicht op de gedrukte 
uitgaven van zijn werken. Bovendien trokken tal van 
jonge musici naar Rome om bij hem te studeren. Eén van 
de bekendste, componist en musicus Johann Jakob 
Froberger (1616 – 1667) schopt het in Wenen tot organist 
van de keizerlijke hofkapel. 
 

Caroline De Wever en Guido Meeussen 
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Keizer Theodosius I (346 – 395), de laatste keizer die nog 
even (drie maanden) over het toen nog onverdeelde 
Romeinse Rijk regeerde, riep het christendom uit tot 
officiële staatsreligie. Aanvankelijk tolereerde hij 
heidense cultusplaatsen en bekleedden enkele Goten 
hoge ambten. Vanaf 390 hanteerde hij echter strenge 
maatregelen. De Olympische Spelen werden verboden 
en op het houden van heidense huisaltaren stond de 
doodstraf. 
 
 
Bloedbad 
 
Het bloedbad van Thessaloniki in 390 zorgde voor deze 
definitieve ommezwaai. Butherik, een Romeinse 
generaal van Gotische afkomst, liet in Thessaloniki een 
populaire wagenmenner arresteren op verdenking van 
homoseksuele verkrachting. De fans van deze 
wagenmenner kwamen in opstand en doodden Butherik. 
Theodosius kon dit niet ongestraft laten, maar de 
vergeldingsactie liep uit de hand. Zo’n 7000 burgers van 
Thessaloniki werden gedood. 
 

De heilige Ambrosius (339 – 397), één van de vier grote 
kerkvaders van de rooms-katholieke Kerk en destijds de 
bisschop van Milaan, de thuishaven van Theodosius, 
strafte de keizer door hem de toegang tot de kerk en de 
eucharistieviering te weigeren. Pas na boetedoening, 
die hij deugdzaam onderging, mocht hij opnieuw 
binnen. 
 
Vanaf de 16de eeuw was deze confrontatie op de 
trappen van de kathedraal van Milaan een geliefd 
tafereel onder schilders van het leven van de heilige 
Ambrosius. De Italiaanse schilders tonen Ambrosius’ 
dominantie in zijn hardhandige aanpak van de keizer. In 
het werk van G.A. Fasolo (1530 – 1572) in de Heilige 
Bartholomeuskerk te Vicenza duwt Ambrosius 
Theodosius van de trappen. 
 
Rubens daarentegen legt het accent anders in zijn 
schilderij van circa 1615. De autoriteit van Ambrosius 
wordt hier in de verf gezet door de onderdanige 
houding van Theodosius die zijn boete waardig 
ondergaat. 
 

ERFGOED 

(HER)ONTDEKTE KOPIE 
 

In dit nummer onderzoeken we ‘De heilige Ambrosius van Milaan weigert keizer 
Theodosius de toegang tot de kerk’ van Pieter Thijs, een kopie naar Rubens. Het is het 

tweede schilderij uit de collectie van het KMSKA dat tot de Franse Revolutie een 
‘plekje’ had in onze kerk. Vandaag hangt het in het gerechtshof van Turnhout. 

Paulus in het Museum voor Schone Kunsten 
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Dit werk van Rubens (olieverf op doek van 308 bij 
248,5), maakt sinds 1733 deel uit van de Oostenrijkse 
keizerlijke collectie. Vandaag is het te bewonderen in het 
Kunsthistorisches Museum van Wenen. Het schilderij 
was mogelijk bestemd voor de jezuïetenkerk in Genua, 
voordien gewijd aan de heilige Ambrosius. 
 
Het werk verliet Rubens’ nalatenschap waarschijnlijk 
pas in de tweede helft van de 17de eeuw, waarna het op 
de kunstmarkt verscheen. Voldoende tijd voor collega-
kunstschilders om zich door het werk te laten inspireren, 
zoals Antoon Van Dyck of om het te kopiëren zoals de 
versie in het KMSKA die ooit in Sint-Paulus heeft 
gehangen (foto 1). 
 

 

Kopie in het KMSKA 
 
In het Corpus Rubenianum, het grote catalogusproject 
in 29 delen over het oeuvre van Rubens, wordt de kopie 
toegeschreven aan Vincentius Thys o.p. Deze 
schilderende dominicaan, van wie we een Aanbidding 
der herders naar Rubens hebben, kennen we beter als 
‘broeder Thys’. Geboren in 1743 is het weinig 
waarschijnlijk dat hij de maker is van deze kopie, omdat 
de heilige Ambrosius van Rubens in 1733 al in Wenen 
hing. Pater Bogaerts o.p., de kroniekschrijver onder de 
dominicanen, vermeldt deze kopie bovendien niet in zijn 
beschrijving over het leven van Thys. 
 
Het KMSKA schrijft het schilderij toe aan Pieter Thijs 
(1624 – 1677), een leerling van Antoon Van Dyck. In 1644 
werd Thijs meester in de Antwerpse Sint-Lucasgilde. 
Rubens overleed weliswaar in 1640, maar het schilderij 
verbleef nog lange tijd in Antwerpen. Voldoende tijd voor 
Thijs om het werk te zien in het huis van Rubens op de 
Wapper. Een plattegrond van de Sint-Pauluskerk uit het 
derde kwart van de 18de eeuw schrijft het werk toe aan 
Justus Van Egmont (1602 – 1674) (foto 2). Van Egmont 
was in de jaren ’20 van de 17de eeuw werkzaam in het 
atelier van Rubens. Ook hij kon het origineel van Rubens 
gezien en gekopieerd hebben. 
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Welke Ambrosius? 
 
Wie de schilder ook is, het Corpus plaatst de kopie 
terecht in de Sint-Pauluskerk. De 18de-eeuwse 
plattegrond van de Sint-Pauluskerk is mogelijk de 
oudste bron waarin de kopie beschreven staat. Onder 
nummer 29 staat: stuk verbeldt den biscop ambrosius 
wijgerende de kerke aen theodosius geschilderd door 
justus van egmont (foto 3). 
 

Samen met Gérard Berbie’s beschrijving van de 
Antwerpse kerken en kloosters uit 1768 -‘13. Pour sortir du 
Choeur l’on voit 2. Tableaux l’un d’aprez Rubens & 
l’autre d’aprez Jordaens, peint par le Frere Thys’- weten 
we dat het hier niet om zomaar een Ambrosius-en-
Theodosius tafereel gaat, maar de kopie naar Rubens 
en dus het werk dat vandaag tot de collectie van het 
KSMKA behoort. 
 
De kopie hing aan de koorzijde van het doksaal (zie 
plattegrond), aan de linkerzijde wanneer men naar het 
hoofdaltaar keek. Het schilderij had dus een boodschap 
voor de kloosterlingen, maar welke? De kerk staat boven 
de staat? Laat de gewone sterveling zijn boete waardig 
en deugdzaam ondergaan? Een boodschap die 
vandaag wonderwel geschikt is om te tonen in het 
gerechtshof van Turnhout. 
 
Of moeten we het letterlijk niet te ver zoeken? Het 
marmeren hoofdaltaar en het grafmonument voor vader 
Jan Frans Capello en moeder Maria Boxhorn werden 
besteld door bisschop Ambrosius Capello, dominicaan 
en bisschop van Antwerpen van 1654 tot 1676.  Zijn 
beroemde voorganger, Michael Ophovius o.p. (1570 – 
1637) had zijn stempel op het hoogkoor al gedrukt. Hij 
voltooide het en bestelde bij Rubens De Heilige 
Dominicus en de Heilige Franciscus van Assisi 
beschermen de mensheid tegen de toorn van Christus 
voor het oude hoofdaltaar. 
 
Capello liet zich vereeuwigen in gelaatstrekken van de 
heilige Ambrosius, één van de vier bustes onderaan het 
hoofdaltaar. Op het grafmonument voor zijn ouders liet 
hij zich afbeelden samen met zijn patroonheilige, de 
heilige Ambrosius Sansedonius. Is de geschilderde 
heilige Ambrosius een derde voorbeeld? 
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Van kerk naar museum 
 
Tijdens de Franse bezetting ‘vertrekt’ het schilderij in 
1794 uit de kerk. Maar het reist niet mee naar Frankrijk, 
zoals de Geseling van Rubens of de Kruisdraging van 
Van Dyck. Het schilderij duikt weer op in 1802 in de 
‘Ecole Centrale du Département des Deux-Nèthes’, het 
voormalige klooster van de ongeschoeide karmelieten 
aan de Graanmarkt. De bedoeling was om plaatselijke 
musea op te richten en deze te vullen met de schilderijen 
die uit de kerken waren meegenomen. 
 
Willem Jacob Herreyns (1743 – 1824), directeur van de 
Academie vermelde de kopie op in zijn brief van 6 
november 1802 aan de prefect van het département des 
Deux-Nèthes, C.J.F. d’Herbouville: ’11. Un tableau 
représentant Théodose et Ambroise, par Rubens; par le 
frère Thys; 2e classe; hauteur 9 pieds 11 pouces, largeur 
8 pieds’. 
 
Omgerekend naar centimeters hebben we het over 302 
cm op 243 cm, de afmetingen van de kopie volgens het 
Corpus. Ruim twee weken later, op 23 november 1802 
wordt het werk opgesomd bij de stukken van de 
dominicanen van Antwerpen die ondergebracht zijn in 
Petits-Carmes. De kapel van het klooster van de 
ongeschoeide karmelieten diende tijdens de Franse 
bezetting als depot voor de ontvreemde kerkelijke kunst. 
Uiteindelijk wordt het in 1810 overgedragen aan het 
museum dat we vandaag beter kennen als het KMSKA. 
 
 
Caroline De Wever 
 

Bronnen 
1. www.catalogo.beniculturali.it 
2. Elizabeth McGrath, Elizabeth en Arnout Balis, ‘Subjects from History’, Corpus 

Rubenianum Ludwig Burchard, deel 13, volume 1, Londen, 1997. 
3. Beschrijvinghe van de Cloosters, kerkcken, autaeren, epitaphien, schilderijen en beelden, 

ende andere rariteyten binnen in de stadt van Antwerpen (3de kwart 18de uit), SAA, pk 
197. 

4. Berbie, Gérard, Description des principaux ouvrages de peinture et sculpture; 
actuellement existans dans les églises, couvens & lieux publics de la ville d'Anvers, 
Antwerpen, 1768. 

5. Bogaerts, A.M., Repertorium der dominikanen in de Nederlanden, Leuven, 1981. 
6. Piot, Ch., Rapport a mr. Le Ministre de l’Intérieur sur les tableaux enlevés a la Belgique en 

1794 et restitués en 1815, Brussel, 1883.  
7. Thys, A., Historique des rues et des places publiques d'Anvers, Antwerpen, 1873. 

 
Foto’s  
1. Pieter Thijs, Heilige Ambrosius van Milaan weigert keizer Theodosius de toegang tot de 

kerk, KMSKA, inv.nr. 622, olieverf op doek, 321 cm x 275 cm. (nvdr. onze excuses voor de 
slechte kwaliteit van de foto. Er werd een betere foto gevraagd aan het museum maar bij 
het drukken van deze PaulLus heeft de redactie deze nog niet mogen ontvangen) 
2 en 3. Plattegrond van de Sint-Pauluskerk Antwerpen, 3de kwart van de 18de eeuw, 
Stadsarchief Antwerpen, PK 197. 
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Na de Franse Revolutie hadden de dominicanen geen 
klooster meer in Antwerpen. Ruim een eeuw later viel de 
beslissing een nieuw te bouwen en einde 1907 konden 
de paters er hun intrek nemen. Het klooster bevond zich 
aan de Ploegstraat, achter de dierentuin. Pas in 1926 
kwam er ook een kerk bij. 
 
Van hieruit startten de dominicanen in 1933 het 
Apostolaat van de Grootstad (AGRO), waarbij 
geëngageerde leken via huisbezoeken en de 
verspreiding van ‘stichtende’ lectuur de armoede en 
ontkerkelijking in de grootstad wilden tegengaan. Dit 
was het begin van het parochieblad, het latere Kerk & 
Leven 
 
Eind jaren ‘90 sloot het klooster zijn deuren, de 
Dominicuskerk werd in 2002 aan de eredienst 
onttrokken. Maar waar werden de broeders die er 
leefden en werkten begraven? Vooral in Borsbeek, zo 
wist broeder Dries ons te vertellen. Alles samen werden 
er 22 ter aarde besteld, de eerste in 1976, de laatste in 
2009. 
 
Tijdens Allerheiligen brachten Dries -die nog 
verschillende van de overledenen heeft gekend- en zijn 
broeders van het Antwerpse klooster een bezoek aan dit 
kerkhof. Want hoewel het klooster aan de Ploegstraat 
verdween, mogen de broeders sinds begin dit jaar hun 
verblijf aan de Veemarkt ook weer klooster noemen. 
 

Het is opmerkelijk hoeveel congregaties - naast de 
dominicanen - terug te vinden zijn op het kerkhof in 
Borsbeek. De Zusters van het Arme Kindje Jezus hadden 
een groot klooster in Borsbeek en zijn dus goed 
‘vertegenwoordigd’. Er ligt zelfs een eenzame zuster van 
de Fondatie Terninck, een stichting met een uitgebreid 
kunstpatrimonium. 
 
 
Marc Cautreels 

DOMINICANEN 

RELIGIEUS KERKHOF 
 

De begraafplaats in Borsbeek is ‘rijk’ aan religieuze afgestorvenen, waaronder ook 
predikbroeders. Dat stelde één van de Sint-Paulusvrienden vast bij een bezoek, na een tip van 

‘opa’ Dries, de oudste broeder in het Antwerpse dominicanenklooster. 
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Sint-Jacobs is samen met het Sint-Julianusgasthuis één 
van de belangrijkste halteplaatsen langs de Via 
Brabantica op weg naar Santiago de Compostella in 
het noordwesten van Galicië.  
 
Op 25 juli viert de parochie het naamfeest van haar 
patroon. In 2019 was Bruno 25 jaar priester, hij vroeg 
toen aan de bisschop of hij een langere periode vrij kon 
krijgen om op stap te gaan naar het bedevaartsoord. 
Toen was dat niet mogelijk, maar in het voorjaar van 
2022 kon dat wel. ‘Ik ben er dan maar meteen 
ingesprongen, niet wetende waar ik eigenlijk ja op zei’, 
aldus Bruno. 
 
Het was geen gemakkelijke tocht: tijdsgebrek, een te 
korte voorbereiding, slechte weersomstandigheden, 
gezondheidsproblemen en andere tegenslagen noopten 
hem om zijn bedevaart voortijdig te staken. Maar Bruno 
laafde zich aan een hele reeks boeiende ontmoetingen 
en hij nam de gelegenheid te baat om zijn kennis van 
het Spaans bij te spijkeren. Hij startte immers in Sevilla –
omdat het nog winter was– en trok zo noordwaarts. 
 

Over zijn ervaringen komt Bruno Aerts spreken in ’t 
Schooltje op 3 februari om 19u30, ingang langs de Sint-
Paulusstraat 22. Inschrijven kan tot 27 januari via 
afdelingantwerpen@compostelagenootschap.be. De 
organisatie ligt bij het Vlaams Compostella-
genootschap. 
 
 
Guido Meeussen 
i.s.m. de redactie 
 

RELIGIE 

DE LANGE WEG 
 

Bruno Aerts is pastoor van de Sint-Jacobskerk te Antwerpen. De talrijke 
ontmoetingen met pelgrims in zijn stad, op weg naar Santiago de 

Compostella, waren voor hem de aanleiding om zelf ook als pelgrim op 
stap te gaan. Daarover komt hij spreken in Sint-Paulus. 
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In 1996 verhuizen Kees Pompe en zijn vrouw Annemiek 
Lemmens van Amsterdam naar Antwerpen. Ze gaan in 
de Sint-Paulusparochie wonen op de Guldenberg. Kees 
Pompe sluit zich aan bij de Sint-Paulusvrienden. Met 
zulke naam, zegt de toenmalige voorzitter van de Sint-
Paulusvrienden, moet je minstens erelid worden. Kees 
was arts en kunstverzamelaar, hij stierf in 2016. Hij 
behoorde tot de achtste generatie Pompe. 
 
Of hij behoorde tot de familietak van Walter Pompe  
(°1703) is onduidelijk. Walter vertrekt op jonge leeftijd uit 
zijn geboortedorp Lith bij ‘s-Hertogenbosch naar 
Antwerpen en gaat bij Michiel van der Voort in de leer 
als beeldhouwer. In 1728 sluit Pompe zich aan bij het 
Sint-Lucasgilde en in 1729 mag hij zich ‘meester in het 
belthouden’ noemen. Hij huwt in 1736 in de Sint-
Walburgiskerk met Christina Baumans met wie hij elf 
kinderen krijgt. 
 
In Antwerpen maakt hij al snel naam door de kwaliteit 
van zijn creaties. Hij werkt vooral in opdracht van 
kloosters en kerken. Ook in de omgeving van zijn 
geboortestreek krijgt hij opdrachten, wat geen evidentie 

was door de verschillende religieuze context. In 1755 
krijgt Walter Pompe van de dominicanen de opdracht 
om de binnenzijden van de twee deuren noordelijk en 
zuidelijk van het hoofdaltaar te versieren met bas-reliëfs. 
 
Het medaillon boven de noordelijke deur stelt Onze-
Lieve-Vrouw voor, het tegenoverliggende medaillon aan 
de zuidzijde Pius V. ‘Boven eene deur, nevens het 
gestoelte, langs den regten kant des altaers, het 
afbeelsel van O.L.Vrouw van de H.Roozenkrans, in 
rondeel gebeiteld door Walterus Pompe’. 
 

BUITEN WORDT BINNEN 
 

De van oorsprong Noord-Brabantse familie Pompe heeft al eeuwenlang 
goede banden met Antwerpen. Een telg van die familie maakte de twee 

deuren in het hoogkoor ten noorden en zuiden van het hoofdaltaar. 

Barokke Pompe-deuren 
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In het atelier van Walter Pompe worden meerdere 
beeldhouwers opgeleid, onder wie twee van zijn elf 
kinderen, Paulus Martinus( °1742) en Jan Baptist 
Engelbert (°1743), die eveneens een goede reputatie als 
kunstenaar zullen krijgen. Hoewel het gros van het werk 
van Pompe een religieuze of kerkelijke bestemming 
heeft, is er ook profaan werk van hem bekend zoals een 
ivoren bas-reliëf met Minerva en Mercurius (verzameling 
Mayer van den Bergh). In Antwerpen zijn tal van 
Mariabeelden en calvaries van Walter Pompe en zijn 
zoon Engelbert. 
 
In 1909 besluit de kerkfabriek van Sint-Paulus om een 
aantal dienstgebouwen rond het hoogkoor op te 
trekken. Aan de noordzijde komt een 
kapelmeesterskamer, een kerkmeesterskamer, een hal 
met toegang tot het koor, een wachtkamer en een 
parochiesecretariaat. Aan de zuidkant worden 
magazijnen opgetrokken op de plek waar later de 
schatkamer gebouwd wordt. 
 
Deze ingreep impliceerde dat de achterste deuren in het 
hoogkoor, de Pompedeuren, binnendeuren werden. We 
hebben daar geen foto’s van, maar wel een goede kaart 
uit de 18de eeuw, waarop duidelijk te zien is hoe het was 
voor de aanbouw aan de noordelijke kant. 
 
 
Walter Geluyckens 
 

Bronnen:  Familiearchief Pompe-Lemmens; Inventaris bouwkundig erfgoed/ Agentschap 
onroerend erfgoed; Jozef De Coo, Fritz Mayer van den Bergh, uitgegeven door drukkerij 
C.Govaerts n.v. Schoten 
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Calvarietuin en stereo 
 
Deze stereokaart uit 1889 vind je in de collectie van de 
National Gallery of Scotland. De twee foto’s op de kaart 
zijn elk vanuit een iets ander standpunt genomen, dat 
kan je zien aan de beelden van de twee dominicanen 
vooraan. Op die manier zou er een driedimensionaal 
beeld moeten verschijnen, wanneer je de kaart in een 
stereoscoop stopt, de voorloper van de Viewmaster. 

 
De foto is genomen in de zomer, dat zie je aan de lichte 
zomerjurk van de dame, die haar hoofd van ons 
afwendt. Het zou kunnen dat ze weent, dat versterkt het 
gevoel van droefheid dat je ervaart wanneer je oude 
foto’s van de calvarietuin bekijkt. Vermoei je ogen niet 
door de tekst op het bord vooraan proberen te 
ontcijferen. In vier talen wordt de bezoeker 
aangemaand om bij te dragen tot het onderhoud van 
de calvarie. 
 
 
 

 
Vandaag, 1 november 2022, hoef je niet te betalen om 
de Sint-Paulussite te bezoeken: het is de eerste dinsdag 
van de maand en een hoogdag, dus is het dubbel 
gratis! 
 
Er is geen enkel kunstwerk ‘zomaar’ geplaatst in de Sint-
Pauluskerk. Elk fragment, hoe klein ook, past in het 
concept waar eeuwen aan gewerkt is. Je vindt haast 
geen hiaten in dat verhaal. Fotografen, zoals voor deze 
foto’s Dany van Praet, helpen je om de kleine lettertjes 
te lezen. 
 
 
Sint-Pauluskerk zonder buitenpissijn 
 
Het archief van de Sint-Pauluskerk in Antwerpen bevat 
een aantal ernstige brieven die het stadsbestuur in de 
loop van de 19de eeuw aan de kerkfabriek richtte. Door 
het vaak gezwollen taalgebruik van die tijd, zelfs als het 
triviale onderwerpen betrof, komen sommige van die 
brieven na bijna tweehonderd jaar niet zo ernstig meer 
over. 
 
Neem bijvoorbeeld de brief van 3 juli 1835, gestuurd 
vanuit het ‘Régence d’Anvers’ en ondertekend door 
burgemeester Gérard Legrelle. Hij is geschreven in 
vloeiend Frans en behandelt de zwaarwichtige kwestie 
van twee urinoirs die de kerkraad wou laten plaatsen 
naast de kerktrappen aan de ‘rue du Nez’ (kanunnik 
Nose draaide zich regelmatig om in zijn graf gedurende 
de Franstalige periode in Antwerpen). De afwijzing van 
de aanvraag door Legrelle had duidelijk te maken met 
de ligging in het toen bruisende hart van het 
Schipperskwartier en is misschien de reden waarom 
Sint-Paulus nooit over een buitenpissijn heeft beschikt: 

MINIATUURTJES 
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‘… l’établissement de deux urinoirs à côté de l’escalier 
de l’église n’atteindrait aucunement le but que vous 
vous proposez, puisqu’au lieux d’écarter les 
inconvénients qui existent aujourd’hui, il tendrait plutôt 
à les augmenter en cet endroit qui du reste est trop 
exposé à la vue du public’. 
 
‘... de plaatsing van twee urinoirs naast de trap van de 
kerk zou op geen enkele manier het doel bereiken dat u 
voorstelt, omdat het de nadelen die vandaag bestaan 
niet zou uitsluiten, maar eerder zou vergroten op deze 
plaats, die bovendien te veel staat blootgesteld aan de 
ogen van het publiek’. 

 
 
 
 
 
 
 

Een hemelgat 
 
Wie in onze kerk naar boven kijkt, merkt sterren op het 
gewelf. De sterren zijn er om functionele en esthetische 
redenen aangebracht. Ze geven een stukje hemel weer 
en bedekken gaten in het gewelf. 
 
Vanop de zolder konden de sterren verwijderd worden. 
Touwen werden door de openingen naar beneden 
gelaten, in de kerk werd aan de touwen een zitplankje 
bevestigd. Daarop kon iemand plaatsnemen en naar 
boven worden gehesen. Zo kon er een herstelling aan de 
ramen of muren gebeuren. 
 
Na de brand van 1968 werd de verbrande houten 
zoldering vervangen door een betonnen zoldering, de 
sterren staan nog steeds in het gewelf maar zitten nu 
vast in het beton. 
 
Wie naar het hemelse gewelf kijkt, merkt boven het 
vieringaltaar een rond luik op. Werd dit luik gebruikt 
voor het optakelen van materiaal, een hijsgat om 
bouwmateriaal voor herstellingen aan gewelven of 
daken naar de zolder te brengen of was dit een “ 
hemelgat”. 
 
Sinds de 13de eeuw kende een aantal kerken de traditie 
om met Hemelvaart een beeld van de verrezen Christus 
in processie door de kerk te dragen. Onder het zingen 
van het antifoon Ascendo ad patrem ( ‘Ik stijg op naar 
de vader’) werd het beeld naar boven getrokken tot het 
in het gewelf verdween. Met Pinksteren kon dan weer 
een gebeeldhouwde of levende duif door het hemelgat 
naar buiten. In sommige kerken liet men tijdens de 
advent een zingende koorknaap als engel Gabriël naar 
beneden dalen. 
 
Zouden de dominicanen het luik in het gewelf van de 
Sint-Pauluskerk voor de liturgie gebruikt hebben, we 
weten het niet. In het luik hangt nu een lichtarmatuur. 
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IHS 
 
IHS is een monogram dat regelmatig voorkomt in een 
katholieke kerk. Het bestaat uit de eerste drie Griekse 
hoofdletters van de naam Jezus Iota, Eta en Sigma. 
 
Later werden er andere verklaringen voor het monogram 
IHS bedacht zoals Iesus Hominum Salvator, vertaalt 
“Jezus de redder van de mensen”. 
 
De jezuïeten maakten het meest gebruikt van dit 
monogram. Ignatius van Loyola, stichter van de 
jezuïeten gebruikte het zelfs in zijn zegel. Er ontstonden 
ook spottende interpretaties aan het adres van deze 
orde, zoals “Iesuitae habent satis” (De jezuïeten hebben 
genoeg). 
 
Maar ook de dominicanen maakten gebruik van deze 
initialen. Van één van de ordebroeders Henricus Suso (+ 
1366) wordt verteld dat deze met een mes de initialen 
IHS in zijn borst kerfde. Suso wordt beschouwd als een 
mysticus die de geschriften van zijn leermeester de 
dominicaan Eckhart na diens dood sterk verdedigde. 
Henricus Suso werd in 1831 zalig verklaard. Zijn 
borstbeeld bevindt zich aan het sacramentsaltaar met 
het monogram IHS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aen denzelven Jan De La Baer, voor een glaze 
venster, den triomph van Jerusalem, 200 gls. 
 
(broederschap van den Soeten Naem Jesus, 1633). 

 
Er rest ons niet veel meer van dat kunstwerk van De La 
Baer, maar de enkele fragmenten boven de pompbak in 
onze hal getuigen nog altijd van zijn vakmanschap. Een 
detailfoto zoals deze is niet eerlijk, want het glasraam 
met de Intrede van Christus in Jeruzalem hing behoorlijk 
hoog boven de grond in de zuidelijke dwarsbeuk van 
Sint-Paulus.  
 
Toch hoeft De La Baer zich zelfs van dichtbij niet te 
schamen en natuurlijk zijn de gelaatsuitdrukkingen van 
de figuren uitvergroot, anders zou je ze gewoon niet 
opmerken daar beneden. De rechtse figuur is vol 
bewondering en roept waarschijnlijk ‘Hosanna’, maar 
kijk eens naar die mooie kop links, met ogen die elk 
moment kunnen beginnen wenen en een weemoedige 
mond. Die toont wat er later gaat gebeuren. 
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Bruidsmeisjes in Sint-Jacob 
 
Onder die titel werd dit schilderij drie jaar geleden op 
een veiling aangeboden. Volgers van onze 
Facebookpagina weten wel beter, ze zien de zuidelijke 
dwarsbeuk van Sint-Paulus en die bruidsmeisjes, zijn dat 
geen plechtige communicanten? 
 

 
 
Jules Victor Génisson (1805 – 1860) schilderde dit 
prachtige werk in 1838 en zette zwierig zijn naam en het 
jaartal onderaan rechts op een viertal vloertegels. 
Génisson was een Belg, hoewel hij in Saint-Omer werd 
geboren. Hij studeerde bij Van Bree aan de Antwerpse 
Academie. We hebben van hem een interieurgezicht van 
onze zuidelijke zijbeuk, maar dat kan een kopie zijn. 
Génisson had het duidelijk voor onze zuidkant, hij 
schilderde graag naar het licht toe. 
 

Wat een prachtig olieverfpaneeltje moet dit in 
werkelijkheid zijn en hoe weinig is dat mooie stukje Sint-
Paulus in 184 jaar veranderd. Je zou bijna ‘zoek de 
zeven verschillen’ kunnen spelen, want die zijn er wel 
degelijk, de ‘Kroning van Maria’ bijvoorbeeld of het 
beeld centraal op de zuil. We zullen onze vensters nog 
eens goed moeten poetsen, want in 1838 zag je er 
duidelijk de kathedraaltoren door. Schitterend toch, zo’n 
blik in Sint-Paulus van vroeger? 
 
 
Voor het zielenheil 
 
Pieter Paul Rubens stierf op 30 mei 1640 in Antwerpen, 
hij was 63. Zijn vrouw Hélène Fourment (26 jaar) regelde 
de begrafenis. Aan de minderbroeders, predikheren, 
beggaarden, augustijnen, karmelieten en miniemen 
werden telkens drie gulden en twaalf stuivers betaald 
om mee te stappen in de begrafenisstoet en voor het 
lezen van twee missen in de Sint-Jacobskerk 
 
Aan broeder Paludanus (Philippus van den Poele), 
koster van het Antwerpse dominicanenklooster, 
betaalde Hélène Fourment 48 gulden voor het lezen van 
100 missen in de Sint-Pauluskerk voor haar overleden 
echtgenoot. 

 
Niet alleen in de Sint-Pauluskerk werden missen 
opgedragen voor de overleden Pieter-Paul Rubens. In 
totaal werden er 700 missen in verschillende kerken van 
de stad voor zijn zielenheil gelezen. De kans dat de 
grootste Antwerpse schilder daarmee het vagevuur 
ontliep, schatten we erg hoog in. 

 

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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DIGITAAL 



JANUARI 
Zo — 1 10u30 — Heilige Maria, Moeder van God - voorganger Dries Ghesquiere  o.p. 
     orgelmis 
Zo — 8 10u30 — Openbaring des Heren - voorganger Dries Ghesquiere o.p. 
     orgelmis 
Zo — 15 10u30 — 2de zondag door het - voorganger Francis Akkara o.p. 
     orgelmis 
   15u00  recital Boodts met Chopin en Durlet 
Zo — 22 10u30 — 3de zondag door het - voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     solistenmis met Inez Carsauw (mezzosopraan) 
   11u30  nieuwjaarsreceptie 
Zo — 29 10u30 — 4de zondag door het - voorganger Anton Milh o.p. 
     orgelmis 
 
 
FEBRUARI 
Vr — 3 19u00 — lezing Compostella-genootschap (organisatie Herman Van Hees)' 
     moeilijke tocht van Bruno Aerts'  
Zo — 5 10u30 — 5de  zondag door het jaar - Lichtmis 
     voorganger Didier Croonenberghs o.p. 
     musicerende kinderen en Kobe Rodyns (trompet) 
Wo — 8 17u30 — Studium Generale Atelier 
Zo — 12 10u30 — 6de  zondag door het jaar - voorganger Didier Croonenberghs o.p. - orgelmis 
Wo — 15 17u00 — Wie is Pius V? - lezing Anton Milh o.p. 
Zo — 19 10u30 — 7de  zondag door het jaar - Broederschap van O.L.V van Scherpenheuvel 
     voorganger Didier Croonenberghs o.p. - koormis met O.L.V.koor Bonheiden 
   15u00  recital Durlet kiyotaka izumi 
Wo — 22  — Aswoensdag 
Zo — 26 10u30 — 1s te zondag vanstentijd - voorganger Didier Croonenberghs o.p. - orgelmis 
 
 
 
 
 
 

DOPEN  
Beatriz Mendez   —  5 november 
Amélie Hernádez Buchillón   —  6 november 
 
 

UITVAARTEN  
Ludovic De Ferm—  8 november 
Leona Van Damme—  17 december 
 
 
 
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 zeven 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. 

AGENDA 
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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 en Erwin Vandecauter (lay-out en 
grafische vormgeving), Armand Storck (coördinatie), 
Leo Van achter (logistiek), 
Bart Rodyns (muziek), Inès Ducès (hoofd muziekkapel) 
 
 
Vormgeving 
We make. 

Drukkerij 
zwartopwit 

V.U. 
Didier Croonenberghs en Paul Bistiaux, 
Sint-Pauluskerk, 
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen  

Digitaal 
www.sintpaulusantwerpen.be 
redactie@sintpaulusantwerpen.be 

Verkoop 
losse nummers (aan de balie in de kerk), 5 euro;  
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Kerstdag 
~ 

Solistenmis met Sarah Van Mol, sopraan 
Bart Rodyns, orgel 

 
plechtige eucharistieviering om 10u30 

voorganger Anton Milh o.p. 
 

Sarah Van Mol groeide op in een muzikale familie. Ze studeerde piano en orgel en ontdekte 
zo haar liefde voor zang. In 2001 voltooide ze haar masteropleiding aan het Koninklijk 
Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen: zang in de klas van Bernadette Degelin, 
schriftuur in de klas van Peter Thomas. Ze volgde masterclasses bij Robert Alderson, Susan 
Roper, Guy de Mey en Gidon Saks. Je kunt haar regelmatig horen tijdens uitvoeringen van 
het ‘Stabat Mater’ van Pergolesi, ’The Messiah’ van Händel, de ‘Johannes-Passion’ van 
Bach en het ‘Requiem’ van Fauré. Sarah is ondertussen een vaste waarde geworden in 
Sint-Paulus en we mogen voor het tweede opeenvolgende jaar genieten van haar 
prachtige stem op kerstdag. 
 
Programma 
Voor de mis:  
Kerstnacht, die schone, A. Preud’homme  
Kindje, wat ben je toch zacht' L. Mortelmans  
 
Tijdens de mis: 
Intrede: Komt allen tezamen (Adeste fideles), 
(ZJ 218 1 & 2) 
Gloria: Eer zij God in onze dagen,  
(ZJ 221 1 & 2)  
Na lezing 1: Herders, Hij is geboren, L. 
Mortelmans 

Na lezing 2: De vlokkige sneeuw, A. Verhoeven  
Alleluia: H.Schutz 
Na de preek: Kerstlied , A. Verhoeven 
Offerande: De Herders - F. Peeters 
Sanctus: Philippeth 
Communie: Jesu, allerliefste kind, L. De Vocht 
Slotlied: Susa Nina, A. Preud'homme/J.Simons 
Sortie: Door de liefde wilt ontdekken, anoniem 
18de eeuw

 
Steunfonds muzikale werking 

 
De dynamiek van Muziek in Sint-Paulus –waar enthousiaste uitvoerders en publiek elkaar vinden– is 
onlosmakelijk verbonden met de financiering ervan. Het grootschalige project is slechts mogelijk 
met een solide financiële onderbouw. In eerste instantie wordt die geleverd door de aanwezigen. 
Uw grote opkomst en vrije bijdrage is een stevige eerste stap. Daarnaast zorgt het Steunfonds 
Muziek in Sint-Paulus er met zijn sympathisanten, vrienden en mecenassen voor dat de substantiële 
artistieke kosten gedragen kunnen worden. U kunt Muziekkapel Sint-Paulus vzw steunen op 
rekeningnummer: IBAN BE 15 3631 2226 7530, hartelijk dank! 
 

 
 

Inès Ducès, voorzitter Muziekkapel Sint-Paulus 



Kerstnacht  
~ 

Messe de Minuit pour Noël, M.A. Charpentier 
 

plechtige eucharistieviering om middernacht (23u45) 
voorganger pastoor Didier Croonenberghs o.p. 

 
 
Een korte reis door de partituur 

 
In de Messe de Minuit pour Noël (1690) verwerkte Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) niet 
minder dan tien Franse kerstliedjes. Zijn meesterschap in concertante stijl maakte er een 
vreugdevol geheel van. Het programma wordt verder aangevuld met Cantiones Natalitiae, 
kerstliederen van de 17de eeuw uit de Zuidelijke Nederlanden en met fragmenten uit een 
orgelconcerto van Michel Corrette en Oliverus Le Frère.  
Zalig kerstfeest. 
 

Bart Rodyns 
 
Programma
 
 
Voor de mis (om 23u45): 
Herderkens en herderinnekens van Bethlehem, 
Anoniem 
Herderkens met uwe fluit,	Joannes van Der 
Wielen 
Allegro uit Orgelconcerto in G, Michel Corrette 
Wilt u al verblijden,	Oliverius Le Fèvre		
 
Tijdens de mis (om 00u): 
Intrede:	Pijp op pijp, op met blij geschal, 
Oliverus Le Fèvre 
Kyrie / Gloria	:	uit ‘Messe de minuit pour Noël’ 
 

 
Na lezing 1: Gavotte 1 & 2 uit Orgelconcerto 
in G, Michel Corrette 
Na lezing 2 -  Loflied op het Evangelie: 
Alleluia, H Schütz 
Offerande:	’offertoire’ uit ‘Messe de Minuit 
pour Noël’, instrumentaal 
Sanctus / Benedictus :	uit ‘Messe de minuit 
pour Noël’ 
Agnus Dei	:	uit ‘Messe de minuit pour Noël’ 
Communie :	O Quam amabilis,		Guillielmus 
Munninckx 
Sortie: Presto uit Orgelconcerto in G, Michel 
Corrette

 
Uitvoerders 
 
Knapenkoor Flanders’ Boys Choir (Sint-
Niklaas) o.l.v. Dieter Van Handenhoven  
Tom Van Bogaert, bariton 
 
 

 
Musici ‘Euterpe Baroque Consort’: 
Ortwin Lowyck, viool 
Martine Beernaert, viool 
Marc Claes, altviool 
Phyllis Bartholomeus, cello 
Lode Leire, contrabas 
Bart Rodyns, orgel

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

24 & 25 december 2022 

Kerst in Sint-Paulus 

Sint-Pauluskerk 
Antwerpen 


