
Welkom ! 
Welkom in de Sint-Carolus 
Borromeuskerk! Ik nodig jullie 
graag uit om samen deze kerk 
te ontdekken. Mensen komen 
hier naar de prachtige 
kunstwerken kijken, maar ze 
komen ook bidden of de rust 
opzoeken. Het zou fijn zijn als 
jullie met zachte stem praten en 
rustig rondkijken.  
Kunnen jullie nog stiller 
 zijn dan ik?

Een kerk heeft een eigen 
naam net zoals jullie en ik. 
Deze kerk is vernoemd naar 
Sint-Carolus Borromeus,
een Italiaanse heilige. Hij 
is vooral bekend omdat hij 
zorgde voor mensen die 
de pest hadden, een heel 
gevaarlijke ziekte. 

De kerk was eerder toegewijd 
aan Sint-Ignatius van Loyola, 
de stichter van de jezuïeten-
orde. De jezuïeten zijn een 
groep priesters en broeders. 
Onderwijs, zorg voor de 
armen en kunst vinden ze
heel belangrijk. Rond deze kerk 
bouwden ze een school, een 
bibliotheek en een klooster. 

Luister eens even … Het is hier 
stil hé. Iedereen doet heel erg 
zijn best om stil te zijn. 
Vroeger was het wel anders ... 
De jezuïeten vonden dat de 
kerk een plek moest zijn waar 
je elkaar kon ontmoeten. 
Ze lieten hun studenten zelfs 
toneel spelen in de kerk.

Ik zie, ik zie ... BoO kent de kerk 
als zijn broekzak, maar als jullie goed kijken, 
vinden jullie beslist ook heel wat dingen terug. 
Kijk goed rond en duid op de bingokaart aan
welke dingen jij hebt gezien.                                              
Succes !

Sint-Carolus 
Borromeus

God

Rozet Putti met draak Vis

Schip Maria met 
Kind Jezus

Sterren Engel

Engel met 
krans van rozen

Maria 

     BoO
Hallo...          ik ben

Heilige Matthias

Marmer  

IdentIteIts
kaart

Engel met 
  beenderen

Heilige met hoofd
in handen 

Ik ben erg benieuwd wat jullie vonden van het bezoek aan de 
kerk. Laat het me weten. Aan de achterkant van het meubel 
met de gidsjes hangt mijn persoonlijke brievenbus. 
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Dit familiegidsje kwam tot stand in het kader van het culturele stadsfestival 
‘Antwerpen Barok 2018.  Rubens inspireert’ met de steun van Toerisme Vlaanderen 
en de Stad Antwerpen.

Naam: Sint-Carol
us 

Borromeus
Beroep: aartsbiss

chop 

van Milaan, kardinaal
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     je dat ... 

 �…  er ooit 43 schilderijen van Rubens in deze kerk 
hingen? Nu nog maar één! Rubens schilderde Maria, 
Jozef en Jezus in De terugkeer van de Heilige Familie! 
Een brand in 1718 verwoestte veel schilderijen. 
En Maria-Theresia, keizerin van Oostenrijk, 
nam drie schilderijen van Rubens mee naar Wenen.

* De doeken worden uit de lijst genomen en met een katrolsysteem gewisseld.

In deze kerk vind je heel veel mooie schilderijen, 
beelden en meubels. De meeste werden gemaakt 
tijdens de barok. Barokke kunstenaars houden van 
kleur, actie en pracht en praal. En de
jezuïeten, die vonden dat geweldig. Ze maakten van 
hun kerk een barokke feestzaal. Kijk ook eens in de 
Mariakapel. Van vloer tot plafond: alles is versierd! 
De kunstwerken vertellen verhalen aan alle 
kerkbezoekers die niet konden lezen.

Ga je mee kijken naar de preekstoel? 
Vroeger beklom de priester tijdens de 
mis de preekstoel. Iedereen kon hem 
goed verstaan van daarboven. 
De kunstenaar Jan Pieter I Baurscheit 
maakte dit prachtige meubel. 
De vrouw is het symbool voor de Kerk. 
Ze vertrappelt twee maskers: één van 
de leugen en één van de onwetendheid. 
Twee putti, kleine kinderfiguren, 
helpen haar. Ze schieten vanachter 
hun schild bliksemvuur af.
De jezuïeten wilden iedereen 
overtuigen. Er is maar één 
geloof het juiste: het katholieke. 

 �… niet iedereen de pracht en praal van deze 
kerk zo geweldig vond? De jezuïeten werden zelfs 
op hun vingers getikt door de generale overste van 
hun orde in Rome. Hij vond dat het allemaal wel wat 
soberder mocht …

�… de schilderijen achter het altaar kunnen 
verwisseld worden, net zoals bij een theaterdecor?
Kunnen jullie bedenken hoe die wissel van schilderijen 
kan gebeuren? *

 �…  de architecten van de kerk zich 
lieten inspireren door Italiaanse 
voorbeelden? Als het mooi weer is, 
voel je je op het plein voor de kerk een 
beetje in Italië.


