
Wilr ica      

Licht in de duisternis 
 

 

Neen, beste lezer, laat u niet misleiden door deze titel. Er schijnt nog steeds geen licht in het duistere 

dossier van de Steytelinckbrand dat al vijf jaar lang een deel van de werking van Wilrica hypothe-

keert. 

 

In deze bijdrage leest u over gaslantaarnpalen, zeldzame exemplaren die getuigen van de eerste 

straatverlichting in Wilrijk en die wij in extremis van vernietiging hebben gered. 

 

Veel leesgenot bij deze nieuwe editie van Wilrica Nieuws 

 
 

Hugo Cassauwers, voorzitter 
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Van de redactie 
 

Redactieadres: gilbert.van.nuffel@wilrica.be 

 

Onze website (www.wilrica.be) vult zich stilaan met interessante artikels. Kijk ook eens in ons dicht-

bundel Volkspoëzie en lees enkele “pareltjes” over het Wilrijk van vroeger en nu.  

 

De Kring voor Heemkunde Wilrica is geen ledenorganisatie en telt alleen ereleden, steunende leden 

en sympathisanten die in navolging van de richtlijnen van het Europese Verdrag GDPR inzake het ge-

bruik van persoonsgegevens, de toelating hebben gegeven om hen deze Wilrica Nieuws toe te zen-

den. 

 

KvH Wilrica wenst nogmaals te benadrukken dat de verstrekte persoonsgegevens enkel voor intern 

gebruik dienen en om u op de hoogte te kunnen houden van de werking van onze vereniging.  

 

Gebruik van foto’s is enkel toegestaan mits bronvermelding. 

mailto:gilbert.van.nuffel@wilrica.be


Onder de (gas)lantaarn 

 

Sinds vorige maand prijken er twee oude gaslantaarns in het Wilrijkse centrum. Eén ervan siert het 

plantsoentje tussen Doornstraat en Oudestraat. De andere paal staat op de hoek van de Doornstraat 

en de Bist, rechtover het gemeentehuis en vermeldt de afstanden naar onze zustergemeenten 

Niedernhausen en Ilfeld. Aan deze plaatsing gaat een verhaal vooraf. 

 

Historische context. 

 

Toen in 1873 Wilrijk eindelijk over een echt gemeentehuis kon be-

schikken, adviseerde de provincie om enkele lantaarns in het cen-

trum van de gemeente te plaatsen om de “kuip van het dorp" te ver-

lichten. Het waren vermoedelijk olielampen; gas deed pas zijn intrede 

25 jaar later. De eerste gaslantaarns werden eveneens op de Bist 

geplaatst, onder meer aan de gevel van het gemeentehuis. 

Deze verlichtingspalen werden aangestoken en gedoofd door een 

“lantaarnaansteker”. Hij vervulde die job meestal als bijverdienste 

maar had onmiskenbaar een sociale functie in het dorp vooral tij-

dens zijn ochtendronde als levende wekker voor vroege vogels. 

 

Voor Wilrijk zijn deze palen belangrijk erfgoed. Ze getuigen van de 

eerste openbare verlichting in de gemeente méér dan 100 jaar gele-

den. In de tweede helft van de 20ste eeuw verdwenen de laatste 

gaslantaarns uit het straatbeeld. Ze waren dan al een tijd buiten ge-

bruik en werden geleidelijk vervangen door elektrische straatverlich-

ting. Het Wilrijkse gemeentebestuur hield gelukkig drie oude originele 

lantaarnpalen in bewaring.  

 

Na de verzustering van Wilrijk met het Duitse Niedernhausen in 

1980 mocht onze zustergemeente een van de gerecupereerde lan-

taarnpalen in ontvangst nemen. Het mooi gerestaureerde exemplaar, 

kreeg een plaats op de Wilrijkplatz voor het Rathaus.  

De twee overige palen vonden onderdak in een gemeentemagazijn in 

de Valkstraat.  

 

Palen op de dool  

 

Wanneer de Kunstacademie tijdens de bouw van haar nieuwe academie op de hoek van Oudestraat 

en Doornstraat tijdelijk onderdak kreeg in die gemeentemagazijnen, struikelde men al vlug over die 

zware, onhandelbare palen. Niemand van de academie wist wat die ‘struikelblokken’ daar lagen te 

doen met als gevolg dat de palen zonder verder overleg werden weggehaald uit het magazijn. Even 

was er geen spoor meer van terug te vinden. Navraag bij verschillende stadsdiensten leverde ook 

niets op. Niemand die kon zeggen waar de palen naar toe waren totdat het bizarre nieuws doorsijpel-

de dat ze waren afgeleverd bij het Politiemuseum in de politietoren aan de Oudaan in Antwerpen. 

 

Iemand was blijkbaar op het idee gekomen om de Wilrijkse palen te verwerken in een kunstbeeld. 

Dit project ging niet door en de gaslantaarns belandden op de schroothoop. Exact één dag voor het 

rampzalige transport – de palen zouden vooraf in stukken worden geslepen – bracht men ons op de 

hoogte. De volgende dag waren ze veilig en wel opgeslagen in een stadsmagazijn, deze keer voorzien 

van een Wilrijks label… 

 

 

©Gilbert Van Nuffel  

 



 

Terug naar de oorsprong 

 

De idee om iets met die afgedankte palen te doen bleef evenwel latent aanwezig. In 2016 schreef het 

districtscollege een offerte uit voor de restauratie en plaatsing van de twee resterende gaslantaarnpa-

len. De werken werden toegewezen aan een firma, gespecialiseerd in kunstsmeed- en gietwerk. 

Van de oorspronkelijke koperen lantaarns met vensterglas en lantaarnpit, bleef helaas geen origineel 

exemplaar meer bewaard. Ze waren in te slechte staat, maar vóór ze bij het schroot belandden, werd 

er een exacte kopie van gemaakt. Die diende als model voor de nieuwe koperen lichtarmaturen die 

thans de palen bekronen.   

Tijdens het Pinksterweekeinde mochten de beide oude gaslantaarnpalen, in aanwezigheid van een 

delegatie uit Niedernhausen en Ilfeld, plechtig worden ingewijd  

 

Anno 2018 laat de lantaarnaansteker al lang zijn licht niet meer schijnen in de donkere straten. Maar 

zijn symbolische erfenis blijft actueel. 

 

 ‘Ik heb genoeg van de lantaarn gegeven, mijn olie is op!’ – hc 

Wilrijks burgemeester Flor Huysmans (r.) en schepen René Boeye (uiterst l.) huldigden in 1980 in zustergemeente Niedern-

hausen de Wilrijkplatz in. Met een oude Wilrijkse gaslantaarn. © Fotoarchief gemeente Wilrijk 



De rups en het zeil 
 

De zomerkermis op de Bist is niet meer wat het was en toch genieten de populaire “attracties” van 

decennia geleden nog steeds veel bijval. Een vaste waarde op de foor is de rupsmolen. Je kent die 

wel, een golvende carrousel met tweepersoonskarretjes die steeds sneller gaat rijden. Eenmaal op 

snelheid, gaat er een zeil over de karren en hebben toeschouwers gedurende enkele rondes geen 

zicht meer op de “rups-passagiers”. 

Dat zeil, het hoogtepunt van de rit, zorgde indertijd voor heel wat commotie bij het Wilrijkse gemeente-

bestuur. 

 

Aanleiding was een openbare klacht van de “Bond voor Opbeuring der Openbare Zedelijkheid” (sic) uit 

1946 waarin werd gesteld dat “door de inzittenden van een rupscarrousel in volle koers te onttrekken 

aan het oog van het publiek en ze in volle duisternis te dompelen, onzedelijke daden in de hand wor-

den gewerkt”. 

 

Prompt voelde het gemeentebestuur zich verplicht het lastenkohier op de kermissen aan te vullen 

met een bijkomend artikel: “De zogenaamde rupsmolens worden slechts toegelaten op voorwaarde 

dat het zeil dat af en toe de zitplaatsen kan bedekken, buiten werking wordt gesteld, en deze plaat-

sen op de molen bijgevolg immer in volle licht blijven”.  

 

Niettemin bleef men zich mateloos storen aan het ”decadente idee achter de romantische overkap-

ping“ en een jaar later werd de rups slechts toegelaten als de ronde overkapping vooraf verwijderd 

werd. Zie foto. 

O tempora, o mores. Andere tijden, andere zeden. 

 

Uit: De Bist, een plein vol herinneringen, Kvh Wilrica, 2007 

.© Fotoarchief Réginald Schuerwegen 



Wilrica gebruikt de door u verstrekte gegevens enkel voor intern gebruik en om u op de hoogte te kunnen houden van de 

werking van onze vereniging. 

Wilrica : binnen en buiten 
 

Zondag 12 augustus (Jaarmarkt-weekeinde)  
10u.30 -  Districtshuis 

Voorstelling. De jaarmarkt in Wilrijk is aan zijn 127ste editie toe en behoort hiermee tot één van de 

oudste in de Antwerpse regio. Gedurende de voorbije eeuw is deze markt steeds een bijzondere at-

tractie gebleven met de kermis, de wielerkoers, de trottinettenkoers, de veekeuring enz. Wij geven uit-

leg bij een bondig beeldverslag. 

 

13u.30 -  Districtshuis 

Voorstelling. Wij nemen u mee op een lukrake virtuele wandeling langs enkele merkwaardige architec-

turale pareltjes in Elsdonk, Park en andere woonbuurten in ons district. 

11u. tot 16u. – Bist  

Bezoek diezelfde zondag ook onze Wilrica-stand op de Geitenmarkt. U kunt zich daar oude en nieuwe 

heemkundige lectuur aanschaffen of algemene informatie bekomen.  

 

Zondag 2 september – 13u.30 – Neerlandhof, Edenplein 

Een korte wandeling vanuit de wijk Neerland naar het Terbekehof aan de andere zijde van de A12. Dit 

vervallen kasteel is sinds vorig jaar, na een oordeelkundige restauratie, uitgegroeid tot een prestigieu-

ze horecazaak. Ook een uitleg over het ontstaan van de Edenwijk (de basis van het huidige Neerland) 

in 1958 wordt niet vergeten. Inschrijven verplicht: www.wilrijk.be/sport  

 

Zondag 7 oktober -  13u.30 – DC Romanza, Klaproosstraat 74 

Een wandeling Rondje Bloemenveld door een stukje “groen” Wilrijk met weetjes over de omgeving. 

Deze wandeling heeft plaats in het kader van de Dag van de Trage Weg. Inschrijven verplicht: 

www.wilrijk.be/sport 

Wij namen kennis van het overlijden van Réginald 

Schuerwegen.  

 

Deze Wilrijkenaar schreef boeken onder het pseudoniem 

Willem Waasland en liedjesteksten voor onder meer Will 

Ferdy, Jacques Raymond en Jimmy Frey.  

 

Réginald was een fervente kermis- en circusliefhebber en 

leverde hierover een waardevolle bijdrage aan het boek 

De Bist, een plein vol herinneringen in 2007 uitgegeven 

door Wilrica. (helaas al geruime tijd uitverkocht).  

 

Réginald werd 84. Wilrica biedt aan de familie de oprech-

te deelneming aan. 

 

© Fotoarchief Willy Bellemans 
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