
Wilr ica      

Een “uitgewaaierde” kerststal 
 

In Wilrijk bestond sinds 1962 de fijne traditie dat de verschillende bronzen kerstfiguren van beeldkun-
stenaar Lode Vleeshouwers - die doorheen het jaar op diverse pleintjes staan - eenmaal per jaar sa-
menkwamen op de Bist. Sinds enkele jaren, werd deze decennialange traditie stopgezet. De locatie 
op de Bist die na de heraanleg van het plein deels is omgevormd tot evenementenplein, wordt vanaf 
dan gebruikt voor een algemeen winters evenement. Eerst Wintervuur met hedendaags circus, thea-
ter op bijzondere locaties, verrassende concerten en eigenaardige vuurinstallaties en nadien Winter-
vonk, eveneens een winterdorp met grote concerttent waarin theater- en muziekvoorstellingen 
plaatsvinden voor kinderen en volwassenen. 
 
Ondanks alle voorzieningen zoals grondverankering en verlichting met grondspots is de moderne 
bronzen kerstevocatie niet meer welkom op de Bist. De kunstbeelden blijven tot nader orde op hun 
respectieve pleinen en sokkels staan. 
 
Maria met Kind (Dokter Donnyplein), Jozef (Oudehofstraat), de Koningen (Monnikenplein) en de os 
op de middenberm van de Groenenborgerlaan werden vervangen door een houten kerststal met po-
lyester beelden. 
 
Wilrica betreurt dat de geklasseerde Kerstevocatie van Lode Vleeshouwers tijdens de kerstperiode 
geen plaats meer wordt gegund op de Bist en hoopt, voor volgend jaar, op een constructieve oplos-
sing. 
 
Inmiddels wens ik al onze sympathisanten, namens het bestuur van Wilrica, een vredig kerstfeest, een 
prettige eindejaarsviering en ... vooral veel geluk en goede gezondheid in 2019.  
 

Veel leesgenot bij deze nieuwe editie van Wilrica Nieuws 

 

Hugo Cassauwers, voorzitter 
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Kille nacht, heilige nacht  

Bij de herinrichting van de Bist in 1962 werd op het middenplein een modern stenen podium opge-
richt, dienende voor polyvalent gebruik: openluchttoneel, concerten en tijdens de kerstperiode voor 
de kerstbeelden van Lode Vleeshouwers.   

De aanblik van de kerststal op het marmerkoude podium in volle wintertijd, met kil stramme beelden, 
zonder stro, zonder dak, inspireerde de Wilrijkse volksdichter Jozef Devillers tot dit gedicht. 

 
Ze staan daar stil 
De Drie Koningen samen 
Ingetogen, ijselijk kil 
De verering te belichamen 
 
Maria, Jozef en het kind 
Versteven onder de wintervacht 
Vruchteloos smekend, eensgezind 
Naar wat warmte, bij dag en nacht 
 

Waar is de warmte van weleer 
Waar is het stro, het dak, het koren 
Zelfs de os ligt daar evenzeer 
Aan de aarde vastgevroren 
 
Geef hen terug die schamele stal 
Waar d’ heiligen hun toevlucht zochten 
Trachtend zich te beschermen bovenal 
Tegen de kou die ze samen bevochten 
 
Doch dit is slechts kunstenaars werk 
Modern, zonder warmte, noch gevoel 
van veiligheid 
Stralend in des herens kerk 
Het is des Verlossers heiligste doel. 
 
Bron: Tijdschrift Wilrica, 1979 blz.53 

©Kring voor Heemkunde Wilrica  

Kerstmis in 1942 

De Boerinnenbond publiceerde in 1942, inspelend op de schaarsheid van levensmiddelen, een Oorlogs-
receptenboek, onder meer met tips voor een zuinige keuken en een spaarzame kerstviering. En dat 
ging zo: “Moeder zal zorgen dat het kerstfeest zijn weerklank zal hebben in het huisgezin. Er zullen 
kaarsen worden ontstoken en liederen worden gezongen. Nu we minder kaarsjes kunnen branden, 
zullen we een liedeke meer zingen. Ook aan tafel zal het kerstmis zijn. Zeker niet door een weelderi-
gen maaltijd: dat past niet in dezen tijd. Maar door een eenvoudig, stemmig maal dat spreekt van de 
liefde der huisgenooten.” 

Dan volgen een aantal recepten “zoodat onze moeders volop keus hebben, om met kleine middelen 
het kerstfeest thuis op te vroolijken”. 

Uit: Tijdschrift Wilrica, 2000, blz.3. 



 
 

 

 
Aquarellen uit vaders schetsboek. 

 
 
 
Geregeld komt Wilrica in het bezit van heemkundig waardevolle documenten, voorwerpen en schil-
derwerkjes die elk op zich een verhaal vertellen over onze lokale geschiedenis. 
Onlangs ontvingen wij van zoon Michel het schetsboek van zijn vader Jules Van de Ghinste (1913-1979). 

Deze Waalse beroepsmilitair was 
commandant bij de Dienst Aankoop 
en Bevoorrading van het Belgisch Le-
ger en woonde van 1954 tot 1976 in 
de Koning Leopoldstraat te Wilrijk. 
Geregeld maakte hij, met schetsboek 
in de hand, wandelingen door het ge-
meentecentrum en legde hij interes-
sante plaatsen vast in een aquarel. 
Stuk voor stuk interessante tijdsdocu-
menten. 
 
 
 
 

Het schetsboek dat Wilrica kreeg, 
bevat een vijftiental aquarellen.  
Wat opvalt aan de kunstwerkjes van 
Jules Van de Ghinste is de uitzonder-
lijke kwaliteit ervan. Eveneens be-
langrijk is de tijdsgeest waarin ze tot 
stand kwamen, geschilderd tussen 
1957 en 1962 en opvallend is de soms 
afwijkende invalshoek. Een achter-
gevel wordt dan interessanter dan 
de voorkant. De werken kwamen tot 
stand in een schriftje, formaat A5, 
met een beperkt aantal bladen, inge-
naaid tot katernen.  
 
De afbeeldingen behoren tot ons Wilrijkse collectief geheugen, wat uiteraard de didactische waarde 
ervan ten goede komt.  
 
Meer informatie: zie www.wilrica.be. (hc) 
 
Bron: persoonlijke nota’s van Michel Vandeghinste.  
 

De Koningin Elisabethstraat met zicht op de achterge-
vels van de Bist 
© Michel Vandeghinste.  

Kruidenierszaak (later bloemenwinkel) op de hoek van 
Laarstraat en Heistraat 
© Michel Vandeghinste 

 

 



Funerair nieuws 
 
Tijdens de jaarlijkse herdenking op 11 november 
van Wilrijkse oorlogsslachtoffers, werd op de 
begraafplaats Steytelinck aandacht besteed aan 
de twee overgebleven graven van gesneuvelden 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op de grafzer-
ken van Jules Verschueren en Martin Roekens 
werd een eremerk aangebracht. 
 
Wilrica verkreeg zopas het peterschap van de 
graven van Florent Huysmans en Mgr. Lemaître, 
beiden begraven op de begraafplaats 
Steytelinck. 
Het peterschap van een graf betekent dat de 
peter zich voortaan zal inzetten om een histo-
risch grafmonument te onderhouden. Zo wordt 
vermeden dat graven van belangrijke personen 
worden geruimd na afloop van de concessie en blij-
vend in ere worden gehouden. 
 
Florent (Flor) Huysmans (1908-2000) was van 1979 tot 1982 burgemeester van Wilrijk. Meteen de laat-
ste burgervader van de autonome gemeente. 
 
Henri Lemaître (1921-2003) was aartsbisschop van het bisdom Tongeren en nadien pauselijk nuntius (= 
ambassadeur van Vaticaanstad) in diverse landen.  

© Jef De Mey  

 

 

Prometheus—Imre Varga 
 
Voor het crematorium vinden wij het beeld Prome-
theus van de Hongaarse beeldhouwer Imre Varga.  
 
Het beeld behoort tot de collectie van het Middelheim-
museum en stelt Prometheus voor, de figuur uit de 
Griekse mythologie die volgens de legende het vuur uit 
de hemel stal om het aan de mensen te geven.  
 
Imre Varga werd in 1923 in Siófok in Hongarije geboren 
en  is een van de meest toonaangevende Hongaarse 
kunstenaars uit de 20ste eeuw. In Budapest is ook een 
museum te vinden dat gewijd is aan Varga.  
 

 

© Ken Van Nuffel 



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 
 

Maandag 28 januari 2019 - 20u. -   
Districtshuis 
Voorstelling. Met het jaarmarktweekeinde ga-
ven wij een interessante presentatie over 
merkwaardige architectuur in Wilrijk. Op 
vraag van tal van sympathisanten herhalen wij 
deze voorstelling, in een ietwat uitgebreidere 
versie. Bestuurslid Ken neemt u mee op een 
lukrake virtuele wandeling langs enkele archi-
tecturale pareltjes in Elsdonk, Park en andere 
woonbuurten in ons district. In samenwerking 
met Willemsfonds Wilrijk. 

 

Maandag 18 maart 2019 – 19u. – Dienstencentrum Oversnes, Krijgslaan 110 
Oude foto’s, gekoppeld aan een leuke anekdote, vervelen nooit en blijven populair. Getuige daarvan 
onder meer de talloze Facebook-pagina’s die lokale nostalgische prenten in herinnering brengen. 
Enkele jaren geleden maakten Hugo en Gilbert een virtuele wandeling met beelden van Wilrijk van be-
gin vorige eeuw. Misschien ken je het verhaal van de Diepe Roet nog niet of weet je niet meer wat een 
schoenkrabber is of wil je gewoonweg nog eens komen luisteren wat wij vertellen in deze “Wie kent 
Wilrijk?”. In samenwerking met DC Oversnes 
 
De zomer- en herfstwandelingen van Wilrica, kenden een behoorlijke belangstelling en zijn voor herha-
ling vatbaar. Wij bereiden nieuwe wandelparcours voor langs de wijken Hoogte en Park. In het voor-
jaar staan we opnieuw paraat om je te begeleiden tijdens één van onze erfgoedtochtjes. 
 

 

Van de redactie 
 

Redactieadres: gilbert.van.nuffel@wilrica.be 
 
In augustus werd ons bestuurslid Jean Knops geveld door een beroerte. Hoewel momenteel nog 
steeds in revalidatie, verloopt zijn herstel vlot en bemoedigend. Volhouden, Jean. 
 
Kunstwerken, boeken, kaarten aankopen en activiteiten organiseren kost geld. Zonder de financiële 
steun van het district Wilrijk en van onze sympathisanten zou dit onmogelijk zijn. Vind je dat onze loka-
le geschiedenis moet blijven leven, dan kan je ons altijd steunen. 
Steunend lid word je bij een storting van 15 of 20 euro. Erelid ben je vanaf 30 euro of meer. Uw bijdra-
ge kan worden gestort op BE02 7380 0818 8640 – Kring voor Heemkunde Wilrica. Dank bij voorbaat. 
 
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 in zake het gebruik 
van persoonsgegevens, de toelating hebben gegeven om hen deze Wilrica Nieuws toe te zenden. 
 
Gebruik van foto’s is enkel toegestaan mits bronvermelding. 

©Kring voor Heemkunde Wilrica  

 

© Gilbert Aerts  
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