Okt 2020 — jaargang 4 — nr. 3

Nieuws

Wilrica
Een halve eeuw De Kern

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er in Wilrijk in toenemende mate de vraag naar meer ontspanningsmogelijkheden. Dit leidde in 1955 tot een heraanleg van de Bist. Een groot gedeelte van het middenplein werd gekasseid en omringd met brede voetpaden en er kwam een basketbal- en een volleybalterrein. Amper vijf jaar later werd deze herinrichting al aangepast en werd de basis gelegd voor de
verdere modernisering van de Bist en omgeving.
Met die eerste herinrichtingsplannen mocht rond het plein gebouwd worden tot tien meter hoogte.
Het gelijkvloers kon, indien gewenst, ingericht worden als woonst of handelspand. Op de verdiepingen mochten enkel woongelegenheden komen. Een revolutionair plan voor een semiplattelandsgemeente in haar onbedwingbaar verlangen naar voorstad. Inmiddels liet de grootwarenhuisketen GB (vandaag Carrefour) interesse blijken voor de bouw van een supermarkt in het centrum
van de gemeente. Voorwaarde was voldoende parkeergelegenheid, en die vond men ruimschoots op
de Bist.

Definitieve ommekeer
En vanaf dan ging de vernieuwing in sneltreinvaart. De jaren 60 van vorige eeuw waren voor de autonome gemeente Wilrijk
een periode van hoogconjunctuur. Financieel ging het de gemeente voor de wind.
Wonen, werken en winkelen in eigen gemeente waren voor het bestuur ook van
primordiaal belang. Nog in 1960, schreef
het gemeentebestuur een ‘nationale prijskamp’ uit, met het doel nieuwe stedenbouwkundige ideeën in te brengen rond de
urbanisatie van de Bist. Uitgangspunt was
om zoveel mogelijk mensen ‘te stapelen' (vakjargon voor appartementen) en een
nieuw kloppend winkelhart te creëren in
het centrum van de gemeente. De architecten, Leirens en Sepelie, wonnen de architectuurwedstrijd.
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Door het overlijden mevrouw Mast, weduwe van gewezen gemeenteontvanger Mast, kreeg het gemeentebestuur onverwachts een unieke kans om bouwterreinen in het centrum te verwerven. De familie Mast was niet alleen eigenaar van huizen in de Heistraat, bekend als de kleine witgekalkte
‘huisjes van Mast', maar ook van een aantal woningen in de Koningin Elisabethstraat en een huis aan
de noordzijde van de Bist, inclusief de binnengronden, met een totale oppervlakte van ongeveer één
hectare. Na verwerving van de gronden lanceerde het bestuur het voorstel om meteen de volledige
vernieuwing van de gemeentekern op de tekentafel te leggen. Niet enkel voor de Bist maar voor het
ganse binnengebied dat aansloot bij de noordzijde van de Bist, een bouwzone tussen Koningin Elisabethstraat, Jules Moretuslei en Heistraat. Niet iedereen was zo meegaand in die urbanistische droom
en al vlug kwam verzet tegen de ‘wilde’ plannen van het gemeentebestuur, meer bepaald van grote
bezieler burgemeester Louis Kiebooms.

Historische kern ‘Bist’ versus ‘De Kern’
Met een gelegenheidsfolder ‘Urbanistische herschepping van de oude gemeentekern’ schetste het
bestuur de bestaande toestand van de Bist, de historische woonkern en de in het centrum gevestigde
commerciële activiteit. Het bood oplossingen aan voor de gekende verkeers- en parkeerproblemen in
het centrum. Er kwamen ondergrondse garages, een winkelcentrum, nieuwe bebouwing en groene
zones. Verder bevatte de brochure een aantal illustraties waaronder schetsen van de toekomstige gevel- en straatgezichten en foto's van de verschillende maquettes.
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De architecten Leirens en Sepelie mochten zich gezamenlijk buigen over een studie voor de stedenbouwkundige aanleg en ruimtelijke ordening van Bist en omgeving. Men ging ervan uit dat het handelsaspect zich in deze zone nog sterker kon ontwikkelen. Ook hoopte men dat de bevolking in de
nieuwe woonzone rond de Bist op evenredige wijze zou toenemen.

Onteigeningen en bedreigingen
Het duurde niet lang of de gevreesde onteigeningen werden realiteit. Verscheidene ontevreden eigenaars van gronden en gebouwen in voornoemde zone mengden zich nu ook in de discussies. Er volg-

den informatievergaderingen, petities, protesten en zelfs bedreigingen aan het adres van het gemeen
tebestuur. Wie wind zaait, oogst storm. Het regende bezwaarschriften. Tevergeefs. (Zie verder in deze WilricaNieuws het verhaal over Flor Veeckmans)
Uit het uitgebreide advies van Leirens en Sepelie onthouden we vooral dat een overdekte winkelstraat
met gelijkvloerse winkelpanden, te beginnen vanaf de Bist, niet werd weerhouden. Ter vervanging
kwam er tegen de Heistraat een groot gebouw met verdieping: het toekomstige Shoppingcenter De
Kern.
Het gemeentebestuur was niet alleen bezorgd over het lot van de bestaande handelszaken in de Heistraat, meer bepaald de winkelpanden die plaats moesten maken voor de geplande nieuwbouw, maar
ook over de vele handelszaken aan de Jules Moretuslei.
Men koesterde de verwachting dat met de verwezenlijking van het nieuwe winkelcentrum De Kern
zich ook meer handelszaken op de Bist zouden vestigen. Die zouden dan samen met de al bestaande
handelszaken de winkelas Bist-Kern-Mastplein-Jules Moretuslei gaan uitmaken. Met een open doorgang onder blok 2 (ter hoogte van het huidige Grand Café Georges) en door de winkelruimte van de
toenmalige kledingzaak Belvu naar de Jules Moretuslei, kwamen de ontwerpers tegemoet aan het
verzoek van de handelaars van de Jules Moretuslei om één handelsboulevard te creëren.

Eindelijk groen licht
In januari 1967 kreeg het gemeentebestuur bij Koninklijk Besluit groen licht voor de hernieuwing van
de gemeentekern. De Gentse bouwfirma, Van Kerkhove & Gilson kreeg het order voor de verwezenlijking van het ganse project. De oude gevels aan de Bist maakten geleidelijk aan plaats voor nieuwe moderne pleinwanden. Appartementsgebouwen van zeven, zeventien en eenentwintig verdiepingen, in
totaal goed voor zo’n 400 nieuwe woongelegenheden, naast een 50-tal nieuwe handelszaken, honderden ondergrondse garages en een shoppingcentrum, veranderden definitief de skyline van Wilrijkse
dorpskern.
De werken startten 2 januari 1970. De eerstesteenlegging volgde op 22 september van datzelfde jaar.
De gigantische bouwactiviteit die erop volgde in het centrum van de gemeente was voor Wilrijk toen
dé bouwwerf van de eeuw. Toch bleef het project niet gespaard van kritiek. Was hoogbouw wel op
zijn plaats in het centrum? Was er voldoende over gecommuniceerd met de Wilrijkenaar? Bij een deel
van de bevolking blijven de meningen na al die tijd nog steeds uiteenlopend en controversieel. (hc)

Graag uw hulp
In samenwerking met winkeliersvereniging De Kern plannen we een fototentoonstelling in het
shoppingcentrum. Een tentoonstelling die de metamorfose van de oude gemeentekern tot de realisatie van De Kern belicht. De geschiedenis van deze gedurfde onderneming, de bouw van een modern woon- en winkelcomplex met overdekt shoppingcentrum is na een halve eeuw, nog altijd brandend actueel.
Bent u in het bezit van uniek fotomateriaal over de sloop van de oude huizen en de bouw van De
Kern, dan mag u ons dat altijd laten weten via info@wilrica.be. Alvast bedankt. (hc)

Uit het leven van een huisarts, 50 jaar geleden
Al geruime tijd staat de handelsruimte in de Jules Moretuslei, waar de familie Hoet een drogisterij en
optiek uitbaatte, leeg. Samen met de naastgelegen voormalige dokterswoning wenst een projectontwikkelaar op deze site een appartementencomplex te realiseren.
Het herenhuis, dat een semi-beschermd statuut heeft, wordt ongeschonden in het geheel opgenomen.

Het gebouw met garage, uiterst links, en de handelsruimten van de familie Hoet gaan voor de bijl. De
gevel van de dokterswoning blijft behouden ©Gilbert Van Nuffel

Dit nieuws doet ons herinneren aan de dokterspraktijk van Florent Wellens in deze imposante woning.
Zijn opvolger dr. Jean-Pierre Daenen schreef in 2005 een interessant artikel over zijn schoonvader Flor
en de Wilrijkse huisartsen in de jaren 60 en 70 van vorige eeuw. Een opmerkelijk relaas dat een verrassende kijk biedt op het reilen en zeilen van de toenmalige slavenarbeiders (sic) in de geneeskundesector. (red.)

Opzij, opzij, opzij … de dokter raast voorbij
In de jaren zestig was er maar een handvol huisartsen werkzaam in Wilrijk, toen 43.000 inwoners tellend. Elke gevestigde geneesheer had een niet-onbelangrijke praktijk maar vier onder hen, telden een
gigantisch potentieel aan patiënten.
De vier, allen met praktijk in het Wilrijkse centrum, waren Alois Claessens, Theo De Groof, Marcel De
Paep en Flor Wellens.
Daenen getuigt: “Ik schat dat elke huisartsenpraktijk toen zowat 10.000 patiëntencontacten per jaar telde. Maar bij die ‘grote vier’ moet dat een serieus veelvoud zijn geweest. Mijn schoonvader Flor Wellens
schreef dagelijks zijn huisbezoeken op. Het dagboek van 1957 vermeldt elke dag meer dan 30 huisbezoeken en op een bewuste dinsdag in oktober zelfs 84 (!). De wachtzaal van het kabinet zat tijdens de consultaties altijd overvol (doktersbezoek op afspraak bestond toen nog niet) en daarenboven ging dr. Wellens nog elke dag langs het Sint-Camillusziekenhuis (het huidige WZC Sint- Bavo) en verrichtte hij een 50-

tal bevallingen per jaar. Nooit één keer heb ik hem horen klagen over zijn job. Burn-out zat toen nog niet
in onze woordenschat.”
De huisarts was dikwijls de enige toeverlaat bij wie men in vertrouwen iets kwijt kon. Zijn sociale rol,
meer nog dan nu, was niet te onderschatten. Het beroep van huisarts was geen job maar een roeping.
Hij dwong respect af en straalde gezag uit. Voldoening en erkenning waren groot maar slechts weinigen stonden erbij stil dat het slavenarbeid was.
“Toen ik mij in 1968 als huisarts vestigde, was er al enkele jaren een grondige mentaliteitswijziging op
gang. De gezondheidszorg in ons land kampte met grote tekorten en de structurele hervormingen zorgden voor onrust in het artsenkorps. Maar er was ook evolutie ten goede. De specifieke opleiding huisartsgeneeskunde kwam stilaan van de grond, de navorming werd efficiënter en veelvuldiger georganiseerd,
de cursussen technische geneeskunde werden ingericht.
De duo-praktijk, die ik met mijn schoonvader opstartte, was voor dr. Wellens een welgekomen arbeidsdrukverlichting. De patiënten werden onder elkaar verdeeld: hij de wat oudere, ikzelf de jongere groep.
Wij startten met de invoering van dossiers en reorganiseerden de vaste huisbezoeken (elke dag een andere Wilrijkse wijk). De huisbezoeken beperkten we tot de voormiddag, de alternerende consultaties werden naar later op de dag of avond verschoven. Wat nu alledaags lijkt, waren toen ingrijpende wijzigingen.
De echtgenoten van de huisartsen werkten thuis. Zonder hun voltijdse taak als huiswacht was de organisatie van een drukke praktijk niet mogelijk. Zij hadden tevens een permanente sociale opvang van de patiënten. Hun rol achter de schermen was van onschatbare waarde in een huisarts-eenmansbedrijf. “aldus
dr. Daenen.

Sint-Camillusziekenhuis: geneeskundige thuis
Voor Jean-Pierre Daenen was het Sint-Camillusziekenhuis zijn “geneeskundige thuis”.
In deze plaatselijke kliniek, in 1993 omgevormd tot het huidige Woonzorgcentrum, was dr. Alfons Nijs
de enige internist.
“Je kon hem alles vragen, voor alles had hij een oplossing. Geen man van veel woorden maar veelzijdig
ontwikkeld en gecultiveerd. In het ziekenhuis was ook een laborant aanwezig waaraan de huisartsen de
bloedstalen van patiënten konden toevertrouwen voor nader onderzoek. Nijs gaf meestal, nog voor het
resultaat van het gespecialiseerd onderzoek bekend was, zijn interpretatie van de bloed- of urinestalen.
Zijn oordeel was bijna altijd correct.
Alle dagen liepen de huisartsen het ziekenhuis binnen. Op woensdag en vrijdag was het operatiedag. Chirurg dr. Maurice Van Baden deed er alle mogelijke soorten operaties, veelal bijgestaan door de huisarts
van de patiënt.
Op dinsdag werden er poliepen getrokken bij kinderen die een winter hadden doorgemaakt met recidiverende snottebellen en luchtwegeninfecties.
De jonge moeders zaten dan, met angstig kijkende peuters, te wachten tot de uit Antwerpen komende
NKO-specialist klaar was voor operatie.
De poliepen-operaties waren eigenlijk een bloederig tafereel.
De peuter zat op de operatietafel, stevig vastgehouden langs achter. De mond werd opgesperd, een spray
chloroform in de mond gespoten, een minuut gewacht en hop, met drie, vier bewegingen werden de poliepen eruit gerukt. Waren de amandelen erg vergroot, dan gingen die er ook uit.
Het Sint-Camillusziekenhuis was een open huis. Het was het centrum en toeverlaat van de toenmalige
huisartsen die op deze locatie hun kleine heelkunde konden uitvoeren en gipsen aanleggen bij nietgecompliceerde fracturen.
Alleenstaande oudjes die in de winter hun kolen niet meer uit de kelder konden halen, werden in SintCamillus opgevangen en wij hielden mee hun fysieke toestand in het oog.
Het ziekenhuis was begin jaren zeventig nog een “gast”huis.
Niet te verwonderen dat oude Wilrijkenaren hun Sint-Camillusziekenhuis een warm hart toedragen.” besluit Daenen

De andere dokter Flor ( Veeckmans)
Onderstaande bijdrage over dr. Florent Veeckmans , dat wij aan dit verhaal van Jean-Pierre Daenen
toevoegen, past in de geschiedenis van de naoorlogse Wilrijkse huisartsengeneratie. (red.)
Bij het naoorlogse Wilrijkse huisartsencontingent (de generatie voor Daenen’s grote vier) blijft dr. Florent Veeckmans het best in de herinnering, al was
het maar omdat de straat die zijn naam draagt
een drukke wijkverbindingsweg is geworden.
Veeckmans, wiens kabinet in de Heistraat was
gevestigd (thans naast de ingang van Jeugdcentrum Vizit), was niet alleen een populaire arts
maar ook een ambitieus politicus. Hij werd in 1958
verkozen als gemeenteraadslid voor de CVP die,
onder de leiding van Louis Kiebooms, een klinkende overwinning behaalde en de volstrekte meerderheid verwierf.
Van begin af aan had burgemeester Kiebooms
het moeilijk met zijn volksgeliefde partijgenoot
die het niet onder stoelen of banken stak een
schepenzitje te ambiëren. Uiteindelijk verliet
Veeckmans, na aanhoudend geruzie, de CVP en
richtte hij mee een lokale afdeling van de Volksunie op. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 1964 behaalde die partij, met de dokter als
lijsttrekker, in één klap 5 zetels en bezorgde de
CVP een smadelijke nederlaag. Kiebooms moest
voortaan een coalitie met de socialisten dulden
om in zijn burgemeestersstoel te kunnen blijven
zitten. Voor Veeckmans was de missie geslaagd
Dokter Florent Veeckmans (1910-1968) © advn
en stilaan liet hij het lokale politieke leven over
aan een jongere generatie.
De Veeckmans-revolte binnen de CVP is nog jarenlang blijven nazinderen. De plooien werden maar
eerst enigszins gladgestreken toen in 1982 de laatste Wilrijkse bestuursmeerderheid, onder leiding van
CVP-burgemeester Huysmans, ermee instemde om dr. Florent Veeckmans met een straatnaam te bedenken. “Zijn” straat verbindt de Heistraat met de wijk Valaar, onder de Boomsesteenweg door, en is
een druk bereden invalsweg geworden.
Opmerkelijk: later werd Louis Kiebooms eveneens met een straatnaam bedacht in het appartementencomplex Nachtegalenhof. De ingang van deze straat ligt in de Heistraat, verscholen achter een
smeedijzeren poort, schuin tegenover de meer zichtbare dr. Veeckmanslaan. Zelfs jaren na hun beider
overlijden, trekt Veeckmans aan het langste eind

Nawoord van de auteur
Dr. Florent Veeckmans was bij ons thuis de eerste huisarts die na de oorlog over de vloer kwam. Ik herinner me dat hij bijna elke zaterdagochtend, onaangekondigd, een koffietje kwam drinken om de kranten van de voorbije week te lezen. Hij nestelde zich dan voor een uurtje in de knusse zetel naast de
kachel en verdiepte zich in de lectuur van de Volksgazet, waarop mijn vader was geabonneerd.
Veeckmans kon het zich niet permitteren om openlijk dit rode dagblad van de arbeiders in de krantenwinkel te gaan kopen. Vandaar.
Vragend om enige discretie, vergat hij dan af en toe eens een “echt” doktersbezoek in rekening te
brengen. (gvn)

Drieslagstelsel in Wilrijk
Het is geen toeval dat de Bist een driehoekige vorm heeft. Wilrijk was een typisch Frankische nederzetting, gebouwd op een hoger gelegen terrein waar water aanwezig was. De Franken omheinden
een stuk land rond de bron in de vorm van een driehoek. Hier kon het verzamelde vee drinken en grazen.
En op deze driehoekige, centrale plaats kwamen de veldcomplexen voor de driejaarlijkse bebouwing
(het drieslagstelsel) samen. Deze Frankische landbouwmethode bestond erin de akkergronden in drie
stukken te verdelen. Op één stuk grond werden het ene jaar wintergranen (tarwe of rogge) verbouwd, het jaar erna zomergranen (gerst of haver) en het derde jaar lag het braak. De andere twee
stukken grond volgden met steeds een jaar verschil, zodat misoogsten opgevangen konden worden
en de bodemvruchtbaarheid gewaarborgd bleef.
De Wilrijkse veldcomplexen waren netjes verdeeld over drie windstreken. In het oosten strekten zich
de Oostervelden uit, westwaarts lagen de Boeksvelden en, achter de kerk, in het zuiden de Kerkevelden. Noordwaarts lag alleen maar dorre heidegrond, onbruikbaar voor akkerbouw.
Bronnen:
Wikipedia – Het drieslagstelsel
Geschiedenis van Wilrijk, Kan.Floris Prims, 1952, blz. 25

Van de redactie
Redactieadres: gilbert.van.nuffel@wilrica.be
Kijk ook eens op onze website www.wilrica.be waar geregeld een nieuw interessant artikel verschijnt.
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 WilricaNieuws toe te zenden. Uw
persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Oproep: gezocht - erfgoed WOII
Het MAS is op zoek naar erfgoed van de Tweede Wereldoorlog en houdt een heel jaar lang een registratie-actie. Tot september 2021 worden contactdagen in alle districten van Antwerpen en enkele thematische contactdagen georganiseerd.
Wat deze actie inhoudt en hoe u behulpzaam kunt zijn, zie de MAS website https://www.mas.be/nl/
oproepWOII. De Wilrijkse contactdagen vinden plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 november (onder
corona-voorbehoud).

Belangrijk: de coronamaatregelen laten slechts een beperkt aantal aanwezigen tegelijkertijd toe. Daarom is een afspraak om deel te nemen aan deze contactdagen verplicht.
Deze actie wordt gekoppeld aan de pop up expo Vreugde & Verdriet. Antwerpen bevrijd 1944-1945 van
het Vredescentrum. Info hierover vind je op https://www.vredescentrum.be/project/secundaironderwijs/pop-up-expo-vreugde-en-verdriet.html
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redactie : Gilbert Van Nuffel, gilbert.van.nuffel@wilrica.be
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