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Het standbeeld van Pater De Deken 
de puntjes op de i  

 
 
 
Bij de vraag tot deelname aan een reportage “Videoportretten van koloniale standbeelden” - een nieuw 
project van het Middelheimmuseum- dat een hedendaags en meerstemmig licht moet laten schijnen 
op koloniale monumenten aanwezig in de Antwerpse publieke ruimte, kwam bijna onvermijdelijk Wil-
rijk in het vizier.  
 
 
Immers, met het standbeeld van de Wilrijkse missionaris 
Constant de Deken (1852-1896) op de Bist, staat ook in ons 
district een zogenaamd ‘aanstootgevend’ koloniaal beeld.  
Het zou blijkbaar de bevolking choqueren en daarom mocht 
het in de reeks van contesterende beelden niet ontbreken. 
De aangekondigde videoreportage bood de Stad een op-
portuniteit om een zo politiek correct mogelijke boodschap 
te brengen voor een geviseerde minderheid, die wordt op-
gejut door mensen met lak aan onze geschiedenis. De eind-
conclusie zou mogelijk, met een vulgariserende toelichting, 
een aanbeveling kunnen zijn of koloniale beelden in de toe-
komst nog wel tot het straatbeeld kunnen behoren, of ze 
beter geduid kunnen worden, of definitief verbannen.  
 
 
 

 
In dit vakantienummer zetten wij de heemkunde van het Wilrijkse dorpscentrum in de 
kijker. Geen lukraak gekozen sites maar erfgoed dat het laatste halfjaar ter discussie 
heeft gestaan. Wilrica heeft er zijn kritisch oog op laten vallen. Veel leesgenot. (red.) 
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Voor zover wij weten wordt in Wilrijk niet aan koloniale verheerlijking gedaan, maar bepaalde media 
en een select groepje hardroepers zien dat anders. Voor het videoproject kregen de (vooraf geselec-
teerde) deelnemers, waaronder ondergetekende, drie vragen voorgelegd: “Wat zie je? Wat voel je? 
Wat denk je?” bij het aanschouwen van een koloniaal beeld, meer bepaald het beeld van Constant De 
Deken. Een antwoord op deze drie vragen komt niet zomaar even uit de mouw vallen. Ook is het niet 
zeker of mijn beleving van het beeld van pater Constant De Deken in de vooropgestelde visie van de 
videoportretten past. 
 
 
Met een eerdere actie had het Middelheimmuseum ‘Operatie propere beelden’ gelanceerd met als sta-
tement: “Hoe moet het verder met de standbeelden die een racistische boodschap verkondigen of het 
kolonialisme verheerlijken?” Het publiek mocht zijn ding doen op een replica in klei van het beeld van 
De Deken “die zijn knie drukt op een zwarte slaaf”.  
 
 
Meer was er niet nodig om een wansmakelijk tafereel 
te ontketenen waarbij bezoekers, gewapend met dril-
boor en hamer, het beeld letterlijk een kopje kleiner 
maakten! Kwestie van De Deken op gelijke hoogte te 
plaatsen met de arme zwarte. Het ging hem dus lou-
ter om de beeldvorming hoe slecht dat beeld wel 
was. Vooral de foutieve, vastgeankerde visie over ‘de 
knie die ongenadig drukt op de schouders van een dee-
moedige zwarte’ diende in beeld te worden geplaatst.  
 
 
Andere beeldkunstenaars zullen daar ongetwijfeld 
een persoonlijke visie over hebben. Het is een kwes-
tie van wat je wilt zien. Desondanks blijft het beeld 
een voedingsbodem voor de verdrukten in onze 
maatschappij die zich telkens gechoqueerd voelen bij 
het passeren van onze pater-koloniaal op de Bist. Het 
waarom, en vooral het tijdsbeeld waarin dergelijke 
kunst tot stand kwam, is voor hen onbelangrijk. Ge-
schiedenis wordt zo herleid tot een slechte herinne-
ring. Weg ermee, hand afzagen, rode verf erover en 
verder de publieke opinie vergiftigen door het ver-
kondigen van eenzijdige prietpraat. 
 
 
Nochtans had een professionele studie over de kunstenaar van het standbeeld van De Deken, Jean-
Marie Herain, de commotie kunnen voorkomen. Voor dat beeld was een nationale wedstrijd uitge-
schreven. De visie van Herain op het ontwerp van zijn winnend wedstrijdbeeld was duidelijk ingegeven 
door de algemeen heersende politiek van koloniaal België. Herain was op dat vlak overigens niet aan 
zijn proefstuk, maar respecteerde telkens de wens van zijn broodheren.  
 
 
Het standbeeld van pater Constant De Deken kan je niet zomaar vergelijken met andere koloniale beel-
den, verspreid over de stad en het land. Het beeld straalt geen heroïsme uit zoals de meeste koloniale 
standbeelden die we kennen. In Wilrijk was de inhuldiging van het standbeeld in 1904 in eerste instan-
tie een huldebetoon aan een medeburger, op een moment dat in België en Europa volop het koloniaal 
beleid werd verheerlijkt en economisch voordeel bracht. De bevolking wist niet beter. Voor het Wilrijks 

Het standbeeld van pater Constant De Deken, naast 
kasteel Ieperman aan de Bist. 
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bestuur, niet in het minst voor de pas verkozen burgemeester, dokter Fréderic Donny, bood deze fees-
telijke gebeurtenis een enorme opportuniteit wat betreft naamsbekendheid en erkenning voor zijn 
“Wilryck”, een kleine plattelandsgemeente die aanleunde tegen de grootstad. De gebeurtenis zette 
Wilrijk op de wereldkaart.  

 
 
De pater-avonturier 
 
Achter het beeld op de Bist gaat een avontuurlijk aangelegde jongeman schuil, zoon van een gareel-
maker aan de Boomsesteenweg, die kansen kreeg én greep om via de Missionarissen van Scheut een 
voor die tijd ongezien avontuur aan te gaan: missionaris worden in het noorden van het verre China. 
 
Zijn latere bekendheid dankte hij aan een toevallige ontmoeting op zijn missiepost in Kouldja (het hui-
dige Yining in West-China) met de bekende Franse onderzoeker Gabriel Bonvalot. Die leidde een we-
tenschappelijke expeditie naar toen nog onbekende gebieden in Centraal-Azië. De tocht werd gefinan-
cierd door de hertog van Chartres en zijn zoon, prins Henri van Orléans, die Bonvalot vergezelde op 
zijn tocht. Op vraag van Bonvalot sloot De Deken zich, met toestemming van zijn oversten, aan bij de-
ze gevaarlijke expeditie. Constant beheerste perfect de Chinese taal.  
 

V.l.n.r.Constant De Deken, Gabriël Bonvalot, prince d’Orléans.   
Foto genomen in Tibet, 1889. Gepubliceerd in het boek “Dwars door Azië”, Constant De Deken, Clement Thibaut, Antwer-
pen, 1899. 



  

 

 

Het oorspronkelijke plan van Bonvalot was om Azië door te trekken en Tonkin (noordelijk Vietnam) te 
bereiken. In totaal was zijn geplande expeditie 9.500 kilometer lang en doorkruiste hij gebieden die 
voor Europeanen nog onbekend waren. Zijn bevindingen werden neergelegd in het verslag ‘De Paris 
au Tonkin à travers le Tibet inconnu’ (La Société de Géographie, Parijs, 1892) 
Naar verluidt waren Bonvalot, d’Orléans en De Deken de eerste Europeanen die het Tibetaanse pla-
teau bezochten. Helaas wordt in voormeld verslag met geen woord gerept over de rol van simpele 
Vlaming, Constant De Deken. Nochtans staat vast dat de expeditie had af te rekenen met heel wat te-
genslagen, waarvan sommige met dodelijke afloop. Zonder de hulp van onze Wilrijkse scheutist-
polyglot zou de tocht door het meest extreme en onherbergzame gebied ter wereld nooit tot een 
goed einde zijn gebracht. De expeditie werd later als een bovenmenselijke prestatie neergezet. 
 
 

Of Constant blij zou geweest zijn met zijn standbeeld op de Bist, laten we in het midden. Dat gebeur-
de in een land met koloniale ambities, die zich weerspiegelen in zijn bronzen beeltenis. Zelf zou hij 
daar nooit op aangedrongen hebben, maar het waren de mensen die hem gekend hebben die daarop 
stonden. Bij de inhuldiging van het standbeeld in 1904 was De Deken al acht jaar overleden.  
Tijdens zijn laatste levensjaren in Congo was hij meer bemiddelaar dan missionaris, waarvoor hij zowel 
bij de lokale bevolking als de politieke mandatarissen respect afdwong. Getuigenissen van vooraan-
staanden, wetenschappers, aardrijkskundige genootschappen en notabelen, liegen er niet om. Naast 
zijn geboortedorp Wilrijk kreeg hij ook in het toen mondaine Etterbeek een straatnaam in een chique 
verkaveling. 
 
We mogen echter niet blind zijn voor het feit dat de koloniale overheersing in Congo ons land terecht 
in een negatief daglicht stelt. Niettegenstaande er veel en fantastisch werk is verricht, mogen wij 
nooit de ogen sluiten voor misdaden als slavernij, uitbuiting, verminking en moord op de lokale bevol-
king. Ze dienen blijvend collectief afgekeurd te worden. Dat is de les die we vandaag moeten trekken. 
Het onderwijs heeft daar een verpletterende verantwoordelijkheid.  
 
Het is dan ook jammer dat de media specifiek voor het Wilrijkse standbeeld zo graag op die ene nagel 
blijven kloppen, en daarmee een kleine fanatieke minderheid een forum biedt dat wereldwijd een voe-
dingsbodem vindt. Dit mag evenwel geen excuus zijn om het beeld meer dan een eeuw later als kwet-
send voor te stellen, of erger, het uit zijn historische context te rukken om het definitief te kunnen 
laten verdwijnen uit het straatbeeld.  
 
De echte verdienste van pater Constant De Deken was zijn eenvoud. Het beeld op de Bist is een tijds-
beeld en houdt het verhaal levendig van een jonge Wilrijkenaar die het ver had geschopt. Al de rest is 
geschiedenis. 
 
Voor de eerder vermelde videoreportage heb ik vriendelijk bedankt.  
Wilrijk is België en de wereld niet… Hugo Cassauwers, voorzitter 
 
 
Een uitgebreider relaas over Constant De Deken, zie onze website www.wilrica.be 
 
 
Bronnen:  
Documentatiecentrum en fotoarchief Kring voor Heemkunde Wilrica 
Pater Constant De Deken, Filip De Pillecyn, A. Malcorps, 1929 
Dwars door Azië, Constant De Deken, 1899 
Twee jaar in Congo, Constant De Deken, 1900 
Constant De Deken, verkenner van onbetreden paden, J. Van den Broeck, gemeentebestuur Wilrijk, 1966 

http://www.wilrica.be


 

 

 

 Den Tits, niet zomaar een strooien hoed 
 

Als men in de Sint-Bavostraat vanaf de kerk richting Bist loopt, kan men niet naast de muurreclame 
kijken op de zijgevel van het KWB-lokaal. 
“Visitez les Grands Magasins Léonhard Tietz, Anvers” staat er te lezen. 
 
Een mooi voorbeeld van publiciteit toen papieren of digitale affichage nog niet bestond en de aankon-
digingen gewoonweg op een muur werden geschilderd. 
Deze Tietz-reclame van begin vorige eeuw, werd in 2010 op initiatief van het Wilrijkse districtsbestuur, 
gerestaureerd als herinnering aan het bedrijf dat “den tits”, de merkwaardige strooien hoed, in ons 
land introduceerde. 

 
 
Succesvolle zakenfamilie 
De familie Tietz was een Duitse joodse familie die als eerste de idee opvatte om een grootwarenhuis 
op te richten, gebaseerd op het principe “Tausendfach alles unter einem Dach”. Na succesvolle vesti-
gingen in kleinere Duitse steden opende Hermann Tietz in 1900 zijn eerste warenhuis in Berlijn. Het 
indrukwekkende gebouw had paleis-allures en was specifiek ontworpen om de klant een unieke win-
kelervaring aan te bieden. Tietz telde twintig jaar later 13.000 werknemers, verspreid over tientallen 
warenhuizen in Duitsland. 
 
Intussen had broer Leonhard Tietz het werkterrein van de familie uitgebreid naar het westen en ves-
tigde hij zich in 1897 in Antwerpen. Hij nam architect Joseph Hertogs onder de arm om aan de Meir 
een grootwarenhuis op te richten dat zowel de grandeur van de familie Tietz moest uitstralen als het 
principe van allesverkoop handhaven. Hertogs (1861-1930) was een succesvol architect die met zijn 
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eclectische gebouwen een stempel op het Antwerpse stadsgezicht heeft gedrukt.  
Het Antwerpse filiaal was het eerste in onze contreien dat verschillende producten verkocht aan 
goedkope prijzen en dat koopwaar terugnam als de klant niet tevreden was. De kledingafdeling ver-
kocht het beste vooral dankzij de betaalbare strohoed. 
Dit typische hoofddeksel was enorm populair en kreeg algauw de bijnaam “tits” mee. 
 
Jodenhaat 
Tietz in Antwerpen was geen lang leven beschoren. Men mikte ontegensprekelijk op een volks pu-
bliek, verkocht vrijwel alles en bereikte al snel een grote omzet. Dit was een doorn in het oog voor de 
plaatselijke middenstand die in 1910 het grootwarenhuis bestempelde als “ongezonde en oneerlijke 
concurrentie, gevoerd door een vreemde Duitse jood die de kleine burger zijn dagelijks brood ontneemt”. 
Niet te verwonderen dat deze aversie na de Eerste Wereldoorlog omsloeg in volkswoede met de uit-
zetting van de familie Tietz tot gevolg.  De bezittingen werden onder sekwester geplaatst. Meteen 
kwam een einde aan het Antwerpse succesverhaal. 

De warenhuisketen A l’ Innovation, de huidige Galeria Inno, nam vanaf dan in het gebouw zijn intrek. 
De familie Tietz keerde terug naar Duitsland om enkele jaren later te emigreren om te ontsnappen aan 
de Jodenvervolging door de Nazi’s. Alle ondernemingen van Tietz werden aan nieuwe eigenaars toe-
gewezen waaronder Kaufhof AG. Deze warenhuisketen is nog altijd de directe nakomeling van de 
Tietz-winkels. 
 
De gerestaureerde, opmerkelijke muurreclame in de Sint-Bavostraat is een mooie herinnering aan een 
verdwenen Antwerpse grandeur, maar is vooral een ode aan de immens populaire strohoed “den 
tits”. Gilbert Van Nuffel/Hugo Cassauwers 
 
 
 
 

Wilrijk Jaarmarkt in 1932. Wie draagt er geen Tits? .©KvH Wilrica 



Nawoord 
In een reportage over oude reclame-muurschilderingen in Antwerpen (GvA 10 maart 2021) zegt het 
Agentschap Erfgoed dat, ondanks de "gezegende" leeftijd, de Wilrijkse muurreclame Tietz niet op  
 
de Vlaams Erfgoedlijst voorkomt en dus niet voor enige bescherming in aanmerking komt “omdat de 
muur niet zozeer gerestaureerd maar gereconstrueerd werd en afwijkt van hoe het er oorspronkelijk uit-
zag". 
 
Een bewering die ons de wenkbrauwen doet fronsen. De restauratie gebeurde wel degelijk op basis 
van een wetenschappelijk onderzoek. Het Wilrijks districtscollege heeft destijds de gerenommeerde 
kunsthistorica, Christine De Wilde-Lyssens, onder de arm genomen, de restauratrice van de Antwerpse 
Stadsfeestzaal. 
 
Er werd voorafgaand een kleuronderzoek verricht en een historische inventarisatie gemaakt op basis 
van de kleurstelling en -gebruik, aangevuld met een synthese van de gebruikte kleurstoffen, zowel or-
ganisch als synthetisch. De originele samenstelling en kleur van de verf konden achterhaald worden 
na onderzoek op materiaalresten, die nog voldoende aanwezig waren in de cementvoegen, en op de 
verweerde bakstenen. Zelfs de baksteenrijen werden geteld en onderzocht.  
Wij weten niet wat Agentschap Erfgoed onder een restauratie van een muurschildering/gevelreclame 
verstaat maar we weten wel dat tal van gebouwen uit de Erfgoedlijst zijn “gereconstrueerd” in plaats 
van gerestaureerd. 
 
Twee maten en twee gewichten?  Hugo Cassauwers 
 

 

De reclame werd in 1902 aangebracht in de huidige Sint-Bavostraat, toen nog de Bergstraat. De straat was een belangrijke in-
valsweg naar het dorpscentrum.©KvH Wilrica 



Kasteel Ieperman van speelhof tot rijksschool 
 

In 1952 sterft Maurice Beeckmans. Deze telg uit de grote adellijke familie Beeckmans-de West-
Meerbeeck is de laatste privéeigenaar van kasteel Ieperman op de hoek van de Bist en de Sint-
Bavostraat. Hij is in 1920 eigenaar geworden van Ieperman en in de periode van 1920 tot 1952 staat het 
kasteel ook wel bekend als Hof van Beeckmans. Na de dood van Maurice Beeckmans koopt de Staat 
het kasteel en domein van negen hectare om er een rijksschool op te richten.  
 
De Belgische schoolstrijd 
De jaren 50 van de vorige eeuw worden gekenmerkt door de Schoolstrijd. De eerste Schoolstrijd uit 
het laatste kwart van de 19de eeuw ging over het basisonderwijs, nu is de inzet het middelbaar onder-
wijs. Na de Tweede Wereldoorlog gaan steeds meer jongeren middelbaar onderwijs volgen. Zowel het 
vrij als het officieel onderwijs hebben echter een probleem. De vrije scholen worden niet gesubsidi-
eerd en moeten derhalve een hoog inschrijvingsgeld vragen, terwijl het rijksonderwijs te weinig scho-
len heeft waar middelbaar onderwijs wordt aangeboden. In combinatie met de toenemende verzuiling 
leidt dit tot de tweede Schoolstrijd, waarbij zowel katholieken als vrijzinnigen zoveel mogelijk jonge-
ren aan hun zuilen proberen te binden via het middelbaar onderwijs.  
 
De opeenvolgende federale regeringen proberen tijdens deze periode tegemoet te komen aan de ei-
sen van hun zuil en onderwijsnet. In 1950 halen de christendemocraten een absolute meerderheid in 
Kamer en Senaat en vormen een homogene CVP-PSC-regering. Minister van Onderwijs Pierre Harmel 
komt tegemoet aan de eisen van het vrij onderwijs en de vrije middelbare scholen worden gesubsidi-
eerd.  
 
Initiatieven van het rijksonderwijs om nieuwe scholen op te richten worden echter onderworpen aan 
het advies van een paritair samengestelde commissie, waardoor het vrij onderwijs inspraak krijgt waar 
rijksscholen mogen komen.  
 
Bij de verkiezingen van 1954 verliezen de christendemocraten de absolute meerderheid. Socialisten en 
liberalen vormen samen een paarse regering onder leiding van Achille Van Acker.  
 
De nieuwe onderwijswet van de socialistische minister Leo Collard raakt niet aan de subsidiëring van 
het vrij onderwijs, maar schaft wel de paritaire commissies en bijgevolg ook de katholieke invloed op 
het rijksonderwijs af.  
 
Uiteindelijk eindigt de Schoolstrijd in 1958 met het Schoolpact, waardoor de subsidiëring van het vrij 
onderwijs behouden blijft evenals de onafhankelijkheid van het rijksonderwijs, dat zijn achterstand in 
scholen mag inhalen.  
 
De Wilrijkse schoolstrijd 
In Wilrijk winnen de socialisten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1952 twee zetels en breken de 
absolute meerderheid van de katholieke partij CVP. De socialisten vormen samen met de liberalen het 
schepencollege, met de liberaal Karel Poma sr. als burgemeester en schepen van onderwijs.  
 
Een van de programmapunten van de liberale partij tijdens de campagne van 1952 was de oprichting 
van een rijksmiddelbareschool in Wilrijk. Het paarse schepencollege maakt van deze rijksschool een 
prioriteit, want het beseft dat dit absoluut moet gebeuren tijdens deze beleidsperiode.  
 
Bovendien is het politieke klimaat zeer gunstig, gelet op de paarse regering Van Acker vanaf 1954 en 
de Wet Collard die voorziet in de oprichting van een groot aantal rijksmiddelbarescholen.  
 



Op 18 januari 1955 deelt minister van Onderwijs Leo Collard aan het gemeentebestuur van Wilrijk zijn 
beslissing mee om in Wilrijk een rijksmiddelbareschool op te richten. Op 4 februari 1955 besluit de ge-
meenteraad om in te gaan op het voorstel van de minister en om de gemeentelijke lagere jongens-
school in de Heistraat af te staan aan de Staat.  
 
De Wilrijkse katholieke gemeenschap staat op zijn achterste poten en organiseert protestmarsen en 
zwarte vlaggenacties, want door de overdracht van de gemeentelijke lagere school verandert deze 
neutrale school in hun ogen in een vrijzinnige.  

In april 1955 dienen de katholieken bij de gemeenteraad een bezwaarschrift in aangaande de over-
dracht van de school. De Wilrijkse gemeenteraad verwerpt het bewaarschrift, met als extra argument 
dat de overdracht van de gemeenteschool aan de Staat grote financiële voordelen voor de gemeente-
begroting biedt.  
 
Daarmee is de soap echter nog niet ten einde, want vervolgens spreekt de Bestendige Deputatie van 
de provincie Antwerpen, die een homogene CVP-samenstelling heeft, zich ongunstig uit over de ge-
meenteraadsbeslissing van Wilrijk.  
 
Op 17 augustus 1955, twee weken voor de geplande opening van de rijksschool in Wilrijk, keurt provin-
ciegouverneur De Clerck uiteindelijk de gemeenteraadsbeslissing goed, waardoor de overdracht van 
de gemeenteschool aan de Staat doorgang kan vinden.  
 
Ondanks alle strubbelingen kan de Wilrijkse rijksschool toch van start gaan op 1 september 1955, met 
twee kleuterklassen, zes lagere meisjes- en zes lagere jongensklassen, aangevuld met drie klassen 
middelbaar onderwijs (1 moderne, 1 familiale en 1 technische). 
 
De klassen krijgen een onderkomen in de voormalige gemeenteschool in de Heistraat en in het do-
mein Ieperman. Na eeuwenlang als privéwoning of buitenverblijf gediend te hebben, krijgt het kasteel 
een nieuwe invulling.  

De gemeentelijke jongensschool in de Heistraat  werd in 1955 een gemengde rijksschool. ©Fotoarchief Gemeente Wilrijk  



 
Uitbreiding en ondoordachte afbraak 
Het spreekt voor zich dat het oude kasteel niet echt geschikt is om een school in onder te brengen. Er 
moeten heel wat aanpassingswerken gebeuren om het gebouw bruikbaar te maken als school.  
Ook de oranjerie en de paardenstal worden benut voor schooldoeleinden. De paardenstal wordt om-
geturnd tot een provisoire turnzaal, waarbij zelfs de hengsels mee worden ingeschakeld.  
 
De aangroei van het leerlingenaantal maakt al snel nieuwbouw noodzakelijk. In 1957 komen er reeds 
zogenaamde mobiele klassen, in 1961 wordt er aan de Doornstraat een kleuterafdeling opgetrokken 
en in 1965 komt er een PMS-centrum in een nieuwbouw op het domein.  
 
In 1968 wordt er een nieuwbouw gerealiseerd in het park langs de vijver waar de technische afdeling 
voor meisjes (de “familiale”) en de refter worden ondergebracht. 
 
In 1984 tot slot wordt de nieuwe basisschool aan de Kerkelei in gebruik genomen en verhuist deze 
(later omgedoopt tot Parkschool Ieperman) van de Heistraat naar de Kerkelei. Sindsdien zijn alle 
schoolactiviteiten van het gemeenschapsonderwijs GO! gecentraliseerd in domein Ieperman.  
 

Helaas gaat dergelijke expansie ook gepaard met afbraak, zeker in de jaren 70 van vorige eeuw. Het 
rijksonderwijs wil het kasteel en de oranjerie afbreken om plaats te maken voor nieuwbouw. Maar de 
gemeente Wilrijk gaat dwarsliggen, burgemeester Kiebooms en de gemeenteraad verzetten zich una-
niem tegen de sloop van het kastelencomplex. Uiteindelijk wordt een compromis gevonden tussen 
Staat en gemeente. Het kasteel blijft behouden en wordt gerestaureerd, maar de oranjerie wordt af-
gebroken om plaats te maken voor nieuwbouw met ateliers voor de technische afdeling. 
 
 

De oranjerie van domein Ieperman (rechts) ging voor de bijl voor schooluitbreiding. ©Fotoarchief Gemeente Wilrijk 



Gelukkig staat het kasteel Ieperman dus nog steeds te pronken op de Bist, maar helaas is de oranjerie 
wel weg. Nochtans werd deze wintertuin van Ieperman geprezen als een van de mooiste van de pro-
vincie Antwerpen.  
 
Het kasteelgebouw zelf wordt nu niet meer door de Parkschool Ieperman benut maar wordt verhuurd 
aan de Faculteit voor Godsdienstwetenschappen (FVG). Ken Van Nuffel 
 
Bronnen: 
De geschiedenis van België na 1945, Els Witte en Alain Meynen, 2006. 
Geschiedenis van Wilrijk, Prof. Dr. R. Van Passen, Gemeentebestuur Wilrijk, 1982 
Burgemeester Karel Poma: een politieke laatbloeier, Gilbert Van Nuffel, Kring voor Heemkunde Wilrica, 2013 
De Bist, een plein vol herinneringen, Hugo Cassauwers, Réginald Schuerwegen, Jozef Verstappen en Johan Pieraerts; Kring 
voor Heemkunde Wilrica, 2007 
Hoven van Plaisantie in de provincie Antwerpen, olv Roland Baetens, 2013  

 
Nawoord 
Sinds begin dit jaar staat het kasteel Ieperman te koop. Het Gemeenschapsonderwijs wil dit gebouw 
kwijt en heeft het huurcontract met FVG opgezegd. De faculteit dient op zoek te gaan naar een ande-
re locatie.  
Eigenlijk is dit geen echt verrassende beslissing van de onderwijskoepel. In het verleden werd zelfs 
een afbraak van dit nochtans waardevol, maar “hinderlijk” (sic) erfgoed overwogen. 
Wij hopen op een toekomstige eigenaar met gezond verstand. Het gaat hier om het  oudste gebouw 
van het Wilrijks dorpscentrum. (red)    

Facelift voor een begraafpark 
 
Het begraafpark Moretus langs de Jules Moretuslei kreeg de voorbije maanden een volledige facelift. 
De oude begraafplaats werd een gezellig toegankelijker parkje met respect voor de nog bestaande 
grafstenen. 
 
Dit voormalige kerkhof werd in 1890 opengesteld voor begravingen. De begraafplaats rond de Sint-
Bavokerk was te klein geworden.  Na moeilijke onderhandelingen met de eigenaars, familie della Faille, 
kon het gemeentebestuur deze gronden voor het “Nieuwe Kerkhof” aan de Jules Moretuslei kopen. 
In 1967 werden de begravingen stopgezet wanneer de huidige begraafplaats Steytelinck al enige tijd 
“in bedrijf” was.  
 
Historiek 
In zijn Aantekeningen over Antwerpse begraafplaatsen (Antwerpen, uitg. Lectura, 1946 ) geeft H. Eg-
genstein een getuigenis over zijn bezoek aan “het nieuw (sic) Gemeentekerkhof van Wilrijk”. 
 
Ligging: Juul Moretuslei. Afstappen van trams 9 of 17 aan de Heistraat. Spooroverweg overstappen en ver-
volgens linksaf de Juul Moretuslei inslaan (open van 8 tot 17 uur). Niet zeer grote, wel onderhouden be-
graafplaats. Twee hoofdlanen, die elkaar aan een rondplein kruisen, zijn beplant met fraai gesnoeide lin-
den. 
De hoofdingang in het midden van de ijzeren afsluiting langs de Juul Moretuslei geeft toegang tot de mid-
denlaan. Hier hebben we rechts de graven van oorlogsinvaliden uit de Eerste Wereldoorlog. Links een elf-
tal graven van Wilrijkse burgers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog te Brasschaat door de Duitsers 
doodgeschoten werden en op 66 Mei 1949, na een plechtige lijkdienst op de Bist te Wilrijk, hier ter aarde 
besteld werden. Verderop aan dezelfde kant enkele gesneuvelden uit de Meiveldtocht 1944. 
De middenlaan geeft uit op een rondplein, in welks midden zich de obelisk verheft ter nagedachtenis der 
gesneuvelden uit de oorlog 1914-1918. 
Op dit rondplein, o.m. links vooraan, het tweelinggraf van de beroemde schilder Karel Ooms 1849-1944) en 



van zijn echtgenote Edith van Eersel (1841-1961), gedekt door gevelde kruisen, in welke vorm vele grafmo-
numenten in Zuid-Frankrijk uitgevoerd worden. 
Karel Ooms was de meest getrouwe leerling van Nicaise De Keyser, zonder nochtans een slaafs navolger 
van hem te zijn. ……. 
Aan de tegenovergestelde zijde van dit rondplein bemerken we de laatste rustplaats van een ander be-
kend schilder, namelijk Karel Boom (1898-1939). 
Deze kunstenaar werd in Hoogstraten als zoon van een schildersbaas geboren. Van zijn 14dee jaar af be-
zocht hij de Antwerpse Academie, alsdan onder het bestuur van Nicaise De Keyser, daarna van Karel Ver-
lat. Van 1968 tot 1936 bezorgde hij verschillende historische doeken en portretten voor het stadhuis van 
Turnhout. 
Op dit rondplein staat ook de tombe der familie Schmit, treurende vrouw met bloemfestoenen, werk van 
beeldhouwer Frans Jochems en bouwmeester Constant Wilbers. 
Als bijzonderheid, in het park gelegen rechts van de hoofdlaan (7" weg) graf met een Armenisch opschrift 
(van wijlen Astrique Ter Acopiantz). 
Volgen we nu van het rondplein de laan, die naar het groot kruisbeeld voert. Bijna ten einde, links, het 
graf der bekende familie Cardon de Lichtbuer. Nabij het kruisbeeld de rustplaats der familie Guyot en van 
Messire François Geelhand, behorend tot een om hare liefdadigheid bekende familie in het Antwerpse.  
De zerk, die er verweerd uitziet, draagt het blazoen met de « gele hand » (sprekend wapen) en de leus 
« Animo et Fortitudine ». (Door moed en wilskracht, red) 
Hier hebben we ook de graftombe der familie Charles De Koninck (Brouwerij De Koninck red.) met de eni-
ge grafkapel, die zich op deze begraafplaats bevindt (arch. Louis Hamaide). 
Tegen het achterhek van het kerkhof, de grote grafkelders der families Beeckmans de West-Meerbeeck 
en Moretus-Plantin de Bouchout.  In de buurt van eerstgenoemde grafkelder, rustplaatsen van slacht-
offers der vliegende bommen. In de buurt van laatstgenoemde kelder, grafplaatsen van paters Jezuïeten. 

Deze leilindendreef is de centrale dreef van het begraafpark Moretus. Het is een realisatie van de internationaal bekroon-

de, Wilrijkse boom- en bloemenkweker Frans Nagels. ©Jef De Mey 



Van de redactie 
 

 

Redactieadres: info@wilrica.be 
 
Vindt u dat onze lokale geschiedenis moet blijven leven, dan kan u Wilrica steunen. 
Steunend lid wordt u bij een storting vanaf 15 euro. Erelid bent u vanaf 30 euro of meer. Uw bijdrage 
kan worden gestort op BE02 7380 0818 8640 – Kring voor Heemkunde Wilrica. Dank bij voorbaat. 
 
Kijk ook eens op onze website www.wilrica.be waar regelmatig een nieuw interessant artikel ver-
schijnt.  
  

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. 
 
 

v.u.: Hugo Cassauwers, p.a. Wilrica, Districtshuis – Bist 1, 2610 Wilrijk 
redactie : Gilbert Van Nuffel, gilbert.van.nuffel@wilrica.be 

vormgeving: Ken Van Nuffel 

 
Uiteraard werden hier nog veel meer burgers, notabelen, kasteelbewoners, en kloosterlingen begra-
ven. Door de aangroei van de bevolking van 5.400 inwoners in 1890 tot meer dan 27.000 in 1950 werd 
het kerkhof al snel te klein en werd er  uitgekeken naar een nieuwe begraafplaats.  Vanaf 1951 kon er 
begraven worden op de nieuwe begraafplaats Steytelinck en in 1967 werd het begraven aan de Jules 
Moretuslei definitief stopgezet. Op korte termijn verdwenen de meeste grafzerken, omdat bij het 
overlijden van een familielid het geheel verplaatst werd naar andere begraafplaatsen of door het ein-
digen van de concessies.   
 
In 2002 heeft Lodewijk Van Dyck alle grafschriften van de ongeveer 320 overgebleven grafmonumen-
ten geïnventariseerd. Deze werden vervolledigd met de afbeeldingen en zijn beschikbaar. Wie belang-
stelling en/of vragen heeft, kan een mailtje zenden naar info@wilrica.be. Jef De Mey 
 
 
 
Nawoord 
In 2017, vijftig jaar na het sluiten van de begraafplaats Moretus, liepen de laatste concessies ten einde 
en kwam een mogelijk andere bestemming voor de kerkhofgronden - pal in een woongebied - in het 
vizier. Met de onlangs uitgevoerde facelift, mede op advies van Wilrica,  werd deze groenzone omge-
vormd tot een volwaardig begraafpark en lijkt een verdere ontmanteling ervan van de baan. Met dank 
aan de stedelijke Dienst voor Begraafplaatsen en Groenvoorziening en het Wilrijkse districtsbestuur 
(red) 
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