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Het is zover. Na twee coronajaren van onze-
kerheid trekt op zondag 25 september vanaf 
15.30 uur de 8ste editie van de Geitestoet 
door de straten van het Wilrijkse centrum.  
 
Met een vernieuwd concept en in een nieu-
we regie wordt Wilrijk, vroeger en nu, uitge-
beeld met als vaste hoofdrolspeler in deze 
megamanifestatie, onze Lange Wapper. 
 
Wees erbij en kijk reikhalzend naar de stel-
tenlopers, bewonder de bloemenwagen en 
de eeuwenoude Zege- en Maagdenwagen, 
begroet onze plaatselijke reuzen en amuseer 
je bij de tientallen historische taferelen, 
praalwagens en muziekkorpsen . (Red.)  

©Archief gemeente Wilrijk 

De legende van Lange Wapper 
 
Lange Wapper is een Wilrijkenaar. Het feit dat deze mythische plaaggeest vooral in het Antwerpse op-
duikt in allerlei volksverhalen was voor het inhalige Antwerpen een dankbare gelegenheid om hem te 
adopteren. Maar Lange Wapper is en blijft van Wilrijk. 
 
Volgens legenden uit de 16de eeuw vertoefde Lange Wapper graag in de buurt van water en maakte 
zichzelf zo klein als een kind of zo groot als een reus. Met één reuzenstap verplaatste hij zich van 
Burcht naar Hoboken, waar hij ooit een vissersboot bij de mast greep en door de lucht keilde. Hij pest-
te dronkaards en speelde ‘hoedekestamp’ met kinderen.  
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Tot op vandaag vormt de kwelduivel een onuitputtelijke inspiratiebron voor kunstenaars en stripteke-
naars. Kijk maar naar het Suske en Wiske-stripalbum ‘De Zwarte Madam’ van Willy Vandersteen. Daar-
in is Lange Wapper beste maatjes met Kludde, de waterduivel met vissenstaart. 
  
Maar …. volgens de enige echte legende werd Lange Wapper geboren in het Wilrijkse gehucht de 
Nachtegaal, bij pachter Peer-Jan. Onze pachter moest leven van de opbrengst van zijn groenten en 
geitenmelk. Op zekere dag ontdekte hij in een bed peterselie een reusachtige rode kool, zó groot dat 
ze niet eens in zijn grootste ketel ging. Nieuwsgierig betastte hij de krop en…hij streelde over het 
krullenkopje van een schattige boreling.  
Zeven monden had de boer nu al te voeden en zo kwam het dat de dreumes werd geadopteerd door 
een braaf Antwerps echtpaar aan de Brouwersvliet. De dreumes werd een verstandige flinke jongen 
die mensen in nood altijd bijstond. Eens beschermde hij een oud vrouwtje tegen de tergende straat-
jeugd en redde haar zelfs van een verdrinkingsdood uit de Schelde. Het dankbare vrouwke schonk 
hem de gave, zichzelf groot en klein te kunnen 
maken.   
 
Het moet zijn dat hij zich liever in zijn lange dan 
in zijn korte gedaante vertoonde, want al vlug 
kreeg hij de bijnaam van Lange Wapper. Hoewel 
hij officieel doorging als beschermer van zwak-
ken en verdrukten, boezemde hij met zijn onver-
hoeds mekkerend gelach toch vaak angst in bij 
de bevolking. De Wilrijkenaars vrezen Lange 
Wapper echter niet, voor hen is hij een echte 
vriend.  
 
De doop 
Wilrijk werd drie jaar geleden bekroond met de 
titel van Reuzenvriendelijk District omdat het 
een aantal reuzen in zijn erfgoed-patrimonium 
telt. Op jaarmarktdag zijn de Ferre, den John, 
Mieke, Cécile, Hugo en Etienne altijd van de par-
tij en te bewonderen in de omgeving van het 
districtshuis. 
 
Eén reus ontbreekt telkens: Lange Wapper. Tra-
ditie wil immers dat onze Lange slechts één keer 
om de vijf jaar buitenkomt en dat is met de Gei-
testoet. Dit jaar dus op zondag 25 september. 
 
Wij doken in onze archieven en vonden het re-
laas van de doop van de reus Lange Wapper 
toen de Antwerpse kwelgeest door zijn geboor-
tedorp Wilrijk opnieuw in de armen werd geslo-
ten. 
 
Wij citeren : “In het vooruitstrevende geitendorp, Wilrijk genaamd, vond er op 8 augustus 1964 op de 
aloude Bist een vreemdsoortige doop plaats. In tegenwoordigheid van een talrijke menigte, werd een 
acht meter hoge reus met schuimend bier gedoopt. ‘Wij dopen u Lange Wapper, in naam van de Wilrijk-
se gastvrijheid, van de gehele sympathieke bevolking van ons geliefd geitendorp’. “ 
De doopgeschiedenis van Lange Wapper werd gevolgd met de plechtige inschrijving in het bevol-
kingsregister als Ereburger. 

 

Identiteitskaart Lange Wapper, uitgereikt door gemeente 
Wilrijk, 1964.©Archief Gemeente Wilrijk 



 Op de Bist werd de Lange hartelijk verwelkomd en toegesproken door de burgemeester: 
  
‘…Alhoewel de goede oude tijd van de boomgaarden in het Valaar, en de vettige velden van de Duivels-
hoek stilaan verdwijnen, toch is er nog water en ruimte genoeg om u in ons dorp te vermeien. Er is nog 
altijd de Struisbeek en de Hollebeek, die weliswaar niet meer zo welriekend zijn als de naam van ons dorp 
luidt, maar er vloeit nog altijd water genoeg door om u, oude watergeest, toe te laten u er in onder te 
dompelen en op gepasten tijd te voorschijn te komen als een vluchtige dampende geest die over de vel-
den dwaalt. Ge kunt in die hoedanigheid nog rond de forten vliegen, daar is ook nog veel en smakelijk pro-
per water. Ge kunt ook nog enkele hoven van plaisantie gaan bezoeken die zeer vereerd zullen zijn zo’n 
beroemde man als gij te mogen ontvangen.’ 
 
Ontroerd tot in het klokhuis van zijn reuzenhart, dat bonsde als een kermisbeiaard, antwoordde Lange 
Wapper: ‘Vandaag voel ik mij eindelijk thuis bij vrienden. Na een lang leven van omzwervingen en misken-
ning, van avonturen en achterklap, ben ik aangeland in mijn goede, oude, welriekende Wilrijk, waar ik al-
tijd zo graag ben geweest en waar ik voortaan wil blijven…’  
 
De viering of de thuiskomst was ontroerend en werd een groot succes. Wat in Antwerpen nooit moge-
lijk was, werd in Wilrijk spelenderwijze uitgevoerd. Verontwaardigde folkloristische Antwerpse stem-
men stegen luid ten hemel als protest tegen deze adoptie door Wilrijk. Aan feiten kan men echter 
niets veranderen en de waarheid doet men geen geweld aan. 
Lange Wapper is en blijft van Wilrijk, tot spijt van wie ’t benijdt!” – Hugo Cassauwers/Gilbert Van Nuffel 

Het is Geitestoet (zonder -n) 
 
Is het nu Geitestoet of geitenstoet?  Strikt genomen is een geitenstoet een optocht van een massa 
geiten. En Wilrijk een geitendorp noemen, betekent in feite dat zich hier uitsluitend geiten gevestigd 
hebben. Uiteraard weten wij wel beter alhoewel …. 
 
Het hele verhaal is ontstaan in het woelige verkiezingsjaar 1895 toen de Wilrijkse katholieken en libe-
ralen meermaals met hun standpunten lijnrecht tegenover mekaar stonden. De Wilrijkse kiezer bleef 
evenwel doof voor de aantijgingen van de oppositie en bezorgde de Katholieke Partij een klinkende 
overwinning. Gevolg: de liberalen bedachten voortaan alle Wilrijkenaars met de spotnaam 
“geitenkoppen”. En toen werd Wilrijk een “geitendorp”.  

Terug naar de stoet. Bij de 

voorbereidingen van de al-

lereerste Geitestoet in 1965, 

werden de benamingen Gei-

testoet en geitenstoet lus-

tig door mekaar gebruikt.  

Regisseur Frans Van Im-

merseel hakte de knoop 

door. “Een geitenstoet is een 

begrip, Geitestoet is een ei-

gennaam” verkondigde hij 

en meteen werd de naam officieel, en voor de eeuwigheid, vastgelegd en beschermd. En dat is de eni-

ge waarheid als een bok. – Hugo Cassauwers 

 



Stoetherinneringen 
 
Die allereerste Geitestoeten op 12 en 19 september 1965 blijven bij vele oudere Wilrijkenaars in het ge-
heugen kleven. Vooral omdat de eerste editie compleet werd uitgeregend. 
Ivo Op de Beeck (gewezen bestuurslid Wilrica) was één van de honderden figuranten in de stoet. Hij 
vertelt: 
“We hadden nog maar een kwart van het traject afgelegd, toen de hemelsluizen volledig werden openge-
zet. De regen viel met bakken uit de lucht. Wij waren totaal doorweekt. De kledingstukken en pruiken za-
gen er niet uit en de deelnemers hielden het voor bekeken.  Een week later bij de tweede rondgang 
scheen de zon volop”. 
 
De stoeten van 1965 vertrokken in de Heistraat ter hoogte van de Rozenkranskerk. De beide parcours 
waren zowat 6 à 7 km lang. Tijden veranderen, de omloop op 25 september bedraagt 3,5 km. 
 
De figuranten van een deelnemende vereniging dienden zich in hun eigen lokaal om te kleden. 
Ivo gaat verder: 
“De leden van de harmonie De Rode Garde figureerden als Romeinen en moesten verkleed vanuit het 
Volkshuis naar het vertrekpunt. Met hun blote benen en op sandalen, waren zij het mikpunt van spot tij-
dens die wandeling van zowat 800 meter door de drukke Heistraat. 
Ikzelf moest een gemeente uitbeelden die te arm was om een dorpsklok op hun gemeentehuis te installe-
ren. Als boerenjongen moest ik het uur slagen 
op een oude metalen pot. Ik had die pot zelf 
gaan uitkiezen bij de “voddenmarchant” in de 
Doornstraat.” 
 
Cécile  
In de eerste helft van vorige eeuw was Cé-
cile de”goei-vrouw” (vroedvrouw) een alom 
bekende figuur in Wilrijk. Zij werd al op vrij 
jonge leeftijd in de thuis-verloskunde opge-
leid en zal vele Wilrijkse vrouwen bijstaan bij 
een bevalling. 
Regisseur Frans Van Immerseel wilde tijdens 
de Geitestoet van 1965 hulde brengen aan 
alle Wilrijkse vroedvrouwen en creëerde een 
reuzenpop naar beeltenis van Cécile.  
Van de pop is geen spoor meer terug te vin-
den maar een fotootje uit de archieven van 
Wilrica was voor reuzenbouwer Hugo Berck-
moes en zijn onvolprezen Technisch Comité 
van de Geitestoet voldoende om een nieu-
we reuzin te ontwerpen. Samen met haar 
zus Mieke van de Groenenhoek, haar broers 
Hugo, Etienne, John van ’t Geleig en de Fer-
re en aartsvader Lange Wapper stapt zij op 
25 september mee in de optocht.- Gilbert 
Van Nuffel 
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Juleke in de hand van Lange Wapper  
 

In 1964 krijgt de bekende Antwerpse kunstglazenier en stoetenbouwer Frans Van Immerseel de gigan-
tische opdracht om een herdenkingsstoet te ontwerpen, te organiseren, te leiden (kortom zowat al-
les!) naar aanleiding van het 1200-jarig bestaan van de gemeentenaam Wilrijk. In de spotnaam 
“Geitenkoppen” vindt hij een schit-te-rend mo-tief voor zijn stoet.  

 
De uitdaging voor Van Immerseel was niet min: hoe buig je 
een negatieve bijnaam om in een positief gegeven? Hoe 
vertegenwoordig je een draagvlak voor de organisatie van 
een historisch-folkloristische gebeurtenis zonder voorgaan-
de? Een stoet uit het niets toveren was immers geen kat-
tenpis. 1500 figuranten dienden gecontacteerd, kledij ge-
zocht, begeleiding georganiseerd, toneel-, ballet- en volks-
dansgroepen opgeleid, muziekmaatschappijen en praalwa-
gens gezocht, enz. De zoektocht leverde een aantal histori-
sche karossen op, oude praalwagens uit de vroegere Ant-
werpse Ommegang, waarvan een aantal al eeuwen oud, die 
stuk voor stuk dienden gerestaureerd. Maar ook nieuwe 
ontwerpen rolden van de tekentafels. Het bracht het totaal 
op veertien praalwagens. Een mooi voorbeeld is de praal-
wagen van Lange Wapper, een persoonlijk ontwerp van 
Van Immerseel, dat uitgroeide tot icoon van alle voorbije 
Geitestoeten.  
 
Wat echter nog ontbrak waren geiten en moest men naar-
stig op zoek naar een massa intelligente geiten, echte gei-
ten wel te verstaan. Wat zou een Geitestoet immers bete-
kenen zonder geiten? * 
Jules Kerremans was in het dagelijkse leven politieagent 
van beroep. Daarnaast beoefende Jules de niet zo evidente 
hobby van geitenkweker. Op vraag van het Geitestoetcomi-
té toog het gezin Kerremans aan het werk om in record-
tempo eigenhandig méér dan vijftig geiten te kweken, te 
trainen en voor te bereiden voor de stoet van 1965. Voor de 
overige geiten ging hij op zoek bij kwekers in de regio. Het 
was een tijd dat Antwerpen te kampen kreeg met een heu-
se geitenschaarste. Iemand die in Antwerpen een geit wilde 
kopen, kon er gewoon geen meer vinden, te wijten aan de 
onstuitbare ijver van Jules. 

  
 
Als geitenkenner bij uitstek nam Jules Kerremans later ook deel aan de dierenprijskampen op diverse 
jaarmarkten. Hij ontpopte zich als gebrevetteerd geitenkeurder, altijd uitgedost in een typisch nagel-
witte stofjas. Jules was een opgemerkte figuur bij tal van veekeuringen. Bij zijn collega’s stond hij be-
kend als innemend, plichtsbewust en altijd bereid om te helpen. Een kwinkslag was ook nooit veraf. 
Deelnemen aan de jaarmarkt vond hij een eer. 
 
 
   

Geitenkweker-politieagent Jules Kerre-

mans ©Archief KvH Wilrica  

 

 



Wat velen bij de keuring zal bijblijven, is dat hij bij 
de geitenbokken steeds hun edele delen contro-
leerde, ofwel door er bijna onder te kruipen of hen 
op hun achterste te laten staan, tot grote nieuws-
gierigheid van de omstaanders. Hij wist immers als 
kweker, beter dan wie ook, hoe belangrijk dit on-
derdeel wel was! 
 
De reputatie van Jules als officiële Wilrijkse geiten-
kweker van de Geitestoet 1965 mocht niet verge-
ten worden! In de geest van Frans Van Immerseel, 
kreeg het naamloze ventje in de hand van Lange 
Wapper, symbool voor de gastvrije Wilrijkenaar, 
officieel de naam Juleke - Hugo Cassauwers 
 
*57 jaar later. Tijden zijn veranderd. Dierenwelzijn 
wordt door het stads- en districtsbestuur hoog in 
het vaandel gedragen. Op 25 september gaat geen 
enkele echte geit in de stoet. De geiten(koppen) 
staan langs de kant of zitten in de tribune. 

 

Juleke in de hand van Lange Wapper  

©Hugo Cassauwers  

Sprokkels 

Wilricasprokkels 
Voor de aanpak van de oude begraafplaats aan de Jules Moretuslei in Wilrijk ontving de Stad de Open-
baargroen-award 2021. Ze won de eerste prijs in de categorie begraafplaatsen en het 'Zonder is gezon-
der'-label voor de omvorming van begraafplaats tot buurtpark met respect voor het funerair erfgoed. 
Een flinke opsteker voor het geleverde werk van de stedelijke dienst begraafplaatsen en de inzet van 
onze funeraire specialist Jef De Mey. 

 
Geitestoet 
Op zondag 25 september is er vanaf 12 uur animatie op de Bist met podiumoptredens en een heus Kin-
der(speel)dorp. De stoet vertrekt om 15.30 uur in de Gallaitlaan en loopt via Heldenplein, Doornstraat 
naar de tribunes op de Bist. Vandaar gaat het langs de Heistraat, Jules Moretuslei, Koning Albertstraat, 
Kleinesteenweg, Vuurmolenstraat naar de ontbindingsplaats in de Boekstraat. 
  
Tribunekaarten zijn aan 20 euro verkrijgbaar in Schouwburg De Kern 
Men zoekt nog altijd figuranten. Wie belangstelling heeft mail naar  geitestoet20@gmail.com of bel 
naar Linda 0475 327839 
 
Een jaar uitgesteld. Het was al in 1963 dat drie representatieve culturele verenigingen (Davidsfonds, 
Willemsfonds en Vermeylenfonds) bij het Wilrijkse gemeentebestuur aanklopten om 1200 jaar Wilrijk te 
vieren met een stoet tijdens het daaropvolgende jaar. Omdat 1964 een verkiezingsjaar was en sommi-
gen electoraal voordeel zouden kunnen putten uit een dergelijke manifestatie, werd besloten de Gei-
testoet pas in 1965 te laten doorgaan. Hc 

about:blank


  

 

Etienne Mommerency, stoetenregisseur sinds 1990 heeft voor deze editie de fakkel doorgegeven aan 
Manu Jacobs (31) regisseur, acteur, muzikaal leider en producent van theater- en musicalproducties. 
Een stoet regisseren in zijn eigen geboortedorp is ook voor hem een uitdaging.  

 

 

Wilrica – activiteiten 
De beide jaarmarktactiviteiten zijn hernemingen uit 2018 en 2019. Herhaling op algemene aanvraag van 
en voor wie er toen niet bij kon zijn. 
 
Zondag 7 augustus – 11uur – Auditorium districtshuis 
Kermis en jaarmarkt in Wilrijk 
De jaarmarkt van Wilrijk is één van de oudste in de Antwerpse regio. Gedurende de voorbije 129 jaar is 
deze markt steeds een bijzondere attractie gebleven. Gilbert grasduint doorheen de eeuwenoude ker-
mis- en jaarmarktgeschiedenis. 
 
Zondag 7 augustus – 14 uur – Onthaalruimte districtshuis 
Geleide wandeling 
Even kennismaken met de dorpskern van Wilrijk of uw geheugen opfrissen. Hugo en Ken nemen u 
mee voor een tochtje langs enkele historische plaatsen van ons Geitendorp met een bezoek aan raad- 
en trouwzaal van het districtshuis inbegrepen.  
  
Zondag 11 september – vanaf 13.30 uur – Open Monumentendag 
Tijdens deze Open Monumentendag laat Orgel in Vlaanderen u kennismaken met drie prestigieuze 
orgels in Wilrijk: de kerkorgels van Sint-Bavo en O.L.V. Rozenkrans en het lesorgel in het Auditorium 
van het districtshuis op de Bist. Wilrica verzorgt de begeleiding van de deelnemers. Meer informatie 
over deze orgelwandeling volgt. 
 
Woensdag 28 september – 20 uur – Auditorium districtshuis 
Historicus Robin Libert vertelt “Spy Stories”. Over de inlichtingen- en actieagenten. Een bijzondere 
vorm van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer informatie volgt. 
 

 

 



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

vormgeving: Ken Van Nuffel 

Van de redactie 
 

Kring voor Heemkunde Wilrica vzw Ond.nr 0421 903 919 
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. 
 
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. 
 
Wie deze digitale periodiek niet meer wenst te ontvangen, kan zich uitschrijven via info@wilrica.be 
 

Een toemaatje van de redactie 
 
Ook de redactie van WilricaNieuws tekende tijdens voorbije Geitestoeten present. 
Lange Wapper, beschermheer van publieke vrouwen, trok in 2000 Gilbert weg van zijn zoektocht naar 
….. 
Hugo (Aartshertog Albrecht) had in 2005 het benijdenswaardig genoegen om naast de mooie Isabella 
te mogen plaatsnemen. 
Ken (vadsige Romeinse veldheer) kreeg in 2010 de opdracht om zich, vanop zijn rustbed, permanent te 
laten voeden door welllustige slavinnen. Met een “druivenindigestie” als gevolg bij het einde van de 
stoet. 
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