
Einde Wereldoorlog II
Wilrijk ontsnapt aan een verschrikkelijke ramp

Wilrijk is vuil, en
daar kunnen we
samen veel aan
veranderen
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Heliopolis in
Egypte en de
bijzondere link
met Wilrijk

en verder

Wie op de begraafplaats Steytelinck rondwandelt wordt onmiddellijk getroffen door
het grote aantal gefusilleerde Wilrijkse jongeren dat daar begraven ligt en ook door de
burgerslachtoffers van de V-1 (vliegende) bommen en de V-2 raketten. Maar het had
allemaal nog veel erger gekund.

1

Hoogspanning op
Fort 7 bij het einde
van WO II

Foto bij de inhuldiging van het gedenkteken: v.l.n.r. districtsvoorzitter Thierry
Vanderkindere, Claudia Metzger, kleindochter van de majoor, Luitenant-kolonel Volker
Eden, vertegenwoordiger van de Duitse Ambassade in Brussel en Henri Haenen,
vaandrig van de NSB-afdeling Wilrijk

Wilrijk bevrijd op 4 september 1944
Op 4 september 2019 is het exact 75 jaar
geleden dat Wilrijk door de Britten werd
bevrijd van de nazi’s. Ter gelegenheid van
65 jaar Bevrijding, herdacht het district
Wilrijk deze gebeurtenis op zondag 5
september 2009 met de inhuldiging van
een sober gedenkteken op de hoek van de
Legerstraat en de Fort 7-straat, nabij het
Fort 7. Het gedenkteken brengt niet alleen
hulde aan de Britse bevrijders die onder
leiding van kolonel Frederic Slater, en
geholpen door het Wilrijks verzet, Wilrijk
bevrijdden van vier jaar nazibezetting. Het
brengt ook een eerbetoon aan een Duitse
‘bezetter’, majoor Wilhelm Metzger,
bevelhebber van het munitiedepot dat van
augustus 1940 tot september 1944 was
ondergebracht in Fort 7. Door zijn moedig
en doortastend optreden behoedde
Metzger Wilrijk voor een verschrikkelijke
ramp.

België bezet
Op 10 mei 1940 valt nazi-Duitsland België
binnen. De Duitse troepen nemen meteen
belangrijke strategische plaatsen in. In
Wilrijk zijn dat o.m. de uit 1860 daterende
Brialmontforten 6 en 7. Fort 6 wordt
ingericht als algemeen bevoorradingsdepot,
waaronder ook lichte wapens en munitie
dienen gerekend. Fort 7 krijgt het statuut
van gevangenis voor Duitse militairen.

Al snel verandert in 1940 de bestemming
van Fort 7 van gevangenis naar
munitiedepot.

Een Luftwaffe-eenheid onder leiding van
Hauptmann Wilhelm Metzger wordt belast
met het toezicht. Met het oog daarop werft
de Duitse bezetter Belgische arbeiders aan.
Van 59 op 4 augustus tot bijna 200 later.
Honderden tonnen zware
luchtafweermunitie en vliegtuigbommen
worden er opgeslagen.

De vriendelijke majoor
Metzger krijgt in Wilrijk een woning
toegewezen in de Sorbenlaan en komt al
vlug in contact met pastoor Jozef Pauwels,
stichter van de Sint-Jan Vianneyparochie
aan de Boomsesteenweg, nabij Fort 7.
Wilhelm Metzger is als diepchristelijk man
eveneens een overtuigde antinazi. In de
Eerste Wereldoorlog stonden Wilhelm
Metzger en Jozef Pauwels nog als vijanden
tegenover elkaar. De eerste als Duitse
artillerist, de tweede als Belgisch
aalmoezenier. Beiden hebben in al die tijd
ervaring, doorzicht en levenswijsheid
opgedaan. Maar allebei staan ze nu in
dienst van hun eigen gemeenschap.

Gedurende de hele bezettingstijd was
Wilhelm Metzger, ondanks zijn Duitse
afkomst, een gerespecteerde persoon in
Wilrijk. Bij de bevolking stond hij
genoegzaam bekend als de ‘vriendelijke
majoor’. “Moest men onze samenspraak
gehoord hebben, we werden beiden
doodgeschoten” vertrouwt de majoor
tijdens één van zijn vele gesprekken
pastoor Pauwels toe.

Vervolg op pag. 2

Wilhelm METZGER
1894 -1969
© Claudia Metzger

Pastoor Jozef Pauwels,
stichter van de Sint-Jan
Vianneyparochie te Wilrijk.
© Kring voor Heemkunde
Wilrica

Arbeiders en Duitse
soldaten op Fort 7.
© Claudia Metzger

Bevrijdingsacties in Wilrijk: tanks rukken via de Alfons
Wellenstraat op naar Fort 6.
© Kring voor Heemkunde Wilrica
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Wilrijk is vuil en daar kunnen we samen
veel aan veranderen
Burgmeester Bart De Wever heeft het gezegd. ‘De stad is vuil’. Dit geldt ook voor Wilrijk, en dat
zie je elke dag, op de ene plek al wat meer dan op de andere. Het kan veel beter als we ons daar
samen achter zetten en niet alleen met een (vuile) vinger naar de anderen wijzen. We zijn er in
grote mate in geslaagd om hondenpoep van onze straten te weren. Nu moet dat ook voor ander
vuil.

Vergelijk eens wanneer je op reis bent
Dat Antwerpen vuiler is dan veel andere steden in Europa
zie je als je propere, en dus leuke, steden bezoekt. En dan
moeten we niet in de eerste plaats aan de stadstaat
Singapore denken waar er forse boetes staan op elk stukje
vuil dat op de straat terecht komt, inclusief
sigarettenpeuken. Je zou in die Zuid-Aziatische stad letterlijk
van de grond kunnen eten. Maar ook dat is daar verboden.

Er zijn wel meer landen die uitblinken op dat gebied, ook in
werelddelen waar je dit niet meteen zou verwachten. De
straten van St.Petersburg zijn kraaknet en in een land van
verstokte rokers moeten alle sigarettenpeuken daar in grote
asbakken op de straat worden gedropt. Ook een aantal
Oost-Afrikaanse landen hebben de strijd tegen zwerfvuil
ingezet en proberen dat zelfs te voorkomen. Zo mag je
Rwanda niet meer binnen met plastic zakjes in je koffer. Dat
in sterk contrast met het Rwanda van zo een 30 jaar
geleden, toen alle struiken en zelfs de takken van de bomen
vol hingen met plastic vodjes. Die raakten daar niet weg

omdat er vele bomen en struiken staan met forse doornen.
Safari-toeristen voor de dure excursies naar de berggorilla’s
zijn bij deze gewaarschuwd. Andere Oost-Afrikaanse landen
volgen dat voorbeeld. Zijn we dan bij de slechtsten van de
klas? Neen, eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dit niet zo
is. Neem maar eens de Thalys naar Londen. De hele
omgeving van het drukke St. Pancras Station met nog twee
andere stations in de buurt ligt vol met weggooide papieren
en plastic zakjes.
Begin jaren 90 werden we door de Universiteit van Namibië
uitgestuurd naar een ‘outpost’ tegen de grens met Angola.
Op weg van de hoofdstad Windhoek naar het Noorden zag
je bij het buitenrijden van die propere stad overal flesjes en
blikjes langs de weg liggen. Geleidelijk raakten die kennelijk
leeg gedronken want de volgende 50 km kwam je ze niet
meer tegen. Maar eens voorbij het volgende stadje begon
dat opnieuw. Nu moet je daarvoor niet meer naar het verre
Namibië. Onze wegbermen liggen minstens even vol met
wegwerprommel.

De Vlaamse wetgever blijft in gebreke
Zo een 40% van het zwerfvuil bestaat uit blikjes en
petflessen. Ovam, de Vlaamse
afvalstoffenmaatschappij, schat de zwerfvuilkosten in
Vlaanderen op 134,6 miljoen eur per jaar. Op dit
moment worden die kosten bijna uitsluitend met
belastinggeld betaald.

Statiegeld biedt een goede aanzet tot de oplossing
van het probleem. Waar die maatregel is ingevoerd
daalt het zwerfvuil aanzienlijk. De stad Gent stelt dat
statiegeld voor blik en petflessen zowel bijdraagt
aan de circulaire economie als aan een schone en
leefbare stad. Ze sluit zich daarom aan bij de
Statiegeldalliantie. Die Nederlands-Belgische alliantie
ijvert voor de invoering van statiegeld. Meer dan 900
steden, gemeenten, bedrijven en andere
organisaties zijn daarbij aangesloten, maar
Antwerpen is daar niet bij. Volgens Rob Buurman,
Directeur Recycling Netwerk Benelux, is het
onvermijdelijk: “vroeg of laat zal Vlaanderen
statiegeld invoeren. De politieke partijen moeten het

op de onderhandelingstafel leggen” (De Standaard 7
augustus 2019). Die plastic revolutie heeft deels te
maken met een nieuwe Europese richtlijn (wet) over
plastic wegwerpproducten (Single Use Plastics
Directive) die over twee jaar in elk land van de EU
moet zijn doorgevoerd. Die richtlijn moet ervoor
zorgen dat tegen 2029 90% van alle plastic flessen
gescheiden moet worden ingezameld om ze daarna
te recycleren. En vanaf 2023 al moeten de kosten
daarvoor gedragen worden door de producenten
van plastic flessen.
Frankrijk, Groot-Brittannië, Schotland, Nederland en
ook de stad Istanbul in Turkije hebben al
maatregelen genomen. In die laatste stad krijg je
extra rijkrediet op je rittenkaart voor het openbaar
vervoer als je een blikje of flesje in een terug-
automaat stopt. Bij ons hebben Brussel en Wallonië
al maatregelen genomen om het zwerfvuil aan te
pakken. De Vlaamse overheid besloot vorig jaar om
niet te besluiten en dat alles nog maar eens te
bestuderen. Bij gebrek aan statiegeld hier moeten
we dan voorlopig het probleem stroomafwaarts

aanpakken door het opruimen van al dat straatvuil.
En daar wordt flink wat energie in gestoken door de
overheid en de burgers. Daarover meer in een
volgend nummer van De Kaeck.

Foto afvalwagen Antwerpen
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Door tussenkomst van de majoor vindt een 200-tal
Belgische arbeiders werk in Fort 7. Zo voorkomt hij
dat deze mensen verplicht worden tewerkgesteld in
Duitsland, weg van hun gezin en familie. Metzger
stuurt hiervoor herhaalde malen valse rapporten
naar de ‘Werbestelle’ waarin hij deze mensen als
onmisbaar aanbeveelt voor zijn dienst.

Het fort gaat springen!
Na vier jaar keert het tij definitief voor het
bezettingsleger. De geallieerde troepen rukken dag
na dag verder op en de instorting van het Duitse
imperium komt nabij. De Duitse overheid beslist om
zich niet zomaar gewonnen te geven en laat de
aftocht meermaals gepaard gaan met gewelddadige
acties die de lokale bevolking nog lang zou voelen,
ook in Wilrijk. In augustus 1944 krijgt Metzger vanuit
Brussel het bevel alles in gereedheid te brengen om
het munitiedepot op te blazen. Hij negeert dat bevel
bewust op risico van zijn eigen leven. Vanaf
donderdag 31 augustus 1944 laat hij vele zware
bommen uit het fort halen en vervangen door
exemplaren van een lichter kaliber. Dat zou de
impact van een mogelijke explosie enigszins
verkleinen. Op zaterdag 2 september geeft Metzger
zijn manschappen het bevel, zoveel mogelijk munitie
langs de waterkant op te stapelen.

De Duitse overheid ruikt lont en stuurt een majoor
vanuit Brussel om het zaakje te controleren. Gelukkig
wordt Metzger vooraf op de hoogte gesteld van die
komst en geeft hij de Belgische arbeiders het bevel
om geen munitie in het water te gooien als ‘de dikke
majoor uit Brussel’ zou passeren. Bij zijn aankomst
geeft hij één van zijn onderofficieren opdracht de
inspecteur weg te voeren in een motor met zijspan.

Noch de onderofficier, noch de dikke majoor worden
ooit nog teruggezien.

Het eigenlijke bevel om de munitie in de
vestinggracht te werpen, wordt op
zondagvoormiddag 3 september rond 10u30
gegeven. Later op de dag krijgen de arbeiders al de
steun van een aantal vrijwilligers. En Metzger
schakelt daarbij ook het Antwerpse gemeentebestuur
in voor versterking om de honderden tonnen
explosieven in de vestinggracht van Fort 7 te
dumpen. Het moet ongetwijfeld een spannende tijd
geweest zijn voor de omwonenden van het Fort 7. Na
middernacht worden de bewoners uit de Legerstraat
en de Koornbloemstraat gewekt door de politie. Aan
de mannen wordt gevraagd dringend naar het fort te
komen om hulp te bieden. De overige bewoners
worden aangemaand om hun woningen onmiddellijk
te verlaten. De klok tikt en het gevaar is niet
denkbeeldig dat er tijdens het transport van de
bommen toch een explosie zou plaatsvinden.

Na de oorlog
Metzger kan na de oorlog blijven rekenen op de
sympathie van de Wilrijkse bevolking. Na de
bevrijding kondigt pastoor Pauwels vanop de kansel
aan dat hijzelf en burgemeester Frans Van Dun naar
Duitsland afreizen om er te gaan getuigen op het
denazificatieproces van Wilhelm Metzger.

Het feit dat hij een Duitser was deed niet ter zake.
Zijn doortastend optreden behoedde Wilrijk voor een
enorme ramp. Onder andere omstandigheden
hadden vele honderden onschuldige burgers het
leven verloren en had deze omgeving en een groot
stuk van Wilrijk er totaal anders uitgezien. Dit is geen
heldenepos maar het mooie verhaal van twee
mensen die als elkaars tegenstanders door hun

functie, met intelligentie en doortastendheid en
vooral door hun vriendschap op het juiste moment
de juiste beslissing namen.

Met deze bijdrage sluiten we het donkere
oorlogsverleden van Wilrijk in een geest van
verzoening naar de toekomst. Niet op een
begraafplaats maar met een monument te midden
van de bruisende woonwijk Koornbloem.

Hugo Cassauwers, 8-8-2019,
voorzitter Kring voor Heemkunde Wilrica

Begraafplaats Sint-
Magdalenen-Pfarrkirche, mei
2009. ©Hugo Cassauwers

© Kring voor Heemkunde Wilrica
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Wat is de band tussen Wilrijk en Caïro in Egypte?
In een verloren hoek op onze Wilrijkse begraafplaats Steytelinck bevindt zich een erg verwaarloosde grafsteen die
toebehoort aan de “Familie Victor Pecher”. Het middenpaneel is een bas-reliëf van een engel die schijnbaar een
Egyptische tempelpoort binnenstapt.

De Hindoese Qasr Al-Baron (het paleis van de baron)
©Jasmine Elias

Wat doet die grafsteen in Wilrijk?
Dit grafmonument bestaat uit een groot middenpaneel en twee zijpanelen met grafschriften. Op het linkse paneel zijn twee plaketten bevestigd. Het bovenste
plaket vermeldt dat Victor Pecher (sr) (1832-1908), oud consul van België in Rio de Janeiro, en zijn echtgenote Julie van Dievoet (overleden 7 september 1893)
hier werden begraven. Het onderste plaket is ter nagedachtenis van hun twee jong gestorven kinderen, August Pecher ,11 dagen oud (1867) en Louise Hélène
Pecher (1869-1875).

Oorspronkelijk komen deze beide grafschriften van een grafmonument dat gelegen was tegen de zuidmuur van de Sint Bavokerk. Dankzij Jozef Schobbens die
in 1931 de “Graf en gedenkschriften opgenomen in de Kerk van Sint Bavo te Wilrijk” heeft opgetekend, weten we dit zeker. Jozef Schobbens was
provinciegriffier van Antwerpen van 1914 tot 1938.

Steytelinck begraafplaats Wilrijk
© Jef De Mey

Oorspronkelijke begraafplaats
bij de Sint Bavo kerk
© Jef De Mey

Aan de rechterzijde lezen we dat Victor J. Pecher (jr) (1876-
1938), Directeur Général van de Société d' Heliopolis
Egypte, Officier van de orde van Leopold, Grootofficier van
de orde van de Nijl, hier begraven werd en eveneens zijn
echtgenote Elisée De Codt. Zij overleed in 1971 op 86-jarige
leeftijd te Elsene, en vond eveneens hier haar laatste
rustplaats.

Wat en waar is “Heliopolis d’ Egypte” ?
Oorspronkelijk was Heliopolis – wat letterlijk “STAD van de ZON” betekent -
een religieuze stad in Egypte ten tijde van de Farao’s, circa 5.000 jaar
geleden. Momenteel is dit een residentiele buitenwijk van Caïro. Zij is
gelegen halverwege het centrum en de internationale luchthaven van die
stad. Deze nieuwe stad werd begin 20ste eeuw gebouwd onder impuls van
de Belgische bankier en grootindustrieel Eduard Empain, rijk geworden
met onder andere de bouw van de eerste metro van Parijs. Op 10 km van
het centrum van Caïro kon hij in 1905 een stuk woestijnland kopen in de
oase Abbasiya met een oppervlakte van 2.500 hectare. Hij bouwde er zijn
luxueuze droomstad met brede lanen, hotels, een renbaan, golfterrein,
villa’s en paleizen. Een jaar later richt Empain de “Cairo Electric Railway and
Heliopolis Oasis Society op”, zijn tramlijn die het centrum van Caïro
verbindt met Heliopolis. Nauwelijks vier jaar later in 1909 is de stad
praktisch af. Veel rijke Egyptenaren verhuisden naar deze groene
buitenwijk. Ze werd eveneens druk bezocht door veel welgestelde Europese
toeristen.

Heliopolische stijl
De typische en unieke stijl van de stad is een combinatie van Oosterse,
Moorse, Arabische en Europese invloeden. De architectuur van dit
stadsdeel wordt algemeen bestempeld als Heliopolische stijl door haar
architecturale en decoratieve elementen die tot uiting komen in de talloze
gebouwen.
Enkele voorbeelden

• De Hindoevilla die Baron Empain voor zichzelf liet bouwen tussen
1907 en 1910 en die nog steeds Qasr Al-Baron wordt genoemd.

• De Onze-Lieve-Vrouwbasiliek waar Baron Empain in 1929 zijn
laatste rustplaats vond en waar ook zijn zoon Jean in 1946 werd
bijgelegd.

• Het Heliopolis Palace Hotel met meer dan 300 suites en 54.000
m² tuinen dat werd gebouwd tussen 1908 en 1910. In 1972 werd
het omgevormd tot het presidentieel paleis.

Nog zoekwerk
Dus onze Victor Pecher junior was hiervan Directeur Générale. We blijven
zoeken naar welke specifieke rol hij had in het geheel van deze
onderneming en naar meer informatie over zijn persoon. Eveneens
proberen we dit grafmonument van de afbraak te redden. We duimen dat
dit lukt.

Jef De Mey
Kring voor Heemkunde WILRICA vzw.

Villa Empain in Brussel gebouwd door Louis Empain, de
tweede zoon van de schatrijke Eduard. Nu de zetel van
Boghossian Foundation. Een modernistische villa van
architect Michel Polak. Bouwjaar 1930.
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Colofon
Voor info over beweging.net Wilrijk kan je terecht bij Marleen Verbruggen, Schuurveldlaan 45/201, 2610 Wilrijk.
bewegingspuntwilrijk@gmail.com

AGENDA - Er valt altijd iets te beleven in WILRIJK
Vrijdag 4 oktober om 20u en 5, 6 en 13 oktober om 14u30.
TOK. Het sprookje van vogeltovenaar Tovo, die haar poppen levend maakt.
Vanaf 3 jaar.
Dionteater

Zondag 6 oktober
Dagwandeling te Hauts de Froidmont (Luik)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Dinsdag 15 oktober om 19.30 uur
Herstfeest en Proef Femma (opendeuravond)
Femma Wilrijk Centrum

Vrijdag 18 oktober om 11 uur
Bezoek aan de Gouden Straatjes (juweliers)
Femma Wilrijk Centrum

Vrijdag 18 oktober om 15 uur
Bezoek aan het Diamantmuseum (DIVA)
Femma Wilrijk Centrum

Zaterdag 26 oktober
Gezellig Samenzijn – Valaarhof Wilrijk
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Zondag 3 november
Dagwandeling te Leerbeek (Vlaams-Brabant)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Donderdag 7 november om 14 uur
Bezoek aan het Rubenshuis
Femma Wilrijk Centrum

Zaterdag 16 november om 19 uur
Stoofvleessouper
Femma Wilrijk Centrum

Zaterdag 23 november om 20u15, zondag 24 november om 14u30 en 29,
30 november, 6 en 7 december telkens om 20u15
The Lieutenant of Inishmore.
Dionteater

Zondag 1 december
Dagwandeling te Diksmuide (West-Vlaanderen)
Wandelclub “Gun je de Tijd”

Dinsdag 10 december om 8 uur
Kerstreis
Femma Wilrijk Centrum

Dinsdag 17 december om 13.30 en om 19.30 uur
Bloemschikken: kerststuk
Femma Wilrijk Centrum

VASTE ACTIVITEITEN

Femma Wilrijk Centrum
Elke maandag om 09.30 en om 20 uur Yoga en om 11.15 uur Stoelyoga
Femma Wilrijk Centrum: Micheline Joos
Tel. 03 827 32 37 of 0474 45 80 34

Elke maandag van 10 tot 11 uur
Ook tijdens de schoolvakanties
Nordic walking
Nachtegalenpark en Den Brandt. Vertrek einde Vijverlaan

Elke maandag van 12 tot 13 uur
NIET tijdens de schoolvakanties
Zwemmen
Zwembad Ieperman

Okra Berkenrijs
Bij Okra Berkenrijs is iedereen welkom.
Iedere woensdag- en zaterdagnamiddag: kaarten ,sjoelen of petanque,
behalve op zat.7 sept - woe.9 okt - woe 12 dec.
Bingo wordt gespeeld op woensdagen 18 sept. - 16 okt.- 13 nov.
Adres: Lodewijk Mortelmansstraat 13. Valaar.

OKRA Trefpunt 55+ Sint Bavo
Elke donderdag 13.00 – 17.00 uur
Gezellig samenzijn
Parochiecentrum, Sint-Camillusstraat 95, Wilrijk

CONTACTEN

Dionteater
Online via de site of tel. 0468 13 99 95 (woensdag 19.00 - 21.00 uur)
www.dionteater.be/

Femma Wilrijk Centrum
Rita Stevens - tel. 03 830 00 82

OKRA Trefpunt 55+ Sint-Bavo
https://www.okra.be/trefpunt/wilrijk-sint-bavo

Pasar
Wandelclub Gun je de tijd
tel. 03 827 87 08 of gunjedetijd@hotmail.com

De Kaeck liever digitaal dan op papier?
Wenst u deze driemaandelijkse publicatie liever driemaandelijks digitaal in uw mailbox te ontvangen, bezorg dan uw
mailadres aan antwerpen@beweging.net met vermelding van 'Digitaal abonnement De Kaeck'. We zetten dan uw
'papieren abonnement' om in een 'digitaal abonnement'.
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