
 

 

Cultuurraad Borgerhout 

 

Betreft :  advisering kerstglasraam :  

 

Aanleiding 

 

1. Op 9/11/2012 kregen we het volgende antwoord op onze vraag aan het vorige college 

i.v.m. de vraag over de niet-plaatsing van het kerstglasraam: 

Het glasraam van Jos Michiels zal dit jaar niet geplaatst worden. Reden is dat (1) het 

frame waarin het glasraam geplaatst wordt niet meer voldoet aan elementaire 

veiligheidsvoorwaarden en (2) het glasraam zelf aan restauratie toe is. 

Er werden maatregelen genomen om het glasraam in ieder geval in zijn huidige 

toestand veilig te bewaren. Een definitieve beslissing over de restauratie en/of in 

voorkomend geval het glasraam nog op dezelfde wijze zal tentoongesteld worden, 

dient nog genomen. 

2. Op 21/12/2015 kregen we het volgende antwoord op onze vraag aan het college i.v.m. 

de vraag over de niet-plaatsing van het kerstglasraam: 

We bekijken in welke mate de grondige verbouwing en renovatie van het districtshuis 

hier een opportuniteit biedt en binnen welke context de renovatie van het glasraam dan 

het beste wordt opgepakt. In elk geval zal het districtshuis in de kerst- en 

nieuwjaarsperiode van 2016-2017 nog in verbouwing zijn, zodat de kwestie zich ten 

vroegste stelt in het daaropvolgende jaar. 

 

Wij wensen het volgend advies te formuleren aan het districtscollege : 

 

Advies 

Als adviesraad cultuur adviseren we het districtsbestuur : 

 

Einde dit jaar, 2017, zijn de werken van de renovatie van het districtshuis afgerond. De 

kwestie van het niet-plaatsen kan dus een jaar vervroegd worden. 

Het belang van dit stukje Borgerhouts erfgoed is dat het gemaakt  werd door Michiels, een  

kunstenaar van eigen bodem. Het is ook hij die in het gulden boek diverse pagina's heeft 

opgefleurd. 

Het is niet enkel een symbool van één godsdienst want de figuren spelen in de drie grote 

godsdiensten die we in Borgerhout kunnen aantreffen een rol. 

Daarnaast is de wens die er op vermeld staat van belang in ons multicultureel district en naar 

ons aanvoelen onderschrijft iedere politieke beweging, partij of culturele vereniging die wens. 

Vrede is wat we allemaal willen en aan moeten bouwen. 

 

Wij adviseren om bij de beslissing van het niet-plaatsen van het kerstglasraam  

1. een duidelijke en open communicatie naar de bevolking te sturen en te verspreiden via 

de gewone en sociale media waarop het district heel actief is, alvorens een negatieve 

perceptie begint te heersen. 



2. een grondig advies en offerte te laten maken door bijvoorbeeld dit als eindejaarswerk 

aan de Academie voor Beeldende Kunst aan te bieden, mocht dit sinds 2012 en 2015, 

zoals vermeld werd in onze adviezen van toen, nog niet gebeurd zijn en ons dit zo 

spoedig mogelijk over te maken. We adviseren vóór maart 2018. 

3. De cultuurraad zal contact opnemen met de erfgoedcel voor hun expertise en 

advisering. Wij zullen hen aanschrijven en hun antwoord/advies u per omgaande 

meedelen. Indien blijkt dat een restauratie zich niet zou moeten voordoen dan is dit 

meegenomen.  Mocht een restauratie zich moeten voordoen willen we als cultuurraad 

eventueel mee op zoek te gaan naar fondsen indien het district er de voorkeur zou aan 

geven “hun erfgoed” niet te willen onderhouden zoals een goede huisvader doet. We 

denken hierbij bijvoorbeeld aan een deel van het bedrag dat de erfgoedcel aan 

Borgerhout geeft voor erfgoed hier aan te spenderen.  

4. Het frame te herstellen naar de huidige veiligheidsvoorschriften die gelden in het 

kader van de renovatie zodat het glasraam terug kan gezet worden. Dit kan dan in de 

loop van 2018 terug worden hervat. 

5. Als cultuurraad willen we ook eventueel op zoek gaan naar een plek zowel intra muros 

als extra muros mocht blijken dat de “neutraliteit van het bordes dat zich buiten het 

districtshuis bevindt” in het leven wordt geroepen. Dit zullen we doen via een eigen 

onderzoek, contactopname en eventuele open oproep op de diverse sociale en gewone 

media. 

6. In deze zin zouden we ook willen vragen dat het districtsbestuur niet enkel een 

inspanning doet om de kerstverlichting op de Turnhoutsebaan vol te houden maar ook 

in samenspraak met Deurne en Berchem de Gitschotellei te willen voorzien. 

 

 

Besluit 

 

Wij hopen dat het districtscollege ons advies zal overnemen. 

 

 

Voorzitter       Secretaris 

                     
               

 

Geert Janssens      Danny Geleyn 


