De kerststal “De geboorte van Christus in Brussel“ keert terug naar de Sint‐Niklaaskerk
Gerealiseerd in 1993 door de marionettenspeler Christian Ferauge voor de Sint‐Niklaaskerk (dichtbij de
Beurs), heeft de kribbe “De Geboorte van Christus in Brussel” een groot aantal voorbijgangers, toeristen
en Brusselaars aangetrokken in het stadscentrum, allen met een passie voor onze mooie geschiedenis
en onze folklore. De renovatiewerken van de Sint‐Niklaaskerk in 2002 hebben echter de verhuizing van
de kribbe naar het Krippana kerststallenmuseum in Bullange (Büllingen) noodzakelijk gemaakt. Volledig
gerestaureerd en opgefrist door de minutieuze zorgen van zijn ontwerper zal deze Breugeliaanse
kerststal de komende maanden geïntegreerd worden in de Sint‐Niklaaskerk.
De personages die er deel van uitmaken, een vijftigtal ongeveer, komen allen uit de schilderwerken van
Pieter Bruegel de Oude. Het gaat hier om blinden, bakkers, schoorsteenvegers, draaillierspelers, zonder
Tijl Uilenspiegel te vergeten die de Spaanse soldaten beschimpt. Al deze personages zijn te zien in het
schilderij waar vanuit de “open” Zenne doorheen de Boterstraat wordt gegaan terwijl aan de
rechterkant het Stadhuis wordt bewonderd en op de achtergrond te voet een optocht wordt gehouden
aan de voet van de Sint‐Michiels en Sint‐Goedelekathedraal.
De terugkeer van dit meesterwerk, dat deel uitmaakt van ons nationaal patrimonium, zal gevierd
worden met een religieuze ceremonie in de Sint‐Niklaaskerk op 5 december om 11u00. Dit is uitstekend
nieuws voor Alain Courtois, Eerste schepen van de Stad Brussel en bevoegd voor Erediensten, die dit ziet
als “een mooie kans om toeschouwers aan te trekken voor dit weinig bekende kunstwerk met
imposante afmetingen!” (6 m breed, 4,5 m hoog en 2,5 m diep).
Deze bijzonder mooie kerststal is reeds te zien in de Sint‐Niklaaskerk gesitueerd op nummer 1 van de
Korte Boterstraat (op twee stappen van de Grote Markt). De kerststal zal na de feesten niet worden
weggehaald en zal dus permanent te bezichtigen zijn.

