
Sneukel jij mee door Mortsel? 

Van Waesdonck naar Venneborg 

Van de Waesdonck, een oud 

gehucht in Mortsel, zie je 

niets meer. Het toponiem 

vertelt ons heel wat over dit 

verdwenen landbouwgebied. 

Waas, waze of Waes verwijst 

naar slijk, modder, land dat 

bij laagwater droog komt te 

liggen. Een donk betekent dan 

onder meer een hoger gelegen 

woonplaats, een verhevenheid 

in een moerassig gebied. 

We beginnen onze sneukeltocht 

in de Waesdonckstraat. Vlak bij 

de gebouwen van het PC Sint-

Amedeus vind je een levensgroot 

bronzen beeld van Monique 

Donckers: ‘De Schaduw’. De figuur zit voor een leeg scherm. 

De Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung heeft het begrip schaduw 

geïntroduceerd in de psychologie. De schaduw noemt Jung het 

machtigste en gevaarlijkste van de archetypen (persona, anima, 

animus en schaduw), omdat het meer van de oorspronkelijke dierlijke 

natuur van de mens bevat. Wil een mens een aangepast lid van de 

gemeenschap worden, dan zal hij de manifestaties van de schaduw 

moeten leren te bedwingen. De schaduw is de duistere kant van het 

onbewuste, de anima het vrouwelijke deel van de psyche en de animus 

het mannelijke deel van de psyche.  

De Waesdonckstraat is één van de oudste straten in Mortsel. In 

archiefstukken van 1372 werd er melding gemaakt van een huis en 



boomgaard ‘Den ouden pantgate: … inde p(a)rochie van Mortsele ane 

de Waexdonck …’ Op het grondgebied Deurne heet deze straat 

‘Leemputtelaarbaan’. Het toponiem Pantgate verwijst letterlijk naar 

een toegangsweg van een klooster, een huis, een gebouw. In het 

Oudfrans verwijst het naar een gedeelte van een gebied, een perceel. 

 

Verwijst de ‘leemputtelaar’ naar het steken van leem, een oud 

ambacht? Een leemput of -kuil ontstaat door het afgraven van leem. 

Leem was immers een dankbaar bouwmateriaal voor vloeren, voor de 

afwerking van vlechtwerkwanden of voor de productie van bakstenen. 

Ook werd leem gebruikt voor zowel erfverharding als voor het 

verharden van wegen. 

We wandelen naar de Deurnestraat, een straat met arbeiders- en 

burgerhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw of het begin van 

de 20ste eeuw. De huizen zijn bepleisterd, hebben beschilderde 

lijstgevels en segmentboogvormige muuropeningen. Sommige zijn 

opgetrokken in neoclassicistische stijl (61, 63, 77 en 79). Deze 



architectuur keert terug naar de idealen van de oude Griekse en 

Romeinse bouwkunst en is een reactie op de zwierige vormen van de 

barok en de rococostijl. In Duitstalige landen en in Oost-Europa 

wordt meestal gesproken over ‘Klassizismus’. 

De straatnaam ‘Deurnestraat’ is afgeleid van het woord doorn (dorn 

of thorn). In het West-Germaanse taalgebied is Deurne bekend in 

Nederland, Duitsland, Engeland en België. Het woord is afgeleid van 

het Germaanse ‘durnum’ dat doorn betekent. Het verwijst naar een 

nederzetting waar veel doornbegroeiing was. 

 

In 1747 woonden er 125 gezinnen in Mortsel. 39 leefden uitsluitend 

van de landbouw. Meestal waren het pachters. De pachter huurde een 

boerderij, weiland, akker, viswater, veer of een stuk grond van een 

ander. Regelmatig, vaak jaarlijks, betaalde hij hiervoor een pacht. 

Daarnaast waren er heel wat inwoners die een landbouwactiviteit 

combineerden met een hoofdfunctie. De onderwijzer, de herbergier, 

de smid, … hadden wel een stukje grond dat ze bewerkten. Zo zien we 

dat in 1794 102 gezinnen (van de 160) over 425 dieren beschikten. 



Het groot aantal dieren in de gemeente tijdens het ancien régime 

kenmerkte de landbouw in Mortsel. Mest werd gebruikt om het land 

te bewerken. Zo werd de zandleembodem verrijkt en kon men vlas, 

tarwe en zelfs tabak telen. Volgens een officiële statistiek van 1846 

waren er toen in Mortsel 181 landbouwbedrijven, waaronder twee van 

30 tot 35 hectare. Slechts 75 van 606 hectare landbouwgrond was 

eigendom van de gebruikers, de rest werd gepacht. Vooral rogge, 

tarwe, aardappelen, klaver, haver, gerst, boekweit en vlas werden 

verbouwd. Het dagloon van de veldarbeiders was, naast de voeding, 

82 cent voor de mannen en 55 cent voor de vrouwen (bron: 

historische fietstocht door Mortsel blz. 13). 

 

 
 

Een gemiddeld gezin (vader, moeder en vier kinderen) had per dag 

een basisbehoefte aan 2 kg brood, 4 kg aardappelen, groenten, melk, 

wat kaas en weinig vlees. Vlees was meestal bestemd voor de vader. 

Per jaar was dat 416,10 BEF in 1845 en 682,55 BEF in 1847. Hierbij 



moest nog de verwarming (1 ton kolen kostte per jaar 24 BEF), de 

huur van één kamer voor het hele gezin, de verlichting en de kleding 

geteld worden. Daarbij daalden de lonen in 1847 nog met ongeveer 

15%. De jaren 1845/1847 betekenden voor 1/7 van de bevolking 

bittere armoede en hongersnood. Ook voor de hogere klasse waren 

deze jaren niet rooskleurig. Deze jaren zijn voor België de zwartste 

geweest, erger nog dan de jaren 1930/33 (Ducpétiaux, Le paupérisme 

dans les Flandres). 

 

 
 

Amedeus Stockmans (1844-1922) was de vijfde generaal-overste van 

de Broeders van Liefde, een rooms-katholieke congregatie van 

pauselijk recht, gesticht door kanunnik Petrus Jozef Triest (1760-

1836). 

 

De generaal-overste staat aan het hoofd van een kloosterorde of een 

congregatie. De toevoeging ‘generaal’ slaat op het centrale bestuur 

van orden en congregaties, het generalaat. De terminologie voor deze 

functie uit het kloosterwezen is vergelijkbaar met wat bij andere 



organisaties en het bedrijfsleven gebruikelijk is: zoals directeur-

generaal en secretaris-generaal (algemeen secretaris). 

 

Vanaf 1815 legden de broeders zich toe op de zorg voor 

geesteszieken. Het werd hun hoofdactiviteit. De congregatie groeide 

uit tot een organisatie met vestigingen in 25 landen (België, 

Roemenië, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Italië, Indonesië, 

Japan, Filipijnen, India, Pakistan, Sri Lanka, Papoea-Nieuw-Guinea, 

Canada, Verenigde Staten, Peru, Brazilië, Congo-Kinshasa, Rwanda, 

Burundi, Zuid-Afrika, Tanzania, Ivoorkust, Kenia en Vietnam). De 

patroonheilige van de congregatie is de H. Vincentius a Paulo. 

 

 
 

Ter hoogte van ‘Houthandel Lambrechts’ (Deurnestraat 253) vind je 

een steegje. Het bas-reliëf op één van de gevels trekt de aandacht. 

Twee mannen dragen een enorme druiventros op hun schouders. Het 

zijn twee Bijbelse figuren die uit Kanaän komen. Kanaän was in de 

oudheid een gebied overspannen door een intens handelsnetwerk van 

Syrië tot Egypte en de Middellandse Zee, via Anatolië tot de Zwarte 



Zee. Rond 2000 v. Chr. was Kanaän zelfs verbonden met de vallei van 

de Indus. 

 

In 1916 publiceerde Felix Timmermans zijn eerste streekroman 

‘Pallieter’. Op de omslag van het boek vinden we deze Bijbelse figuren 

terug. Timmermans was niet alleen schrijver, dichter, maar ook 

schilder en tekenaar. De afbeelding werd door Timmermans zelf 

gemaakt en verwijst grotendeels naar ‘Het Belofte Land’, het café 

waar de schrijver tijdens zijn wandelingen door Lier voorbijliep. 

Volgens de schrijver was Lier het Beloofde Land. Timmermans 

noemde de stad het middelpunt van de wereld. 

 

 
 

We steken de Deurnestraat over en wandelen naar het station. Aan 

je linkerkant vind je ‘De Brug’. Dr. Raoul De Smedt stichtte deze 

beschutte werkplaats in 1971. Op 20 augustus 1973 opende het 

bedrijf zijn deuren. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige 

eeuw groeide ‘De Brug’ uit tot een bekend bedrijvencomplex op de 

Waesdonck. Je vindt er een spuit- en stofferingafdeling, een garage 

en een afdeling elektronica. 

 



‘De Brug’ is een bedrijf met een eigen revalidatiefunctie. De 

werkopdrachten hebben een industrieel karakter met aandacht voor 

de individuele mogelijkheden en beperkingen van elke werknemer. 

 

In 1993 verwierf ‘De Brug’ de terreinen en gebouwen van Mertens nv 

in de Deurnestraat, het ‘Domein Venneborg’. De firma Mertens werd 

in 1905 opgericht. Het bedrijf produceerde kleine meubels, 

ziekenhuisbedden en –meubels, vooral in metaal. In de jaren ‘30 

produceerde de firma schoolmeubilair. 

 

De bekende architect Renaat Braem (1910–2001) liet zijn designs 

door Mertens vervaardigen. Braem wordt ‘de architect van de arme 

mensen’ genoemd. Hij vond sociale architectuur belangrijk en bouwde 

veel woonwijken. Niet alleen functionaliteit telt bij het bouwen, ook 

experimenteerde hij graag met technieken en materialen. 

 

 
 

Twee spoorlijnen kruisen de Deurnestraat. Voor de lijn Antwerpen-

Lier of spoorlijn 27 werd in 1895 een station gebouwd. De lijn 



Antwerpen-Brussel of spoorlijn 25 werd in 1836 aangelegd en 

honderd jaar later kreeg deze lijn een bedding in de diepte. 

 

Mechelen werd het centrum van het nieuwe spoorwegennet in ons 

land. Vanaf Mechelen vertrokken treinen in alle windrichtingen: 

zuidwaarts naar Brussel en Frankrijk, noordwaarts naar Antwerpen 

en de haven, westwaarts naar Oostende via Dendermonde, Gent en 

Brugge en oostwaarts naar Leuven, Luik en Verviers. 

 

In 1958 werd het oude, veel te kleine station van de ‘Grand Central 

Belge’ vervangen. Het gebouw werd hoofdzakelijk in baksteen 

opgetrokken, met een deel van de plinten en muuropeningen in 

breuksteen, een natuursteen van onregelmatige vorm, zoals die 

ongekapt of licht bewerkt uit de steengroeve werd gebroken. 

 

 
 

Op 23 oktober 1895 werd het nieuwe ‘L’Asile Saint Amédée’ geopend 

met een banket. 100 genodigden zaten aan tafel, waaronder de 

minister van justitie Victor Charles Marie Begerem (1853-1934) van 

de katholieke partij en de burgemeester van Mortsel Petrus 



Josephus Reypens. Aan tafel zaten burgerlijke en kerkelijke 

hoogwaardigheidsbekleders en de familie van vader Amedeus. Baron 

Osy de Zegenaer, gouverneur van de provincie en senator Cogels 

waren onder meer de eregenodigden. Broeder Amedeus hield een 

korte toespraak in zijn moedertaal, het Nederlands. Onze 

sneukelroute loopt verder via de Cogelslei naar de Kapellelei, de 

Amedeus Stockmanslei, de Herman Ullenslei en de Osylei. 

 

 
 

De Kapellelei is zonder meer één van de mooiste straten in onze stad. 

We staan stil bij de drie landhuizen of kunstenaarswoningen van Flor 

Van Reeth. De architect was diepgelovig en wilde een authentieke, 

eigentijdse architectuur ontwikkelen die teruggreep naar de oude 

Vlaamse bouw– en leefcultuur. Hij verdiepte zich in de eigentijdse en 

middeleeuwse literatuur, in het symbolisme van Maurice Maeterlinck, 

in de spiritualiteit van Ruusbroec en Thomas a Kempis (n.v.d.r. 

Thomas van Kempen was een middeleeuws augustijner kanunnik, 

kopiist, schrijver en mysticus). 

 

In 1906 kwam Flor Van Reeth in contact met Eugeen Yoors, een 

Vlaams kunstschilder, tekenaar, graveur en glazenier en Felix 

Timmermans. Zij deelden hun diepe religieuze en mystieke 



opvattingen. Voor Flor Van Reeth waren de Vlaamse begijnhoven en in 

het bijzonder het begijnhof van Lier, een mystieke bron voor tal van 

intimistische en symbolistisch geladen waterverfschilderijen. In de 

villa ‘De Witte Vaas’ schreef Felix Timmermans het hoofdstuk 

‘Maneschijn’ uit Pallieter. 

 

 
 

Flor Van Reeth was een vurig verdediger voor regionale bouwkunst in 

de zin van de Arts & Craftsbeweging. De voornaamste 

vertegenwoordigers van deze beweging waren William Morris (1834-

1896) en de schrijver en kunstenaar John Ruskin (1819-1900). Door 

de industrialisatie en mechanisatie was de wereld van eenvoud, 

schoonheid en ambachtelijkheid volgens hen vernietigd. Zij wilden 

deze wereld herstellen. Uit zorg voor de samenleving heeft de 

beweging vanaf het begin niet alleen geijverd voor mooie producten 

die omdat ze mooi zijn ook nuttig zijn, maar ook voor sociale 

rechtvaardigheid, verbetering van arbeidershuizen en pensioenen 

voor de ouderen. 

 

Via de Herman Ullenslei komen we in de kerktuin van Sint-Lodewijk. 

Herman Ullens (1825-1895) was de derde burgemeester van Mortsel 



en eigenaar van Hof ten Dorpe in 1830. De uilen van Joris Buseyne 

(1931-2007) vliegen je niet tegemoet. 

 

Het kunstwerk in de tuin lijkt onstuimig, zelfs wat agressief, maar 

ook sensueel, figuratief en rijk aan vormen. Het keramische werk 

verbergt een uil die zijn vleugels uitslaat. Sommigen zien een 

gekruisigde Christus, anderen duidelijk de honkvaste nachtvogel, die 

sinds eeuwen een diepe indruk op ons maakt. In het kunstwerk zie je 

de kromme snavel met scherpe snijkanten. Het roofdier vliegt 

geruisloos door de lucht. Geen knaagdier of spitsmuis is nog veilig in 

zijn buurt. Had onze kunstenaar voeling met de symboliek van het 

nachtdier: een beeld van wijsheid, onheil of de drager van duistere 

krachten? 

 

 
 

Via de Sint-Reinhildisstraat en de Anna van Hoornstraat komen we 

bij het tunneltje onder spoorweglijn 27 Antwerpen-Lier. 
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