
Sneukel jij mee door Mortsel? 

 

Sneukel jij ook wel eens? Voor sommigen behoort dit werkwoord 

definitief tot de verleden tijd. Nochtans kan een ‘oude snoeper’ 

er nog aardig op los sneukelen,snoepen of heimelijk vrijen. In 

1651 kreeg het de betekenis van ‘verboden minnespel plegen’. 

Sneukelen is afgeleid van het Hoogduitse ‘schnuckeln’ of 

‘schnauken’. Je snoept dan. In het Engels ‘snuggle’ of ‘snock’ je 

en in het Noors kom je het woord ‘snukka’ tegen, maar dan 

snuffel je. In onze proevertjesroutes snuffelen en snoepen we 

dat het een lieve lust is. Die heimelijke vrijpartij? Dat zie je dan 

zelf maar. ‘Mensen zijn Media’ laat je opnieuw proeven van de 

stad via prikkelend beeldmateriaal gemaakt door je lokale 

fotoclub ‘Acina’. Sneukel je mee door Mortsel? 

 

 
 

Onze eerste foto brengt ons bij een monument vol symboliek. Het 

stond ooit voor het oude gemeentehuis van Mortsel en blijft een 

oorlogsmonument met een duidelijk artistieke en sociaal-culturele 

waarde, een werk van Floris De Cuyper, een van onze bekendste 



beeldhouwers. In het evenwichtig opgebouwde en vrij sobere 

oorlogsmonument van Mortsel zijn de figuren herleid tot een 

minimum. Het werk vertoont een sterke concentratie waarbij het 

concept berust op de evenredige verdeling van de realistisch 

afgebeelde figuren en het gebruik van symboliek. Het gebroken 

levensrad refereert aan rouw, dood en eeuwig leven. Het monument 

wil een collectief trauma materialiseren en hulde brengen aan de 

gesneuvelden (buurt Stadsplein). 
 

 
 

Wie de zoldering van dit oude poortgebouw herkent, beseft dat hij 

of zij op een bijzondere culturele plaats van Mortsel staat. De 

„sneukeling‟ treedt in de voetsporen van Albert Einstein of mijmert 

even na bij de woorden uit het „Avondliedeke‟ van Alice Nahon. 

 

Het kasteel, waartoe de poort behoort, is van oorsprong een der 

oudste kastelen van de provincie Antwerpen en is mogelijk ontstaan 

uit een Frankisch allodium. Het begrip allodium heeft vermoedelijk 

een Germaanse oorsprong, van het Frankische alôd. In het Oud-

Germaans duidt het voorvoegsel al op volledig, het alles omvattende. 



Het woorddeel od zou staan voor eigen goed. Het geheel werd naar 

het Latijn vertaald met het typerende achtervoegsel -ium. Een goed 

voorbeeld is het dorp Eigenbrakel, dat in het Frans Braine-l'Alleud 

heet. Alleu(d) is de Franse verbastering van het Latijnse woord 

allodium en eigen- is hiervan de latere Nederlandse vertaling (Buurt 
Cantecroylaan). 
 

 
 

Hoeve Domen blijft een begrip in Mortsel. Het stedelijk landschap 

heeft de fraaie hoeve ietwat verdrongen. In 1870 pachtte Jacobus 

Domen en Petronilla Verdonck de hoeve van Herman Ullens, een rijk 

grootgrondbezitter. 

 

Jacobus en Petronila kregen zes kinderen: Maria, Caroline, 

Jeannette, Alfons, Philoméne en Jan. In de statistiek van 1846 waren 

er in Mortsel in die periode 181 landbouwbedrijven, waaronder twee 

van 30 tot 35 hectare. Slechts 75 van de 606 hectare 

landbouwgrond was in eigendom van de gebruikers, de rest werd 

gepacht. 



 

Op 49-jarige leeftijd stierf grootvader Jacobus. Grootmoeder bleef 

achter met zes minderjarige kinderen. Noodgedwongen verliet Alfons 

de oudste zoon de schoolbanken van het Klein Seminarie van 

Hoogstraten en nam de ploeg ter hand, bijgestaan door de inwonende 

knecht, die hem opleerde tot volwaardige landbouwer. Een 

priesterroeping zat er voor Alfons niet meer in. 

 

Het leven speelde zich vooral af op en in de boerderij. In die tijd 

waren de weilanden schaars, de koeien stonden winter en zomer op 

stal. Stallen reinigen, koeien melken, mest ruimen, voeder aanvoeren, 

… Dagelijks werd de melk aan huis geleverd. Dat was de belangrijkste 

bron van inkomen voor de boer. De hondenkar werd ingezet. Later 

werd het paard en kar (Buurt Hendrik Consciencelaan). 
 

 
 

Achter dit poortgeveltje schuilt een kasteel opgetrokken in 

neorenaissancestijl, een 19de-eeuwse, internationaal verspreide 

bouwstijl. 

 



Het huidige gebouw laat niet vermoeden dat het reeds in de 

middeleeuwen een bekend leengoed was. De oudste bronnen gaan 

terug tot in 1289, toen het een leen was van de burcht Cântincrode. 

 

Grondvesten en omwalling dateren uit de middeleeuwen. Toren en 

poort werden rond 1500 opgetrokken. Tijdens de opstand van de 

Nederlanden tegen Spanje, werd het op 5 augustus 1583 door 

Antwerpenaars afgebrand en geruïneerd. In 1609 tekende P.P. 

Rubens in dit fraaie kasteel. In de 17de eeuw werd het huis 

gerestaureerd door de Antwerpse familie Goubau, die in 1746 de 

pachthoeve in de buurt optrok. Het wapenschild op de foto behoorde 

toe aan het geslacht De Toinct d' Oyevaersnest, die het hof tot 

1830 bewoonde (Buurt Dieseghemlei). 
 

 
 

Vlakbij het oude poortgeveltje vind je een schitterend boerenhuis 

van het langgestrekte type. Onder het steile zadeldak ontdek je acht 

en drie traveeën uit het tweede kwart van de 18de eeuw. Op een balk 

in de woonkamer lees je de tekst „I MARIA A GOUBAU FECIT 

ANNO 1745‟. 



De travee is een begrip in de vlakverdeling van een gevel en verwijst 

naar de afstand waarbij de gevel zich in de lengterichting begint te 

herhalen. Dit komt overeen met de breedtes van deuren en vensters. 

 

In de laatste travee van de zuidoostelijke gevel zie je een typisch 

kloosterkozijn. Een kloostervenster of -kozijn is een venstertype dat 

bestaat uit twee boven elkaar geplaatste ramen van ongeveer gelijke 

grootte, waarbij het onderste raam doorgaans afsluitbaar is met een 

luik. Het bovenste gedeelte van het venster laat continu licht door. 

Het onderste gedeelte zorgde dan voor frisse lucht (Buurt 
Heideland). 
 

 
 

Dit fraaie kleinood is een sluitstuk in de vorm van een 

mannenhoofdje. Op de achtergrond zie je vaag de schrille kleuren 

van een vensterluik die verwijzen naar het wapenschild van Mortsel. 

 

Het oudste bekende zegel van Mortsel stamt uit de tweede helft van 

de 15de eeuw. Het gaat dan om de heerlijkheid Cantecroy. Het zegel 

dat gebruikt werd, was gelijk aan het wapen dat nu nog gebruikt 



wordt. In 1781 werd de heerlijkheid opgesplitst verkocht aan de 

families Helman de Termeeren en Visscher de Celles. Mortsel ging 

naar Helman de Termeeren en bleef het oude wapen gebruiken. In 

1880 kreeg de gemeente een Franstalige blazoenering toegekend, die 

als volgt luidde: "D'or, à trois pals de gueules; l'écu sommé d'une 

image de St. Benoit tenant une crosse et un livre.” Goud, drie palen 

van keel; getopt door een Sint-Benedictus houdende een kruis en een 

boek." (Buurt Wouter Volcaertstraat) 
 

 
 

Op de Waesdonk vind je mooie beelden. Ze confronteren je met de 

broosheid van het bestaan. Voor het PC Sint-Amedeus maakte 

Monique Donkers een levensgroot bronzen beeld van een man gezeten 

voor een leeg scherm. Kijk je door dat grijze venster, dan kijk je 

door de ogen van de man die de wereld eerder diffuus bekijkt. De 

man ziet geen duidelijke grenzen meer, voor hem is de wereld rondom 

niet meer duidelijk herkenbaar of zichtbaar. (Buurt 
Waesdonckstraat) 
 



 
 

De kapel van het PC Sint-Amedeus is omgevormd tot een nieuwe 

sacrale ruimte. In een tijd waarin kerken, kloosters en abdijen 

leeglopen lijkt het alsof we een maatschappelijk, sociaal, 

stedenbouwkundig en spiritueel probleem hebben. Blijkbaar is het 

toch een eeuwenoude behoefte om ruimte te maken in ons leven voor 

dat wat we niet kunnen verklaren, voor dat wat onzichtbaar is, voor 

dat wat ons te boven gaat. 

 

Naast de kapel vind je een omgekeerde piëta. In de kunst verwijst de 

piëta naar een afbeelding of uitbeelding van de dode Christus 



vergezeld door Maria of engelen. Hier draagt de levende Christus 

het dode lichaam van zijn moeder. (Buurt Deurnestraat) 
 

 
 

In 1903 werd zondermeer een van de mooiste straten van Mortsel 

aangelegd. Een tijdelijke vereniging van grondbezitters bouwde er 

een kapel. In de straat vind je drie landhuizen in cottagestijl uit het 

begin van de 20ste eeuw naar een ontwerp van architect Flor Van 

Reeth. 

 

Flor Van Reeth (1884-1975) was architect en kunstschilder en is de 

onmisbare pion in de Antwerpse architectuurgeschiedenis. Hij was 

een hevige voorstander van een eigentijdse regionale architectuur. 

 

Van Reeth raakte bevriend met Felix Timmermans (1886-1947). De 

architect noemde zijn eigen woning “De Witte Vaas” naar de titel van 

een hoofdstuk uit “Schemeringen van de Dood”, een boek van 

Timmermans. 

 



De straat straalt het tuinwijkconcept uit, deze schrijft voor dat een 

echte tuinstad bestaat uit woningen, werkplaatsen, openbare 

gebouwen en gemeenschappelijke ruimten die respect moeten hebben 

voor en ingewerkt zijn in de natuur. 

 

De devotiekapel „Notre Dame du Voyageur‟ wordt omringd met 

lindebomen en boven het spitsboogvormig bovenlicht met monogram 

lees je AMR (Ave Maria Regina). (Buurt Amedeus Stockmanslei) 
 

 
 

Naast de parochiekerk van Sint-Lodewijk staat wel een bijzonder 

beeldhouwwerk in keramiek van Joris Buseyne (Berchem, 1931). De 

kunstenaar heeft duidelijk voeling voor het soepel kneedbare 

karakter van klei. Thematisch heeft hij zijn hele presentatie in het 

teken gesteld van één enkel gegeven: de uil. Zijn kunstwerken hebben 

haast een plantaardige inslag, een groeibeweging die te vergelijken is 

met het ontluiken van een bloem. De uil was in de klassieke oudheid 

een symbool van kennis, wijsheid en scherpzinnigheid. (Buurt Herman 
Ullenslei) 
 



 
Dit vosje zit verscholen op een oude spoorwegberm. Als hij de passie 

preekt, kon boer Domen beter op zijn ganzen letten. Het alerte dier 

kijkt naar de neoromaanse duiventoren, een uniek „duifhuis‟ uit 1854. 

(Buurt Hendrik Consciencelaan) 

 



Dit beeldje vind je ter hoogte van een woonerf, tussen de 

Antwerpsestraat en de Krijgsbaan. De straat maakte ooit deel uit 

van de zeer oude "Eggeweg", die vroeger verder liep tot in Deurne. 

(Buurt Eggestraat) 
 

 
 

In de omgeving van de Antwerpse forten vind je vandaag nog 

verschillende houten huizen en villa's uit de 19de en vroege 20ste 

eeuw. Deze huizen dragen de sporen van de voormalige wet op de 

krijgsdienstbaarheden: een oude wet die erg strikte bepalingen 

oplegde met betrekking tot de bebouwing van gronden rondom 

militaire versterkingswerken. Zo was het verboden om binnen een 

afstand van 585 meter van een fort of omwalling stenen gebouwen op 

te trekken. Het bouwen van houten huizen werd wel toegestaan. Die 

konden immers snel worden afgebroken of platgebrand. De 

achterliggende militaire logica was eenvoudig: bij oorlogsdreiging 

wilde het leger rond de militaire bolwerken een open schootsveld 

kunnen creëren, zodat men van daaruit de vijandelijke troepen 

perfect zou kunnen zien naderen. (Buurt Lindenlei) 
(bron: http://www.fortengordels.be) 

http://www.fortengordels.be/


Tekst: Dirk Brentjens - foto‟s Acina Mortsel (http://www.acina-
multimedia.be) 
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