
SNEUKEL- EN FIETSTOCHT PUUR MORTSEL 

De ‘kapelletjesbaan’ in Mortsel 

 

Beken bakenen Mortsel af. De Koude Beek slingert vergeten door 

het landschap tussen Mortsel, Borsbeek en Boechout. Een 

agrarisch landschap ligt verscholen achter ‘snelle’ wegen. Wij 

zoeken opnieuw de stilte op. Onze nieuwe sneukeltocht loopt van 

de Koude Beek naar de Grensbeek. Schitterende kapelletjes 

liggen op een schijnbaar vergeten route. 

Start: Grote Steenweg/Bessemstraat: Koude Beek 

In het stroomgebied van de Schelde en de monding van de Grote 

Schijn stroomt de Koude Beek. Zij ontspringt in Hove in de buurt van 

kasteel Rattennest en stroomt vervolgens oostwaarts richting het 

driegemeentenpunt met Hove, Mortsel en Boechout bij het kasteel 

Fruithof. Een schitterend landschap ontvouwt zich achter de 

parochiekerk van Sint-Jozef aan de Liersesteenweg 312. Geen beek, 

geen kerk, maar een oude brouwerij trekt de aandacht van de 

fietser.  



Bessemstraat/Nieuwelei/Boechoutselei 

GROTE STEENWEG - Brouwerij 

Prins Albert ligt aan de Grote 

Steenweg. Het dubbelhuis uit het 

eerste kwart van de 20ste eeuw 

telt drie delen en twee bouwlagen 

en wordt volledig gerenoveerd. 

 

In de zestiende eeuw telde 

Mortsel vijf bekende brouwerijen waarvan het bier niet alleen in 

Mortsel, maar ook in Antwerpen gedronken werd. Daarnaast had elke 

grote hoeve of elk hof van plaisantie een eigen brouwerij. 

 

De oudst-bekende brouwersfamilie heette Stockmans. Stamvader 

was Willem, die leefde op het einde van de vijftiende eeuw. Eén van 

zijn nazaten, André werd poorter in Antwerpen in 1550. Gedurende 

ongeveer 350 jaar bleef deze tak van de familie in Mortsel bedrijvig. 

De laatste brouwerij Stockmans ‘Het Vlies’ stond aan de Jacob van 

Arteveldestraat. In 1609 is er sprake van een zekere Willem 

Stockmans (†1631), vermoedelijk een zoon van André, uitbater van de 

brouwerij. 

 

 



BESSEMSTRAAT - In de Bessemstraat vind je nog een kapelboom, 

een echte erfgoedboom. Kapelbomen vormen een historische eenheid 

met een kapel of kruis en zijn een baken in het landschap. Kapelletjes 

tonen de volksdevotie van weleer en zijn vaak opgericht als dank voor 

een genezing, een herinnering aan een bepaalde gebeurtenis … Soms 

zijn er rituele handelingen en verhalen verbonden aan de plaats, de 

boom. 

 

Bouchoutselei/Mayerlei (40 huizekes met veldkapel) 

 

 
 

Wie kent de veertig huizekes? Ze staan aan de Mayerlei en de 

Boechoutselei (2). 1 veldkapel staat op de hoek van de Mayerlei en de 

Boechoutselei. In totaal zijn het drieënveertig huizen. Het getal 43 

verwijst naar de leeftijd die de zoon Fritz Mayer-van den Bergh had 

bereikt wanneer hij een dodelijke val maakte tijdens het paardrijden. 

 

Henriëtte Mayer-van den Bergh (°Antwerpen 1838-†Antwerpen 

1920) ligt begraven in Mortsel bij haar man en twee zonen. 



 

De kunstverzameling Fritz Mayer van den Bergh telt oude meesters 

en sculpturen en werd verzameld door de gefortuneerde Fritz Mayer 

van den Bergh (1858-1901) en zijn moeder Henriette Mayer van den 

Bergh. De collectie is te zien in het naar hen genoemde museum aan 

de Antwerpse Lange Gasthuisstraat. 

 

Mayerlei/Fredericusstraat/Bremveldlaan/Van Dijckstraat/Lepel-

straat  

 

 
 

FREDERICUSSTRAAT - De naam van de straat verwijst naar 

Frederic Mayer, zoon van Henrica van den Bergh en van Emiel Mayer. 

Het bejaardentehuis ‘Mayerhof’ verving in 1960 het ‘Sint-

Fredericusgesticht’, een tehuis voor bejaarden. In de tuin naast het 

moderne bejaardentehuis vind je nog de oorspronkelijke Sint-

Fredericuskapel van 1909. 

 

De „vzw Sint-Carolus Mayerhof’ is ontstaan uit drie instellingen voor 

bejaarden. Het „Sint-Carolus Oudmannenhuis‟, opgericht in 1852 door 

kanunnik Petrus Hofman geldt als één van de oudste instellingen in 

het land en lag in de Eikenstraat in Antwerpen. 



In 1953 ontstaat in Antwerpen de ‘Residentie Alphonse Cols’ die 

enkele jaren later samensmelt met Sint-Carolus. 

 

De naam van de kapel verwijst niet alleen naar Frederic Mayer, maar 

ook naar Fredericus, de bisschop van Utrecht. De legende wil dat de 

bisschop na het opdragen van de mis op 18 juli 838 door twee mannen 

werd neergestoken. Volgens 11de- en 12de-eeuwse schrijvers waren 

de moordenaars ingehuurd door keizerin Judith. Fredericus had 

blijkbaar heel wat kritiek op de losbandige levenswandel van de 

keizerin. Latere geschiedschrijvers beweren echter dat het 

bewoners van Walcheren waren, die de bisschop vermoord hebben. 

Tijdens de kerstening stonden de inwoners van het eiland immers 

vijandig tegenover het christendom.  

 

Fredericus werd na zijn dood als heilige vereerd. Zijn gedachtenis is 

op 18 juli en hij is beschermheilige tegen doofheid. 

 

Kerkstraat/Sint-

Benedictusstraat/Wouwstraat/Dorpsstraat/Rubensstraat 

 

KERKSTRAAT - De bakermat van onze 

stad ligt in Mortsel-dorp. In een 

pauselijke bulle van 1150 sprak men 

reeds over het „altare de Mortezele‟. In 

die tijd was er geen kerk, maar een 

kapel. Acht jaar later schreef de 

bisschop van Kamerijk, Nicolaas I van 

Chièvres over datzelfde altaar, toen hij 

het terugschonk aan de 

benedictijnenabdij van Lobbes. Hij had 

het over de plaats „Mortsella‟. De kapel 

was een aanhorigheid van de moederkerk 

in Kontich. 

 

Vermoedelijk werd in 1158 begonnen met 



de vervanging van de kapel door een kerk. Dit 12de-eeuwse bouwwerk 

werd de voorloper van het gebedshuis dat we nu kennen.  

 

Lepelstraat (ereperk en grafmonument – 5 april 1943) 

 

 
 

LEPELSTRAAT - “De eerste dode in elke oorlog is het gezond 

verstand”, schreef ooit A. den Doolaard. Op 5 april 1943 werd 

222.731 kilogram bommen boven Mortsel gedropt. Een slag om 

Mortsel was het niet. Het werd een slachting, het grootste 

bombardement in dit land tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 

geallieerden wilden het goeddraaiende economische en industriële 

systeem van de Duitsers ontwrichten. De Erla Maschinenwerk GmbH 

Leipzig gevestigd in de verlaten ateliers van het voormalige 

autobedrijf Minerva aan de Vredebaan was het doelwit. Hier werden 

jachtvliegtuigen en bommenwerpers onderhouden en hersteld. In de 

vroegere parketfabriek Lachapelle, net naast de Erla, zorgde 

Daimler-Benz voor het nazicht van vliegtuigmotoren. 

 

De eindbalans: 936 doden (onder wie 384 Mortselaars), 89 

vermisten, 1342 gekwetsten. De materiële schade was bijzonder 

groot. Duizenden woningen werden beschadigd, 208 totaal vernield. 



Op 9 april vond de begrafenis plaats met een plechtige dienst in de 

kathedraal van Antwerpen. Daarna trok een stoet lijkwagens richting 

Mortsel. Op het Gemeenteplein vond een stil treurmoment voor de 

slachtoffers plaats. Ten slotte werden de doodskisten verzameld op 

de begraafplaats van Mortsel-dorp: stille getuigen van een drama dat 

zich die week in Mortsel had afgespeeld. 

 

Het monument ter herinnering van de slachtoffers van 5 april 1943 

werd opgetrokken in 1954. Via een wedstrijd werd de ontwerper van 

het monument bepaald: kunstbeeldhouwer P. Vermeiren uit Boechout. 

De uitvoering was in handen van A. Staes uit Mortsel. 

 

Borsbeeksebinnenweg/Heldenhuldelaan/Steenakker/Maxlaan/Neer-

hoevelaan/Cantecroylaan 

 

 
 

HELDENHULDELAAN - In de Heldenhuldelaan vinden we wel een erg 

mooi halfverheven beeldhouwwerk, ‘Pax tibi’, vrede zij met u. De 

naam van deze mooie laan verwijst onrechtstreeks naar het 

heldenhuldezerkje, ontworpen door Joe English in het college van 

Veurne voor de studentenleider Firmin Deprez. Het Keltische kruis 

met opschrift AVV-VVK met daarboven een opwiekende zeemeeuw 



van Albrecht Rodenbach behoort nog steeds tot de rijke 

symbolenwereld van de Vlaamse gemeenschap. In april 1917 werden 

de eerste heldenhuldezerkjes geplaatst. Er resten ons nog 137 

heldenhuldezerkjes uit de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn het symbool 

van ons Vlaamse erfgoed of voor: “rust heerlike held onsterfelik in 

uw steen”, zoals Victor Brunclair dichtte. 

 

CANTECROYLAAN – Het kasteel Cantecroy is van oorsprong een der 

oudste kastelen in de provincie Antwerpen en is mogelijk ontstaan uit 

een Frankisch allodium. Een allodium duidt op een uitzonderlijke vorm 

van grondbezit, waarover het bezitsrecht absoluut is. In de meest 

beknopte definitie zei men in oude wetteksten dat boven een 

allodium alleen nog God en de zon stonden, vandaar de naam 

„zonneleen‟. Iedere vorm van vruchtgebruik of rechtspleging binnen 

het betrokken grondstuk behoorde toe aan de bezitter. 

 

 
 

In 1914 werd het kasteel gekocht door Petrus Franciscus De Groodt-

Van Raemdonck. Zo kwam het in 1921 in handen van Arthur De Groodt 

en echtgenote Juliette Adant. Zij restaureerden het kasteel en 



bewoonden het tot 1934. Ze ontvingen beroemde gasten. De 

dichteres Alice Nahon bewoonde van 1927 tot 1932 de kapel en 

Albert Einstein - op de vlucht voor het antisemitisme in nazi-

Duitsland - verbleef een tijdje op het landgoed in afwachting van een 

visum voor de Verenigde Staten. In die tijd was het kasteel een 

centrum van cultureel leven dankzij de vele intellectuelen, 

kunstenaars, wetenschappers en ook politici die er te gast waren. 

 

Cantecroylaan/Heirbaan/IJzerenweglei/Wouter 

Volcaertstraat/Anna Van 

Hoornstraat/Waesdonckstraat/Deurnestraat 

 

 
 

DEURNESTRAAT - De kloosterkapel van „PC Sint-Amedeus‟ was de 

huiskapel van de Broeders van Liefde. De patiënten konden in een 

andere kapel terecht. Later mocht het psychiatrische centrum ook 

de huiskapel gebruiken op woensdag en zondag. Nadat de laatste 

broeder uit Mortsel vertrok in januari 2015, kwam het klooster leeg 

te staan en had de kapel geen functie meer. Om een nieuwe 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alice_Nahon
https://nl.wikipedia.org/wiki/1927
https://nl.wikipedia.org/wiki/1932
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten


bestemming voor de kapel te vinden, werd een werkgroep opgericht 

die alle vrijheid kreeg van broeder-overste Luc Lemmens. 

 

In het traject naar de herbestemming keek men naar de „Kapel van 

de Ontluiking‟ in Groot-Bijgaarden. Zo werd de katholieke symboliek 

van de ruimte in het gebouw vervangen door een neutraal 

interieurontwerp, waardoor gebruik vrijstaat voor alle bezoekers. 

Het gebouw is verdeeld in verschillende ruimtes, waaronder een 

grote zaal, een bureau, een mysterieruimte, een kleine kapel, een 

ruimte om „kaarsjes‟ te branden en een witte ruimte. De witte ruimte 

doet ook dienst als islamitische gebedsruimte, met een fijne gele 

aanduiding voor de richting van Mekka. De mysterieruimte 

functioneert als een stilte- en gebedsruimte. In de kapel vinden 

groepstherapieën en relaxatietherapieën plaats. 

 

Cogelslei/Kapellelei/Amedeus Stockmanslei/Deurnestraat 

 

 
 

KAPELLELEI – De devotiekapel „Notre Dame du Voyageur‟ is een erg 

eenvoudige kapel uit het begin van de 20ste eeuw, omringd door 

lindebomen. 

 



Door alle culturen en tijden heen is de boom voor de mens een 

belangrijk levenssymbool. Vόόr het christendom was de boom een 

monumentale vertegenwoordiger van 'heidense' gebruiken. Meestal 

koppelde men de oude cultus aan de nieuwe godsdienst. De 

kapelletjesboom ontstond, waarbij men meer de nadruk ging leggen 

op het kapelletje dan op de boom. Op die manier zette het 

christendom de oude gebruiken naar zijn hand. 

 

Bloemenlei/Neuris/Ellebroecken/Speeltuinlaan/Theofiel 

Reynlaan/Kunstambachtslaan/Ter Varentstraat/Berthoutstraat 

 

 
 

BERTHOUTSTRAAT – Léon Theunis, bediende bij de PTT, woonde in 

de Berthoutstraat nr. 1. In oktober 1967 ging hij op vakantie naar 

Bohan. Bohan is één van die mooie vakantiedorpjes in de prachtige 

Semoisvallei. Het heeft ongeveer 350 inwoners en ligt net bij de 

grens met Frankrijk, op de plaats waar de Semois ons land 

binnenstroomt. Op een avond reed Léon met zijn vriend naar zijn 

vakantiehuis. Op een verlaten weg zagen zij vanuit de wagen in de 

buurt van een appelboom een wondermooi, jong meisje in een zee van 



licht. Léon kreeg heel wat visioenen, bekeerde zich en ging dagelijks 

naar de kerk. Toch bleef hij in grote zielennood en biddende en 

smekende om Maria's hulp, beloofde hij een kapel te bouwen. 

 

In visioenen werden aardbevingen en rampen getoond. Dagen tevoren 

was hij op de hoogte van de komende gebeurtenissen. Het eerste wat 

hij zag, was de verschrikkelijke ramp in Oost-Pakistan, het huidige 

Bangladesh. Het werd hem getoond door de Hemelse Vader in een 

beeltenis zoals wij die vroeger zagen op de afdrukken 'Hier vloekt 

men niet. God ziet ons.' 

 

In deze periode zag hij voor de eerste keer in een visioen de kapel, 

zoals Maria ze verlangde. Op de zoldering was geschreven in vele 

bekende en onbekende talen: 'Ik ben uw aller Moeder, Koningin van 

de wereld'. Léon kreeg vele boodschappen van Onze-Lieve-Vrouw en 

Haar Goddelijke Zoon Jezus, zeggende: 'Weest niet bevreesd. 

Spreekt en zwijgt niet meer!‟ Léon Theunis overleed op 22 februari 

1985. 

 

Floris De Cuijperstraat/Deurneleitje/Antwerpsestraat/Ridder van 

Ranstlei/Jozef Hermanslei/…/Grensbeeklaan 

 

DE TUINKAPEL (SINT-THERESIA) - De orde van de Karmelieten is 

een religieuze orde mannen die leven in het voetspoor van Jezus 

Christus. 

 

De Karmel is ooit begonnen in het Heilig Land boven Haïfa, op de 

hellingen van het Karmelgebergte. Vanouds kwamen kluizenaars uit 

oost en west daarnaartoe om de geest van Elia op te snuiven, om God 

te vinden. 

 

Sinds ze vandaar verjaagd zijn en de islam weer de bovenhand kreeg 

in Palestina, kan je de Karmel ook hier vinden: de geest van 

contemplatie en broederschap, van eenzaamheid en gemeenzaamheid, 

staan voor God en gegeven zijn aan de mensen. 
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