
Erfgoedwandeling ‘Onder de toren’ 

Met Brooky op pad 

Ken jij ‘Jef van op de hoek’? Jef is zeker een voornaam die je 

veel tegenkomt. Als er veel mensen met dezelfde voornaam in 

elkaars buurt wonen, doen we een beroep op een tweede 

benaming om de ene Jef van de andere te onderscheiden. ‘Hij 

woont op de hoek’. Blijkbaar was de erfelijke familienaam vóór de 

dertiende eeuw onbekend en ontstonden familienamen uit een bij- 

of toenaam van de geboorte- of woonplaats, van een ambt, een 

beroep of ambacht. 

De studie van plaatsnamen blijft 

belangrijk. Toponiemen vertellen ons 

meer over de drie bevolkingsgroepen 

die ons grondgebied bewoonden: de 

Kelten, de Gallo-Romeinen en de 

Germanen. Middeleeuwse 

straatnamen ontstonden uit de 

volksmond en werden niet van 

ambtswege gegeven. In Mortsel 

kregen enkele straten hun naam naar 

de vorm (de Eggestraat), de ligging 

(Waasdonckstraat, Groenstraat), 

wereldlijke en geestelijke gebouwen 

(leijde van Cantecroij) de aanwezigheid van andere gebouwen 

(Molenstraat) of de plaats waar ze naartoe liepen (de Baan van 

Antwerpen naar Mechelen). 

Voor onze nieuwe fotowandeling duiken we in het rijke archief van de 

Mortselse Heemkundige Kring en gaan we op zoek naar oude gevels 



die ook nu nog ons straatbeeld sieren. We vertrekken onderaan de 

kerktoren van de Sint-Benedictuskerk.  

 

De parochiekerk van het oude Mortsel is toegewijd aan de 

patroonheilige van het oude klooster van Lobbes. Sint-Benedictus 

werd geboren in 480 in Nurcia in de Italiaanse provincie Peruggia. De 

kerk werd voor het eerst vermeld in het midden van de 12de eeuw en 

was vermoedelijk een houten gebouw. De gotische toren werd in 

zandsteen opgetrokken. De parochiekerk overleefde zelfs de 

Beeldenstorm in 1566. In de buurt van de oude kerktoren herken je 

nog de oude pastorie uit 1899 en op de hoek met de Kerkstraat had 

je Café Conscience. Rond heel wat Vlaamse kerktorens werden 

kermiskoersen gereden. Onder de toren kregen de ‘Lustige 

wielrijders’ hun onderkomen. Na de mis trok menig gelovige naar de 

kroeg. Het 'Mortsels stratenboek' (B. Gastmans) heeft het over het 

Estaminet ‘In Sint-Benedictus’. Reeds in de 16de eeuw bestond er in 

Mortsel-dorp een herberg met die naam.  



Het woord ‘Estaminet’ is zowel in Wallonië als in Vlaanderen in 

onbruik geraakt. In Noord-Frankrijk, onder andere in Frans-

Vlaanderen, is het nog in gebruik. Het woord zou van het Picardisch in 

het Waals en zo in het Vlaams zijn terechtgekomen. In Vlaanderen 

gebruikt men nog steeds de variant ‘staminee’. 

Café-uitbaters waren vaak van alle markten thuis. Zo vind je vandaag 

nog de gevel van het café ‘Sint-Benedictus’ in het straatbeeld. In 

1910 werd het uitgebaat door P. Geens–M. Van Dikkelen. Geens hield 

niet alleen café, maar was tevens zinkbewerker en loodgieter. 

 

De Kerckhoffstraete werd de Kerkstraat en zou de oude 

verbindingsweg zijn tussen het kasteel van Cantecroy en de Sint-

Benedictuskerk. Vóór de aanleg van Fort 4 liep er immers een straat 

met de naam ‘Waesdonckschenvoetweg’ naar het kasteel. Naast de 

kerk zie je het voormalige klooster van de Zusters van Gijzegem. De 

Zusters bekommerden zich om het armenonderwijs en stichtten een 

spinschool.  



In Vlaanderen tel je waarschijnlijk honderden dorpsstraten. In onze 

Dorpsstraat had je het Kretenburgerhof, een lokaal van de spaar- en 

toneelmaatschappij ‘De Duitenklievers’ en de wielerclub ‘De moedige 

Trappers’. Hier werd de liberale toneelkring ‘’t Zal wel gaan’ gesticht.  

 

Volgens het Middelnederlandsch handwoordenboek verwijst ‘waey’ 

naar een poel of een plas. Wouw is een plant uit de resedafamilie en 

groeit sinds de ijstijd in Europa in het Middellandse Zeegebied. Het 

is een geliefde verfplant en werd al in de prehistorie over Europa 

verspreid en gekweekt. In de Wouwstraat vind je schitterende oude 

gebouwen: de ‘Villa Johnny’ en de ‘Villa Rosa’. 



 

De huidige Groenstraat verwijst naar een oude veldweg, die over een 

groen begroeid braakland liep. In het oude drieslagstelsel werd de 

weg alle jaren een stukje verplaatst. Akkergronden of ‘kouters’ 

werden in drie stukken verdeeld, in plaats van twee. Vooral 

Frankische nederzettingen en bosontginningen pasten het toe. Keizer 

Karel de Grote zag de efficiëntie ervan in en voerde het stelsel zo 

veel mogelijk in. 



 
Oude wegen verdwijnen, raken in onbruik, maar toen in 1834 de 

Mechelsesteenweg werd rechtgetrokken, bleef een gedeelte van de 

‘Oudebaan’ bestaan en bleef de oude naam behouden. Je vindt er nog 

de gebouwen van de oude brouwerij ‘Den Doornboom’. Ook hier 

verwijst het gebouw naar de rijke brouwerstraditie van onze stad. In 

het groen ligt kasteel ‘Windhoek’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

werd het door de Duitsers opgeëist. Na het bombardement van 5 

april 1943 werd het een jongensschool. Geallieerde soldaten vonden 

er een onderkomen. Het werd een kraamkliniek en later een bekende 

privéschool. 



 
Wie nu de Maalderijstraat inwandelt, herkent niets meer van de oude 

bestemming van deze straat. In 1880 had je er de ‘Antwerpsche 

Mouterijen en Maalderijen’. Alleen het toponiem verwijst nog naar de 

aan- en afvoer van grondstoffen voor het fabrieksterrein. 

 
Wouter Volcaert was ooit een belangrijk financier en ambtenaar van 

de stad Antwerpen. In 1277 werd hij ridder, drie jaar later schout 

van Antwerpen en in 1284 werd hij rentmeester van het hertogdom 



Brabant. Hij was eigenaar van het kasteel Cantecroy en van de molen 

van Mortsel. Ook hier is het toponiem ‘Molenstraat’ de enige getuige 

van het rijke verleden van Mortsel. In het stratenboek ontdekten we 

nog een mooie foto met een gezicht vanaf de Oudebaan. Links op de 

hoek had je het café Tipsy en rechts het terrein van de Antwerpse 

mouterijen. Het café werd de gezellige pizzeria Orbetello. 

 
In de Sint-Benedictusstraat had je vroeger het ‘kasteel Génicot’, een 

houten kasteel uit de 19de eeuw. In 1894 verscheen er in ‘Le Journal 

de l’Escaut’ het bericht dat de villa ‘Thérèse’ verkocht werd aan 

Alfons Génicot, een ‘dispacheur’ verbonden aan de haven van 

Antwerpen, een verzekeringsdeskundige, die averijkosten van 

zeeschepen berekent en verdeelt. Het kasteel lag in een schitterend 

gebied en werd begrensd door de Sint-Benedictusstraat, de 

Vestinglaan en de Liersesteenweg. Helemaal op de hoek lag nog de 

bekende herberg ‘Vera Paz’. Ingevolge de wet op de 

krijgsdienstbaarheden moest het kasteel volledig in hout 

opgetrokken worden. Het gebouw telde twee verdiepingen met mooie 

imposante torens en werd aangelegd in een prachtig park met een 

grote schilderachtige vijver. 



 
In 1769 verleed op het groot Molenveld een bunder land, de Tommel. 

Een ronde heuvel is een ‘tumba’ in het Volkslatijn, een begraafplaats. 

Gebruikt men het woord ‘tomme’ in de volkstaal, dan verwijst het 

vaak naar elke verhevenheid in de vorm van een tumulus. Tijdens 

opgravingen in de Lode Dosfellei ontdekten we restanten van oude 

nederzettingen, maar we vonden geen bewijzen dat het over een 

Frankische of Romeinse nederzetting ging. De Tommeltlaan liep door 

de gronden van de tuinbouwmaatschappij Flora. 



 
Willem Juchem was een bekend boomkweker. Hij werd in 1850 in 

Bonn geboren, maar emigreerde twintig jaar later naar Antwerpen. 

Willem had hier zijn tuinbouwmaatschappij Flora. De Floralaan was 

ooit een privéweg die de Mechelsesteenweg met het station Oude-

God verbond. 

 



Via de Elf-julistraat lopen we naar de Hollandse Tuin. Deze naam 

komt voor in de heraldiek en verwijst naar een rechts- of dingplaats, 

van oudsher een afgezet gebied rond de linde of eik, waaronder 

recht gesproken werd. De naam is het zinnebeeld van de Hollandse 

natie, een omheining, ‘ein Zaun’ ter bescherming van de Hollandse 

Maagd die daar in het midden troont. 

 
Via Hof ter Linden en de Jacob van Arteveldestraat komen we terug 

in de Lepelstraat. In de 16de eeuw was er in Mortsel-dorp een 

herberg ‘De Roos’ en in de 17de eeuw was er zelfs een 

brandewijnstokerij ‘De Roos’ achter de kerk. 



 
Uit het rijke fotoarchief van de Mortselse Heemkundige Kring 

haalden we een aantal foto’s. Heel wat oude gebouwen vind je vandaag 

nog terug in het straatbeeld. Brooky zorgde echter voor een 

vreemde eend in de bijt. Wie dit artikel leest, ontdekt vast die 

verdwenen parels. 

 

Dirk Brentjens 

 

Bron: meerdere Jaarboeken (1986, 1992, 1996, 1997, 1998) en het 

‘Mortsels Stratenboek’ (B. Gastmans) van de Mortselse Heemkundige 

Kring 

 

Met dank aan het fotoarchief van de MHK 

 


