
Sneukelroute (3): ‘Arbeid adelt’ 

 

Op de hoek van de Berthoutstraat en 

de Guido Gezellelaan staat een 

bijzonder monument, niet beschermd, 

wel opgenomen in de inventaris van het 

bouwkundig erfgoed. Het Lieven 

Gevaertmonument werd op 3 mei 1941 

opgetrokken ter nagedachtenis van de 

stichter van het gelijknamige Mortselse 

bedrijf. Modernisme siert het 

kunstwerk. Strakke lijnen en sobere 

vormen brengen een imponerend 

verhaal. 

 

Drie driehoekige pilaren domineren het 

straatbeeld. Op de achterkant van de zuilen staan de woorden ‘volk, 

grootheid en cultuur’. De gebogen muur zorgt voor een zekere 

ingetogenheid. Dominant in grootsheid staat het beeld van de 

Vlaamse industrieel. 

 

Op de zuil van Gevaert zien we aan de ene kant een kolf en een 

tandwiel, symbolen voor de fabriek. Aan de andere kant zien we een 

kleinere figuur die geld toegestopt krijgt, zinnebeeld dat verwijst 

naar de bescherming van het Vlaamse onderwijs en de steun aan het 

Vlaamse cultuurleven. 

 

Twee vrouwenbeelden flankeren de industrieel. Het linkse beeld 

verpersoonlijkt ons volk en houdt een wapenschild vast met de 

afbeelding van een Vlaamse leeuw. Op de linkerschouder rust een 

grote vogel: een adelaar, symbool van kracht, vrijheid en moed. 

 

Het rechtse vrouwenbeeld staat voor cultuur en houdt een 

wapenschild vast met daarop een kruis. In haar rechterhand lijkt ze 

een stuk gebouw vast te houden: verwijzing naar de fabriek? 



 

We steken de straat over en wandelen naar 

het Deurneleitje. 

 

In het smalste steegje van Mortsel vind je 

drie huisjes, gebouwd in 1911 door smid A. 

Van Sundert. De huurders van de woningen 

kregen een doorgang naar de Deurnestraat. 

Het bouwterrein was ooit eigendom van 

hoefsmid Jaak Amsoms, schoonvader van Van 

Sundert. Tot in 1929 noemde men dit leitje 

de Amsomslei. 

 

De schoorsteen van Gevaert is prominent 

aanwezig in het verstedelijkte landschap en 

vinden we terug in meerdere publicaties en 

feestmenu’s van Gevaert. De bouw is 

verbonden met de energievoorziening van het 

bedrijf dat lange tijd een afdeling ‘Energieën’ 

had. Die produceerde stoom, drijfkracht, 

koeling, luchtdroging en zorgde voor 

elektriciteit- en gasvoorziening. Via het 

Deurneleitje gaan we naar de Academie voor 

Beeldende Kunst. Het bas-reliëf van Lieven 

Gevaert prijkt op de muur. We verlaten de 

school en draaien rechtsaf in de Lieven 

Gevaertstraat. 

 



 
 

De voetweg nummer 24 staat in de Atlas der Buurtwegen uit 1841 

bekend als ‘Septstraetschenvoetweg’. In 1922 kreeg deze weg een 

nieuwe naam. Een ‘Sept, Zept of Zijp’ verwijst naar een beekje of een 

slootje. Volgens het stratenboek (B. Gastmans, MHK) kan het bij 

overdracht ook verwijzen naar een waterrijk gebied. Op de hoek met 

de Lieven Gevaertstraat heb je een pizzeria. Ooit was het een café 

dat in de loop der jaren verschillende namen kreeg: ‘De Toekomst’, 

‘Flamingo’, ‘Carlton’, ‘Pic-

Nic’, ‘Tijl’, ‘De Vuurvogel’, 

‘De Film’ en ‘Stereo’. We 

wandelen verder de 

Septestraat in. Boven de 

ingang van de nv Gevaert-

Photo-Producten stond 

ooit de lijfspreuk van 

Lieven Gevaert: ‘Arbeid 

adelt’ of ‘van hard werken 

word je een nobeler en beter mens’. 



 

Lieven Gevaert (Antwerpen 1868–Den 

Haag 1935) was een van de belangrijkste 

industriëlen van ons land, organisator 

van het Vlaamse economische leven, 

groot mecenas van het Vlaamse 

cultuurleven en sociaal vernieuwer. Een 

voorloper zowel op het vlak van 

fotografie als dat van 

werknemersparticipatie. 

 

Na zijn opleiding als fotograaf opent hij 

in 1890 in de Antwerpse Montignystraat 

een werkplaats waar hij na veel 

zoekwerk en met ambachtelijke 

middelen fotopapier maakt. Ook richt hij een laboratorium in voor 

zijn proefnemingen met platen en papier. Met zijn eerste 

spaarcenten koopt hij boeken over zijn vak en studeert hij op eigen 

kracht scheikunde van de fotografie. De eerste machines die hij 

nodig heeft, ontwerpt en bouwt hij zelf. Met de steun van de 

Antwerpse zakenman Armand Seghers richt hij in 1894 de firma L. 

Gevaert & Cie op met een kapitaal van 20.000 BEF dat geleidelijk 

uitgroeit tot 35 miljoen BEF (1926). In 1897 vestigt Gevaert zich in 

Mortsel, waar in 1904 de eerste steen wordt gelegd van een nieuwe 

fabriek, die tot het huidige complex zal uitgroeien. Ondertussen 

worden vestigingen geopend in Parijs, Wenen, Berlijn, Milaan, 

Moskou, Londen, Buenos Aires, Rio de Janeiro, de Verenigde Staten 

en Barcelona. In 1920 wordt de firma omgevormd tot de naamloze 

vennootschap Gevaert-Photo-Producten. De nv fuseert in 1964 met 

het Duitse Agfa AG tot de huidige Agfa-Gevaert Group. 

 



Uit Vlaams en sociaal oogpunt 

heeft Gevaert een belangrijke 

rol gespeeld in de 

vernederlandsing van het 

bedrijfsleven en het onderwijs. 

Zo wilde hij een Vlaamse elite 

vormen die zich bewust was van 

haar eigenwaarde en gestoeld 

was op economische draagkracht. 

 

Het laatste belangrijke gebouw 

dat tussen de Septestraat, de 

Lieven Gevaertstraat, de 

Antwerpsestraat en de Hendrik 

Kuijpersstraat werd gebouwd, is het kantoorgebouw voor de 

handelstechnische diensten. Het gaat om een project van architect 

Georges Lust dat als paviljoen voor de wereldtentoonstelling van 

1958 werd opgericht. Het gebouw op de hoek van de Septestraat en 

de H. Kuijpersstraat is een skeletbouw in gewapend beton. 

Aansluitend werd een lange, blinde gevel in de H. Kuijpersstraat 

opgetrokken.  

 

De H. Kuijpersstraat heette vroeger Grensstraat. H. Kuijpers kwam 

als zestienjarige leerjongen in dienst bij Lieven Gevaert. Hij werd 

werktuigkundige, bakman, roller, ‘preparateur’, tekenaar, 

meestergast, technisch bestuurder en later algemeen technisch 

bestuurder, aangesteld en opgenomen in de Raad van Beheer van 

Gevaert Photo Producten. Aan het huis met het nummer 62 vinden we 

een gedenkplaat met het beeld van een andere Vlaamse voorman en 

kunstschilder Juliaan De Vriendt (1842–1935). Hij had veel succes 

met zijn religieuze en geschiedkundige doeken. Bovendien wordt hij 

beschouwd als een van de beste portretschilders van zijn tijd. 

 



In november 1894 was De Vriendt als 

kandidaat van de Brusselse katholieke 

Vlamingen verkozen voor de Kamer. Zijn 

debuutrede hield hij in het Nederlands. 

Voortaan zou hij consequent in deze taal 

zijn tussenkomsten houden. Zijn 

voorstellen hadden betrekking op het 

gebruik van het Nederlands. Hij staat 

vooral bekend als de vader van de 

gelijkheidswet (1898). De Vriendt nam 

al in 1895 een eerste initiatief door het 

neerleggen van een wetsvoorstel op de 

gelijkberechtiging van beide talen in de 

wetgevende arbeid. Deze wet, na heel 

wat discussie in 1898 goedgekeurd, 

zorgde ervoor dat het Nederlands, naast het Frans, als officiële taal 

erkend werd: een essentiële gebeurtenis in de taalstrijd! 

 

Op de hoek met de Antwerpsestraat stond het café ‘Den Hertog’ en 

aan de overkant had je café ‘De Grens’. Op de hoek met de Jozef 

Hermanslei stond een BP-benzinestation. Beide cafés maakten 

reclame voor een vergeten bier ‘Ardor’ uit Willebroek. 

 

 



 

Het pand ‘Den Hertog’ werd in 1875 gebouwd om tolgeld te innen op 

de grens van Mortsel, Berchem en Wilrijk en verwijst naar het 

hertogdom Brabant, het voornaamste gewest van de Habsburgse 

Nederlanden. Het vroegere hertogdom omvat de huidige Nederlandse 

provincie Noord-Brabant, de Vlaamse provincies Antwerpen en 

Vlaams-Brabant, de Waalse provincie Waals-Brabant en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 
 

De site Gevaert 1 ligt tussen de Septe-, H. Kuijpers-, Antwerpse- en 

Lieven Gevaertstraat en vormt de historische kern van de 

bedrijfsterreinen van Agfa-Gevaert in Mortsel. De site Gevaert 1 is 

samengesteld uit bedrijfsgebouwen uit diverse perioden van de 

20ste eeuw en is in de ruime omgeving te herkennen aan zijn 

opvallende fabrieksschoorsteen. 

 

De schoorsteen en het ketelhuis werden in 1928 gebouwd door het 

Brusselse Cheminées Peters. Bij de bouw was de schoorsteen 

ongeveer 72 meter hoog. Aan alle zijden was de naam van het bedrijf 

Gevaert met witte bakstenen zichtbaar ingewerkt. De schoorsteen 

werd gebouwd in een zakelijke stijl, zonder ornamentele elementen, 

behalve de inmiddels afgebroken kraag of kroon.  

 

Tussen 27 en 33 meter hoogte bouwde Peters een waterreservoir in 

gewapend beton. De binnenzijde van het reservoir is toegankelijk via 

enkele ijzeren treden. Boven het waterreservoir werd de 

schoorsteen gemetseld met speciale bakstenen met gebogen strek of 

radiaalstenen. Onder het waterreservoir werden gewone bakstenen 



gebruikt. Na aanpassingen werd de grote schoorsteen ingekort tot 

68,26 meter. Hij bleef in gebruik tot april 2014. 

 

Naast de schoorsteen stond het ketelhuis, dat stoom voor Gevaert 1 

produceerde. Daarbij hoorde een hoogspanningscabine en een 

koelcentrale. De opgewekte koude werd op de site verspreid door 

gekoeld zout water. In de tweede helft van de jaren 1950 werd een 

stoomturbine geïnstalleerd die een koelcompressor aandreef. 

 

De tweegezinswoning van de A. W. W. 

aan de Antwerpsestraat werd 

opgetrokken in neo-Vlaamse-

renaissancestijl en heeft een bakstenen 

lijstgevel van vier traveeën en twee 

verdiepingen. De zandstenen banden 

brengen leven in het gebouw. De 

centrale rondboogdoorgang met het 

opschrift A. W. W. wordt geflankeerd 

door puntgevels met topstukken, 

drielichten met in de centrale travee 

driekwartzuiltjes als penanten (smallere 

muur tussen twee gevelopeningen). 

 

Via de Antwerpsestraat wandelen 

we naar de Voorspoedlei en de 

Ridder van Ranstlei. De nv bouw-, 

krediet- en spaarmaatschappij 

‘Voorspoed’ verkavelde in de 

eerste helft van de 20ste eeuw 

het domein en liet er 

verschillende arbeiderswoningen 

bouwen. 

 

De huizen aan de Ridder van Ranstlei werden opgetrokken in de 

typische cottagestijl en zijn geïnspireerd op de Engelse, landelijke 



huisjes. Het pittoreske effect van het exterieur werd bereikt door 

het gebruik van traditionele materialen zoals hout, baksteen en 

natuursteen, traditionele bouwtechnieken zoals vakwerkbouw en een 

asymmetrische opbouw. Een onregelmatig grondplan in L-vorm of met 

veel erkers en insprongen, vensters van diverse grootte en een 

levendig spel van daken en schouwen zorgden voor een gevarieerd 

exterieur van de woningen in cottagestijl (laatste kwart 19de en 

eerste helft 20ste eeuw). 

 

Via het avonturenlint lopen we naar de oude spoorwegberm richting 

Antwerpsestraat. 

 

Bron: inventaris onroerend erfgoed Vlaanderen – MHK – Erfgoed 

Mortsel 

 

Tekst: Dirk Brentjens - Foto’s: © F. Van Roosendael 


