
“Men noemde ’t Veer, de plaats waar men voor het bouwen der bruggen, de rivier per boot overstak.”    
En verder: “ende eenen wech die men heet de Cortste strate van Mechelen ende vore ende achter 
aan de straete bi den Vere daer men oversceept”.
Als we op deze zinsnede mogen verder gaan betekent dit dat er wel zeker een veer geweest is, al 
is het wel erg lang geleden dat ooit Mechelaars hier de oversteek maakten. De eerste Kraanbrug  
dateert immers al van 1510. De eerste herstellingen aan de Winketbrug worden al vermeld in de 
stadsrekeningen van 1382. 

Kijk even naar de historische trapjes op ’t Veer en treedt in de voetsporen van een stroklopster. 
Zij maakten dankbaar van deze trapjes gebruik om het stro nat te maken alvorens het verder te 
bewerken. (Zie de historische foto op de stadssignalisatie.)
De straat tussen de Dobbelhuizen en de Nieuwe Beggaardenstraat noemt vandaag ook ’t Veer. 
Dit was vroeger wel enigszins anders. Dit stuk heette de oude Galgenbergstraat omdat er een galg zou 
gestaan hebben en daarvoor ‘Molenberch’ omwille van een windmolen. En in de 16de eeuw werd het 
ook Noot Gods genoemd, naar de gelijknamige herberg op de hoek met ’t Veer, die een nis had waarin 
zich de Noot Gods bevond. ‘Noot Gods’ is een prachtige houten ‘piëta’ uit het laatste kwart van de 14de 
eeuw. Het beeld werd omschreven als volkse kunst en is thans ondergebracht in het stadsmuseum.
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Van het vroegere straatje, waar u thans staat, het Tuinstraatje of Puyselmansstraatje, blijft niks meer 
over. Nochtans was het een straatje met een achttal huisjes waar in de jaren ’30 Zwarte Paulien, 
Jo de Boerin en Grijze Jo hun stoelmatten vlochten. Vier eeuwen mondde dit straatje uit op de 
‘scheepsmakerstuin’ van de familie Puyselmans. Het was een scheepswerf voor de herstelling 
van schepen. Straatje en scheepswerf lagen ingebed tussen de Dijle en de Oude Melaan. Na het 
dempen van deze vliet in de 20ste eeuw kwamen hier de magazijnen van kolenhandel Piscaer.  

Pieta (vierde kwartaal 14e eeuw), 
afkomstig uit een nis van het huis 
“De Nood Gods” op de hoek van het 
Tuinstraatje. Stedelijke Musea Mechelen, 
inv. nr. B/2 (foto © Dries Van den Brande)
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