
Lead/inhoud 

Migratie is van alle tijden, zoals ook uit het Mechelse verhaal blijkt. Dat heeft alles te maken met 

demografische en economische ontwikkelingen. De migratiebewegingen volgden de evolutie van 

de stad: migranten kwamen van dichtbij of van verder, er waren meer mannen dan vrouwen of 

omgekeerd, het ging om laag- of hogergeschoolden... Een blik op zevenhonderd jaar Mechelse 

migratie. 
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Vrijen en trouwen in de stad voor de Industriële Revolutie 

Steden zijn per definitie verbonden met de rest van de wereld. In de tijd vóór de grote demografische 

transities van de negentiende eeuw, toen vooral de kinder- en adolescentensterfte sterk werden 

teruggedrongen, waren ze voor hun overleven zelfs afhankelijk van een voortdurende en belangrijke 

immigratie. Niet alleen werden steden, net als het platteland, in deze periode getroffen door een enorm 

hoge kindersterfte en waren ze gezien de bewoningsdichtheid kwetsbaarder voor besmettelijke 

ziekten, ze telden ook veel meer alleenstaanden, vrouwen en mannen. Een gemiddeld gezin in de stad 

was met z’n 4,5 leden ook kleiner dan op het platteland. 

Deze opmerkelijke verschillen zijn te verklaren door demografisch gedrag. Stedelingen, en vooral 

vrouwelijke stadsbewoners, wachtten gewoonlijk langer om te trouwen dan hun leeftijdsgenoten op 

het platteland. Hoewel kinderen geboren buiten het huwelijk zeker geen zeldzaamheid waren, ook 

omdat de toegang tot en het gebruik van anticonceptieve technieken in deze periode ver van evident 

was, toch werd de overgrote meerderheid binnen het huwelijk geboren. Dat gegeven, in combinatie 

met de latere huwelijksleeftijd, werkte beperkend voor het aantal kinderen. Uiteraard was dit ook een 

conjunctureel fenomeen. In moeilijke periodes bleven kinderen vaak langer binnen de beschermende 

cocon van het ouderlijke gezin, maar ook in een gunstige tijd deden allerlei stimulansen vroege 

huwelijken uitstellen. Zeker in economisch gunstige periodes bleken stedelijke huishoudens 

aantrekkelijke werkgevers voor jonge meisjes, die zo vóór hun huwelijk langere periodes als 

dienstmeisjes werden tewerkgesteld.  



Late huwelijken en kleinere gezinnen, veel meer eenpersoonsgezinnen van relatief jonge mensen (vóór 

het huwelijk) of van oudere mannen of vrouwen (na het overlijden van de huwelijkspartner): dit alles 

bepaalde voor de grote meerderheid van stedelingen hun demografische profiel. Toch was dat profiel 

niet voor alle stedelingen gelijk. De families die goed waren ingebed in het sociale en economische 

stadsweefsel en daardoor welgestelder waren en veel meer in het stadscentrum verbleven, werden net 

gekenmerkt door een veel hoger kinderaantal. Zij waren in staat vroeger in het huwelijk te treden en 

waren veel minder geremd om eerst een spaarpotje aan te leggen: hun economische succes en 

welvaren hingen veel meer af van hun al beschikbare kapitaal en van de sociale netwerken die zij van 

hun ouders of familie hadden geërfd. De elitefamilies – Mechelens politieke en grondbezitterselite 

vertoonde traditioneel nogal wat adellijke karakteristieken – dachten ook veel meer in lignages, 

familielijnen waarlangs bezit en sociaal prestige werden doorgegeven. Ze waren merkwaardig veel 

honkvaster, tenzij ze als politieke elite aanschurkten bij het centrale gezag en daardoor in dienst van de 

vorst en de staat van woonplaats veranderden, of tenzij ze dankzij universitaire studies toegang kregen 

tot intellectuele en politieke netwerken en verkasten naar de centrale plaatsen van handel, overheid en 

wetenschap. 

 

Een grote instroom 

Ondanks de grote verschillen in demografisch gedrag bleef de grote meerderheid van de stedelijke 

bevolking veel meer in de lijn van wat wel eens het ‘West-Europees huwelijkspatroon’ wordt 

genoemd: de late huwelijksleeftijd, neolokaliteit (eenmaal gehuwd stichtten pasgehuwden een eigen 

onafhankelijk gezin) en een relatief geringe aantal kinderen. Gecombineerd met een grote kindersterfte 

en met regelmatig terugkerende periodes van voedselschaarste en epidemieën met een abnormaal hoge 

mortaliteit zorgde dat patroon ervoor dat steden in de premoderne tijd per definitie ‘demografisch 

verlieslatend’ waren: er stierven meer mensen dan er werden geboren. 

Als een stad haar economisch weefsel en politieke (en fiscale) invloed wilde behouden, was er dus een 

constante instroom van nieuwkomers nodig om de gaten op te vullen. Groei vereiste zelfs een heel 

grote toestroom van nieuwkomers. Dit had drie erg belangrijke consequenties. Ten eerste zorgde het 

ervoor dat de stad en haar omliggende platteland, waaruit de meeste nieuwkomers afkomstig waren, 

geen vreemde werelden voor elkaar waren. De meeste stedelingen hadden familie op het platteland en 

boeren die in de stad aankwamen kenden er altijd wel iemand om raad te vragen. Ten tweede 

betekende dit ook dat vaak meer dan de helft van de stedelijke bevolking een migratieachtergrond had. 

Dat is merkelijk meer dan vandaag! Toch lijken wrijvingen tussen gesettelde stedelingen en 

nieuwkomers al bij al erg zeldzaam te zijn geweest. Steden waren dus in staat grote groepen 

nieuwkomers op de arbeidsmarkt en in de samenleving te integreren. Hoewel dat proces vaak 

moeizaam verliep, lijken de drempels opgeworpen door ingeburgerde verenigingen, zoals 



ambachtsgilden, niet in staat te zijn geweest – of veeleer niet bedoeld te zijn geweest – om 

nieuwkomers volledig buiten te houden. Ten derde heeft de constante instroom van vooral armere 

inwijkelingen wellicht ook de sociale kloof tussen rijk en arm, tussen gesettelde burger en mobiele 

nieuwkomer voortdurend bevestigd en wellicht ook versterkt. Sociale segregatie werd zeker in de hand 

gewerkt, ook omdat de rijkere, gevestigde families veel duurzamer aanwezig waren in het stedelijk 

weefsel dan de nieuwkomers, van wie velen zich als alleenstaanden vestigden en de lange klim op de 

sociale ladder telkens van voren af aan moesten inzetten. 

 

Nieuwkomers in de stad 

We kunnen vóór 1800 enkel het migratietraject van geschoolde arbeiders volgen. Om deel te nemen 

aan de formele economische circuits moesten zij het poorterschap van de stad verwerven. In de 

vijftiende eeuw trok Mechelen per jaar ongeveer vijftig nieuwe poorters aan. Op een totale bevolking 

van 15.000 tot 20.000 inwoners betekende dat een jaarlijkse instroom van circa 2,5 nieuwe poorters 

per duizend inwoners. Ter vergelijking: in Brugge, de economisch belangrijkste stad in de 

Nederlanden en de stad waar de overschakeling naar door ambachten georganiseerde gespecialiseerde 

activiteiten het sterkste was doorgevoerd, lag dat aantal nauwelijks hoger. De Mechelse economie, met 

haar specialisatie in de productie van hoogwaardige wollen lakens, klokken, leder enzovoort was dus 

goed in staat om de nodige geschoolde arbeiders aan te trekken. Maar terwijl Brugge vaak 

internationaal rekruteerde, bleef het immigratieveld van Mechelen grotendeels tot de omgeving 

beperkt.  

Al vóór 1325, toen de familienamen langzamerhand vast kwamen te liggen, geeft de analyse van 

namen met een herkomst aan dat de omliggende dorpen heel belangrijk waren voor de instroom van 

immigranten in Mechelen. Een herkomst uit het graafschap Vlaanderen, maar ook uit de naburige 

regio’s in Brabant, was veel minder frequent. Dat veranderde nauwelijks in de vijftiende eeuw. 

Mechelen bleef een belangrijke aantrekkingspool, maar vooral voor de dorpen in zijn omgeving. Enkel 

migratie uit plaatsen aan de Dijle, Nete en Demer ten oosten van de stad en uit het gebied tussen 

Brussel en Mechelen – traditioneel een van de voornaamste aanvoergebieden voor landbouwproducten 

naar Mechelen – oversteeg het lokale karakter. Dit wil niet zeggen dat een aantal Mechelaars niet van 

verder kwamen. Ook Vlamingen, Duitsers, Brabanders, Henegouwers en een enkele Italiaan kochten 

in de vijftiende eeuw het poorterschap van de stad. Maar dat waren enkelingen, die als het ware 

toevallig in de stad aanspoelden. Het verschil met de internationale exportambities van de Mechelse 

industrieën, van lakens tot klokken, kon moeilijk groter zijn.    

Met het wegkwijnen van de lakennijverheid veranderde er aan dit beeld op het eerste gezicht niet zo 

heel veel in de zestiende eeuw. Mechelen slaagde er aan het begin van de eeuw wel in om gedurende 



korte tijd in te spelen op de vraag naar luxegoederen van het in Mechelen gevestigde hof van 

Margareta van Oostenrijk. Ook de aanwezigheid van andere rijke consumenten, die zich in het zog van 

het hof van Margareta van Oostenrijk en van de Grote Raad in de Dijlestad vestigden, bracht een meer 

gediversifieerde economie op gang. Het werd de gouden tijd van de Mechelse luxenijverheden: vooral 

schilders waren bijzonder talrijk in de stad aanwezig, maar ook de economische betekenis van 

klokken- en kanongieters, borduurwerkers, boekverluchters, beeldensnijders, goudleerbewerkers en 

talrijke andere specialisten groeide. Mechelen was niet langer alleen een stad van geproletariseerde 

textielarbeiders, maar van stevig in gilden verankerde ambachtslieden. De middengroepen voerden 

even het hoge woord. Paradoxaal genoeg valt dat nauwelijks af te lezen uit de poorterinschrijvingen. 

In vergelijking met de late vijftiende eeuw daalde het aantal nieuwe poorters zelfs in deze 

bloeiperiode. Aan het migratiegebied veranderde wél iets: Mechelen rekruteerde nieuwe poorters nu 

ook steeds verderop. Ondanks het economische overwicht van Antwerpen, dat zijn Gouden Eeuw 

beleefde, beconcurreerde Mechelen de Scheldestad in de Kempen en Klein Brabant, traditioneel het 

Antwerpse achterland. Mechelen trok nieuwkomers aan uit het Hageland rond Leuven, Diest en 

Aarschot, en ook Vlamingen uit het Dendermondse werden relatief talrijker. Maar de groeiende 

meerderheid van niewkomers moesten het poorterschap niet aankopen omdat ze een baan in de stad 

zochten als ongeschoolde arbeider of als dienstpersoneel. Zij kwamen wellicht wel nog steeds uit de 

naburige dorpen. 

 

Crisis en nieuwe migranten 

De bloei bleef niet duren. Ondanks de reputatie en het succes van Mechelen als centrum van 

luxenijverheden werd de lokroep van Antwerpen steeds sterker. Mechelen werd niet leeggezogen zoals 

tal van kleinere Brabantse steden die hun geschoolde ambachtslieden stelselmatig zagen vertrekken 

naar de Scheldemetropool, maar toch voelde men de aantrekkingskracht van Antwerpen ook hier sterk. 

Dat was in een stad die gekneld lag tussen de nieuwe hoofdstad Brussel en de economische motor 

Antwerpen, gaandeweg onvermijdelijk geworden. Na 1530 stagneerde de bevolking op een peil van 

25.000 à 30.000 inwoners, maar steeds meer geschoolde ambachtslieden vertrokken naar Antwerpen 

en de immigratie kon de gaten steeds moeilijker vullen. Ook het migratiegebied verschrompelde weer 

tot zijn vroeg-vijftiende-eeuwse omvang: ook de nieuwe poorters kwamen steeds meer uit de 

onmiddellijke omgeving. De gouden tijd van Mechelen bleek van heel korte duur te zijn geweest. De 

economische crisis na het midden van de vijftiende eeuw en later de opstand tegen Filips II, die 

Mechelen aan den lijve ondervond toen eerst Spaanse en daarna opstandelingen de stad plunderden, 

deden de stad de das om. De bevolking slonk zienderogen: na alle oorlogsellende en de exodus van 

veel mensen waren er op het einde van de zestiende eeuw nog 11.000 Mechelaars. 



Het begin van de zeventiende eeuw was een herstelperiode en Mechelen slaagde erin opnieuw 

immigranten aan te trekken. Ook heel wat Mechelaars die op de loop waren gegaan voor de 

godsdienstvervolgingen en de krijgsverrichtingen of die de economische rampspoed waren ontvlucht, 

keerden terug. De ontvolking werd gestopt en vanaf het midden van de zeventiende eeuw knoopte de 

stad zelfs, wat tegen de stroom in, opnieuw met groei aan. De bevolking bereikte rond 1675 een 

hoogtepunt met circa 25.000 mensen. Maar de aard van de migratie veranderde fundamenteel. Nieuwe 

poorters werden zeldzaam. De financiële drempels voor het poorterschap kwamen erg hoog te liggen 

en de stad ontving er nauwelijks een vijftal per jaar, nog geen tiende van het aantal in de vijftiende en 

zestiende eeuw en nauwelijks 0,2 per jaar per duizend inwoners. Het poorterschap was voortaan 

weggelegd voor een politieke en financiële elite en weerspiegelde niet langer de migratiebewegingen 

die de middengroepen van de stad kenmerkten. De weinige nieuwe poorters kwamen ook uit een heel 

ander hinterland dan de eeuwen ervoor: zij waren afkomstig uit de Noordelijke Nederlanden, de 

Waalse vorstendommen of Duitsland. 

Dat betekent niet dat lokale migratie gestopt was, wel integendeel. Maar blijkbaar vonden de 

dorpelingen uit het Mechelse niet langer de weg naar de geschoolde arbeidsmarkt in de stad. Ze 

kwamen als dienstpersoneel of als ongeschoolde arbeiders werken. Het ambachtswezen werd zo 

exclusiever en voorbehouden voor geboren Mechelaars en rijke nieuwkomers. Dankzij tellingen 

hebben we vanaf dit moment een beter beeld van de gezinssamenstelling in Mechelen zelf. Die komt 

goed overeen met het hierboven geschetste patroon voor de premoderne Nederlanden in hun geheel: 

relatief kleinere gezinnen en veel alleenstaanden, vooral ook alleenstaande vrouwen en weduwen die 

hun kost vaak verdienden met spinnen en kantklossen. In de rijkere buurten had ook één gezin op vier 

inwonend huispersoneel. Dat waren veelal dienstmeisjes uit het omliggende platteland die in een 

specifieke levenscyclus, vóór hun huwelijk, voor enkele jaren in de stad in dienst gingen. De migratie 

werd dominant vrouwelijk. Op het einde van het ancien régime in 1796 was bijna twee derde van alle 

migranten vrouwen. Pas met de doorbraak van de Industriële Revolutie in de stad zou dit overwicht 

van vrouwelijke immigranten stilaan afzwakken. 

 

Van het ancien régime naar de negentiende eeuw 

De volkstelling van het jaar IV (1796) biedt een goed overzicht van de bevolkingssituatie in Mechelen, 

toen een middelgrote stad met ongeveer 20.000 inwoners. Ongeveer dertig procent van de volwassen 

Mechelaars was immigrant. Nog steeds waren ze vooral afkomstig uit de dorpen rond de stad. 

Nieuwkomers waren vaak jonge vrouwen, wat samenhangt met hun sterke aanwezigheid in de 

korteafstandsmigratie; dat bleef zo tot diep in de negentiende eeuw. Het relatieve aandeel van vrouwen 

daalde wel van omstreeks 64% van de immigranten in 1796 naar 58% in 1846 en nog 55% in 1900. 

Naast een job als dienstpersoneel was bij hen in 1796 het winkelberoep geliefd. Naar schatting 45% 



van de kleinhandelaars van toen was niet in Mechelen geboren. Dat houdt onder meer verband met de 

relatieve lage opleidingsvereisten en de traditionele openheid tegenover nieuwkomers bij ambachten 

zoals de meerseniers die in het ancien régime de kleinhandel vertegenwoordigden. Om aan de 

veranderende consumptiebehoeften te voldoen nam het aantal winkels in de steden toe. Ze trokken niet 

alleen klanten uit de stad aan, maar ook vaker uit het omliggende platteland. Naast buurtwinkels die 

over de stad verspreid waren en vooral in de dagelijkse behoeften voorzagen, waren er de betere en 

meer gespecialiseerde handelszaken, die vaak duurdere en duurzame consumptiegoederen aanboden. 

Die waren vooral te vinden op de belangrijkste commerciële assen in het stadscentrum en langs de 

toegangswegen naar de stad. Precies op die radialen die op het omliggende platteland waren gericht 

vestigden zich proportioneel meer immigranten-kleinhandelaars. Hun contacten met consumenten en 

producenten in de dorpen rond de stad waren wellicht van belang bij hun keuze om in de stad een 

winkel te openen. Tegelijkertijd speelde de grotere gerichtheid van de agrarische producenten op de 

stedelijke markt een rol. In de eerste decennia van de negentiende eeuw bleef de demografische groei 

in Mechelen zeer bescheiden. Vooral in de dorpen in de omgeving van de stad, zoals Sint-Katelijne-

Waver, Walem en Hombeek, groeide de bevolking wel sterk aan. Daar kwam omstreeks 1840 

verandering in. 

 

Demografische groei en een breder migratieveld 

Pas in 1840 bereikte de stadsbevolking in Mechelen weer het niveau van de jaren 1675-1684. Vanaf 

toen was er sprake van een sterke demografische groei die leidde tot een verdubbeling van de 

bevolking tussen 1840 en 1900 (van 24.284 naar 55.705 inwoners). Die bevolkingsaanwas kwam er 

ondanks de relatief hoge mortaliteit (vooral bij kinderen), slechte hygiënische omstandigheden in de 

arbeiderswijken en enkele epidemische ziektes die heel wat slachtoffers eisten, zoals de twee cholera-

epidemieën in 1849 en 1866. Toch groeide de bevolking jaarlijks met meer dan één procent aan. Dat 

was het gevolg van zowel de natuurlijke aangroei als de netto-immigratie, die tot in de jaren 1870 

ongeveer even groot was. Er kwamen dus meer mensen naar Mechelen dan dat er de stad verlieten. In 

de negentiende eeuw verruimde ook het migratieveld: migranten kwamen niet langer enkel uit de 

randgemeenten. Meer dan de helft was afkomstig uit de provincies Antwerpen en Brabant, terwijl 

circa twintig procent uit andere Belgische provincies kwam, waaronder een aanzienlijke groep 

geschoolde Waalse arbeiders en technici die in de spoorwegnijverheid werkten. De aantrekkingskracht 

van de stad hield immers rechtstreeks verband met de aanleg van de spoorweg vanaf 1835 en de 

daarmee gepaard gaande uitbouw van Mechelen tot een industrieel en commercieel centrum. De 

spoorweg faciliteerde zowel het transport van goederen als de mobiliteit van reizigers en migranten. 

Dat ging gepaard met een belangrijke reconversie in de werkgelegenheid. De kantnijverheid, die 

traditioneel aan vrouwen werkgelegenheid bood, kromp ineen terwijl de vraag naar arbeid in de 



metaal-, hout- en meubelnijverheid sterk expandeerde. Het Arsenaal, dat vanaf 1839 instond voor het 

onderhoud en de herstelling van het rollend materiaal van de Belgische spoorwegen, groeide uit tot de 

grootste onderneming van de stad en bood werk aan zowel geschoolde als ongeschoolde 

arbeidskrachten. Met de economische reconversie wijzigden ook deels het migrantenprofiel en de 

genderverhoudingen in de migratie naar de stad. De metaal- en de spoorwegindustrie bood immers 

vooral voor mannen jobperspectieven. Vrouwen werkten in de textiel- en kledingnijverheid, als 

vlasspinsters en stoelvlechtsters, en ook nog steeds als dienstmeisjes. 

Ook push-factoren speelden een rol bij de beslissing om te migreren. De industrialisering ging gepaard 

met processen van verarming op het platteland, waardoor jonge mensen op zoek gingen naar 

werkgelegenheid in de stad. Ook al trok Mechelen in de loop van de negentiende eeuw meer 

migranten aan die zich over grotere afstand verplaatsten, toch bleef in vergelijking met die andere 

grote stad in de provincie, Antwerpen, de aantrekkingskracht beperkt tot het binnenland. In 1846 was 

slechts 2,6% van de inwoners geboren in het buitenland. In enkele gemeensten van het land kon dat 

oplopen tot 32%. In 1890 ging het om nauwelijks 1,6% (892 buitenlandse migranten op een totaal van 

16.145 niet in Mechelen geboren inwoners)! In Antwerpen was in de tweede helft van de negentiende 

eeuw 9 à 10% van de inwoners in het buitenland geboren. In beide steden waren buitenlanders 

hoofdzakelijk afkomstig uit buurlanden, al nam in Antwerpen de afgelegde migratieafstand in deze 

periode voortdurend toe en ‘democratiseerde’ de langeafstandsmigratie, in de zin dat behalve 

hooggeschoolde internationale migranten ook laaggeschoolde migranten naar de havenstad verhuisden 

om te ontsnappen aan armoede en vervolging. Bovendien verhuisden ook steeds meer vrouwen over 

lange afstand. Dat ging samen met processen van proletarisering in het rurale hinterland en werd 

ongetwijfeld ook mogelijk gemaakt door de verbeterde transport- en communicatiemogelijkheden die 

de reisfaciliteiten en de informatiedoorstroming voor de migranten bevorderden, alsook door de 

talrijke rekruteringsbureaus die migranten naar specifieke jobs toeleidden.  

 

Stagnatie in de stad, groei in de randgemeenten 

Vanaf 1890 stagneerde de immigratie en was de uitstroom zelfs groter dan de instroom. Dat hing 

samen met toenemende mobiliteit, vooral met de aanleg van buurtspoorwegen, wat de pendelarbeid 

vanuit de randgemeenten bevorderde. Mensen die naar Mechelen kwamen om er te werken, hoefden 

zich niet langer in de stad te vestigen. Hierdoor nam vooral in de randgemeenten de bevolking toe, 

terwijl ze in de stad zelf nagenoeg stagneerde. De beide wereldoorlogen kostten bovendien heel wat 

mensenlevens. De mobiliteit viel toen niet stil, maar van echte vrije migratie was weinig sprake. Het 

ging vooral om de voortdurende verplaatsing van soldaten en legers, en om vluchtelingenstromen. Na 

de oorlogsellende was er op de meeste plaatsen sprake van een lichte stijging in de nataliteit, als een 

soort inhaalbeweging. In combinatie met een daling van de mortaliteit door de verbeterde 



leefomstandigheden zorgde dat voor een lichte stijging van de bevolking. Het migratiesaldo bleef 

echter negatief: er verlieten meer mensen de stad dan dat er toekwamen. Het was vooral dankzij de 

fusieoperatie in 1977 en de bevolkingstoename in de aangehechte gemeenten dat de bevolking 

opnieuw steeg. Ook de suburbane zone rond de stad, vooral de oostelijke randgemeenten en 

buitenrand, kende een stevige bevolkingstoename. Daar verdubbelde het aantal inwoners tussen 1910 

en 1976. Heel wat van hen waren uit het Mechelse stadscentrum afkomstig. De binnenstad liep leeg en 

verloederde, zoals in heel wat andere steden van het land.  

 

Een hernieuwd, internationaal migratie-elan 

Na de oorlog moest het land heropgebouwd worden. Na een korte babyboomperiode daalde in  de 

meeste Europese landen zowel de mortaliteit als de nataliteit, waardoor de bevolking langzaam 

verouderde. Langere opleidingen en vroege pensioneringen zorgden tegelijk voor de verkorting van de 

loopbaan en vraag naar jonge arbeidskrachten steeg. Zij werden in het buitenland gezocht. Tussen 

1947 en 1974 trad de overheid daarbij regulerend op. Bilaterale akkoorden met landen in Zuid-Europa 

en het mediterrane gebied moesten buitenlandse arbeidskrachten aantrekken en zo de noden op de 

arbeidsmarkt lenigen. Een eerste golf kwam uit Italië (sinds 1946), gevolgd door Spanje en 

Griekenland (sinds 1956), en door later Turkije en Marokko (sinds 1964). Net zoals in de negentiende 

eeuw bij rurale migranten ging het vaak om weinig of laaggeschoolde mensen die bereid waren het 

werk dat de autochtone bevolking niet meer zelf wilde doen, voor hun rekening te nemen. Deze jonge 

mannen waren vaak afkomstig uit landbouwgebieden met een zeer jonge bevolking en weinig 

arbeidsmogelijkheden.  

Elke stad heeft een eigen migrantenprofiel. In Mechelen waren buitenlandse migranten voordien zeer 

beperkt in aantal en vooral afkomstig uit buurland Nederland. Sinds het midden van de jaren 1960 

kwamen steeds meer buitenlanders naar de stad, een gevolg van de aanzuigpolitiek van de Belgische 

overheid. Het ging om Spaanse migranten, gevolgd door een kleine groep Marokkaanse nieuwkomers. 

De eerste Marokkaan kwam in 1964 in Mechelen toe. Tussen 1965 en 1975 groeide vooral de groep 

Marokkaanse inwijkelingen aan (van circa 264 tot 1802). Het ging in eerste instantie om Berbers uit 

het Rifgebergte. Deze migranten vestigden zich niet langer in mijn- en industriële regio’s, zoals de 

Italiaanse arbeidskrachten voordien, maar in de steden. In België ging het om Brussel, gevolgd door 

Vilvoorde, Antwerpen en Mechelen. De concentratie-index, met name de vertegenwoordiging van de 

Marokkaanse immigranten in een bepaalde territorialiteit in vergelijking tot andere gebieden, is voor 

Mechelen hoog: de stad neemt in België de vierde plaats in. In Mechelen was er vooral vraag naar 

arbeidskrachten in de meubelmakerij, de metaalsector, de tuinbouw en de bouwsector. De eerste golf 

van Marokkaanse migranten kwam binnen met een arbeidsvergunning of een toeristenvisum dat later 

werd geregulariseerd. Het waren mannelijke arbeidskrachten die vaak slechts tijdelijk in België 



verbleven. Vanaf het midden van de jaren 1960 legde de Belgische overheid zich sterker toe op het 

stimuleren van gezinsmigratie of gezinshereniging, om de migranten te binden aan het land en zo te 

vermijden dat ze zouden terugkeren of zich vestigen in buurlanden met soms hogere lonen. Een andere 

reden voor dit beleid was de angst voor demografische vergrijzing en de tekorten die daardoor op de 

arbeidsmarkt zouden kunnen ontstaan. In 1970 telde Mechelen 65.466 inwoners; daarvan was 45% 

niet in Mechelen geboren. Van die 29.452 mensen vestigde zich tussen 1960 en 1970 meer dan 40% in 

de stad. 

 

Meer dan 100 nationaliteiten 

De oliecrisis in 1973 deed de overheid beslissen om aan de arbeidsmigratie beperkingen op te leggen. 

Ondanks die zogenaamde migratiestop in 1974, die economische migratie beperkte tot geschoolde 

buitenlanders, bleef de immigratie toenemen. Dat was vooral het gevolg van gezinshereniging en 

huwelijksmigratie die ervoor zorgde dat immigratie van een vaak tijdelijke en in hoofdzaak mannelijke 

kwestie veranderde in een gezinsaangelegenheid. Daardoor feminiseerde de migratie opnieuw. De 

buitenlandse gemeenschap was nu duidelijker aanwezig in het straatbeeld, wat ook leidde tot fricties 

en spanningen, zeker in perioden van economische malaise. Er was sprake van concurrentie op de 

arbeidsmarkt en ook op de woon- en onderwijsmarkt. In 1985 telde Mechelen 4339 buitenlandse 

migranten, waarvan circa 90% uit Marokko, naast een diverse groep van in hoofdzaak Nederlanders en 

Spanjaarden. 

Vanaf het midden van de jaren 1980 werd de immigratie opnieuw sterker, ondanks de 

overheidsbeperkingen. Dat had zowel te maken met de voortschrijdende Europese eenmaking die het 

vrije verkeer van goederen en personen faciliteerde, als met gezinshereniging, huwelijksmigratie, 

migratie van studenten en werknemers en het asielkanaal. In Mechelen bleef de Marokkaanse 

gemeenschap aangroeien, vooral via kanalen als gezinshereniging en huwelijksmigratie. Het 

asielkanaal, waarop zich ook economische migratie entte, was voor de Marokkaanse gemeenschap 

nagenoeg verwaarloosbaar, maar speelde wel een rol voor andere groepen. De eerste vluchtelingen in 

Mechelen waren Assyriërs. Velen kwamen uit Hassana in het uiterste zuidoostelijke deel van Turkije 

en vestigden zich hier in het midden van de jaren 1980 en het begin van de jaren 1990. Deze 

christenen die door zowel Turken als Koerden werden gediscrimineerd, werden als politieke 

vluchtelingen erkend. Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw vroegen ook Afghanen, Irakezen 

en Iraniërs en in mindere mate Koerden in Mechelen asiel. Daarnaast is er een belangrijke Congolese 

gemeenschap. Net zoals enkele andere Afrikaanse groepen vroegen ze politiek asiel aan; anderen 

zochten in Mechelen een aangename woon- en leefomgeving na hun verblijf in Brussel of Antwerpen.   



Er wonen ondertussen in Mechelen meer dan honderd nationaliteiten. Het straatbeeld werd kleurrijker 

en meer divers. Sinds 1971 heeft Mechelen een moskee, Al Assounah in de Lange Pennincstraat. 

Terwijl wijken zoals het Klein Begijnhof, waar heel wat Marokkanen van de eerste generatie zich 

vestigden, ondertussen door stadsrenovatieprojecten zijn gegentrificeerd en ook jonge tweeverdieners 

aantrekken, worden andere, zoals de Ghandiwijk ten zuiden van de stad of Bethaniënpolder, door de 

toestroom van nieuwe migrantengroepen gepercipieerd als ‘onveilig’. De grootste problemen in 

dergelijke wijken zijn de kansarmoede en de vaak alarmerende opvoedings- en onderwijssituatie van 

jongeren. Investeren in onderwijs en opleiding, werk en een betere woonomgeving zijn de 

sleutelelementen om de leefsituatie van deze mensen te verbeteren. Dat vergt inspanningen van het 

beleid en de inwoners. Dat ondertussen op het Ros Beiaard in de traditionele Mechelse Ommegang 

vier Assyrische jongens als heemskinderen plaatsnamen, toont hoe deze nieuwkomers zich met hun 

nieuwe woonplaats identificeren. 
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